** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
รหัสโครงการ... : 50260000-3280
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจารุณี มณูธรรม
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1519
1.3 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมา
ตรฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
โดยสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 438 โรงเรียน (80
เครือข่าย) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี
ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพกา
รศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็งมีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืนและที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่
ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 7 โรงเรียน
โดยเน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพภายในทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุน
มีกระบวนการของระบบคุณภาพในทุกระบบย่อยเพื่อนำไปสู่ระบบหลักของโรงเรียน การดำเนินโครงการเน้นเพื่อผดุงคุณภาพ
และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
2. เพื่อจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้เพื่อจัดเวทีให้ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนเผยแพร่ผลงาน พัฒนาการเป็นวิทยากรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างผู้นำทางวิชาการ ภายในเครือข่าย
3. เครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร มีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักรมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ด้านปริมาณ
เครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชนโดยลักษณะของกิจกรรมดำเนินการในรูปแบบต่อไปนี้
1. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน 7 โรงเรียน
2. จัดประกวดแข่งขัน เพื่อสรรหาผลงานทางวิชาการ ครูสอนดี หรือนักเรียนที่มีความสามารถประเภทต่างๆ ของเครือข่ายโรงเรียนที่ 21
สำนักงานเขตจตุจักร ทั้ง 7 โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
1. ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร มีคุณภาพสามารคเป็นแบบอย่างได้
2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบนวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของเครือข่ายโรงเรียน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1
๖.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด(ผลลัพธ์)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายงานครั้งที่ 2
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 3 :: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดสำนกงานเขตจตุจักรเตรียมจัดประชุมเผื่อวางแผนการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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