1. ชื่อโครงการ
: งานบริหารทั่วไปฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
: ต่อเนื่อง
3. กลยุทธ์
: กลยุทธ์ที่ 5
4. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
: มาตรฐานที่ 5.1, 5.4
5. ยุทธศาสตร์โรงเรียน
: 4
...........................................................................................................................................................................
6. หลักการและเหตุผล
ด้วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์บริการและบริหารงานวิชาการ ที่ประสานงาน
วิชาการของโรงเรียนไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ และประสานความร่วมมือ กับชุมชนในการเผยแพร่งาน
วิชาการ งานหลักสูตร งานจัดการเรียนการสอน งานประสานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยต่างๆ และงานรับสมัครนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
ดังนั้น ฝ่ายวิชาการจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้านการเรียนการ
สอนให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อพัฒนางานวิชาการให้เป็นระบบครบวงจร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและทันต่อ
เหตุการณ์
7.2 เพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียนในด้านวิชาการ
7.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนการรับสมัครนักเรียนทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษต่างๆ
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
8. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. การพัฒนาระบบงานทางวิชาการมีความพร้อมให้บริการ ร้อยละ 95
2. มีศักยภาพในการเป็นศูนย์ประสานงานในการจัดสอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ ร้อยละ 95
3. มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เอกสาร และการประสานงานที่ดีในการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษา
ต่อทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 95
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการประสานและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาระบบงานที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

9. ระยะเวลาดาเนินการ
1 พฤษภาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559
10. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่

งาน/กิจกรรม

ขั้นการวางแผน 1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
(P)
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กาหนดกิจกรรมดาเนินการตามโครงการ
1.4 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ
ขั้นดาเนินการ
(D)

2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
2.2 ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
2.3 จัดเตรียมสถานที่สาหรับการเป็นศูนย์สอบ
2.4 จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.5 รับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษและโครงการ
ปกติ
2.6 จัดสอบตามตารางการสอบ
3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม

ขั้นตรวจสอบ
และประเมินผล
(C)
ขั้นแก้ไข
4.1 คณะกรรมการ สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
ปรับปรุง
ตามโครงการ
(A)
4.2 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารโรงเรียน
รับทราบ

สถานที่/ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. 2558
พ.ค. 2558
พ.ค. 2558
พ.ค. 2558
พ.ค. 2558
พ.ค. 2558 – มี.ค. 2559
พ.ค. 2558 – มี.ค. 2559
ก.พ. – มี.ค. 2559

ผู้รับผิดชอบ
นายสุวพงษ์ คามวัลย์
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ก.พ. – มี.ค. 2559
ก.พ. – มี.ค. 2559
มีนาคม 2559

คณะกรรมการ

ก.พ. – มี.ค. 2559
คณะกรรมการ
ก.พ. – มี.ค. 2559

11. งบประมาณ
โครงการนี้ใช้งบประมาณ 550,000 บาท จาแนกรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าปรับปรุงตกแต่งสถานที่
2. ค่าจัดทาเอกสาร/จัดหาวัสดุอุปกรณ์
สานักงาน
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินการจัด
สอบและรับสมัครนักเรียน
รวม

แหล่งที่มาของงบประมาณ
เงินอุดหนุน
งปม. อื่น ๆ
รวม
10,000
10,000
530,000
530,000
10,000
550,000

-

-

-

-

12. สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรียนสตรีศึกษา อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13.1 ฝ่ายวิชาการ
13.2 ฝ่ายธุรการ
13.3 งานแผนงานและงบประมาณ
13.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน
14. การติดตามและประเมินผล
14.1 แบบประเมิน
14.2 แบบสอบถามความคิดเห็น หรือความพึงพอใจ
14.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ
15.1 นายพิวัฒน์ แฝงสะโด
15.2 นางสาวอาภาพร ศรีสารคาม
15.3 นางสาวชมพูนุช ทิพนัส
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
16.1 มีคุณภาพในการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย
16.2 มีการพัฒนาระบบงานที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

10,000
550,000

หมายเหตุ
-

ภาคผนวกโครงการ
(รายละเอียดรายจ่ายตามโครงการ)
โครงการนี้ใช้เงินทั้งสิ้น 55,000 บาท ดังรายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
ราคา/
กิจกรรม/รายการ
เป้าหมาย
หน่วย เงินอุดหนุน งปม. อื่น ๆ
1. ค่าปรับปรุงตกแต่งสถานที่
100%
10,000
2. ค่าจัดทาเอกสาร/จัดหาวัสดุ
100%
530,000
อุปกรณ์สานักงาน
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
100%
ดาเนินการจัดสอบและรับสมัคร
10,000
นักเรียน
รวม
550,000
-

รวม
10,000
530,000
10,000
550,000

หมาย
เหตุ

