1. ชื่อโครงการ
: พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ
: ต่อเนื่อง
3. กลยุทธ์
: กลยุทธ์ที่ 1 และ 5และ
4. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
: ที่ 4.1 – 4.3, 13.1- 13.2
5. ยุทธศาสตร์โรงเรียน
: 5 และ 8
.........................................................................................................................................................................................
6. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ .ศ. 2542 นั้นจะเน้นการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งการ
เรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน และนาเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ให้มากที่สุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มาก
ที่สุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้น ย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และขวัญกาลังใจที่ดี
ดังนั้น ฝ่ายวิชาการจึงจัดทาโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ขึ้นพร้อมจัดกิจกรรมในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีความสามารถในการแข่งขันในระดับต่างๆ ได้
7.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล นา
ความรู้ไปใช้ในการสอบ GAT PAT
7.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นาความรู้ไปใช้ใน
การสอบ O-NET
8. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5
2. ประสบความสาเร็จในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ อย่างน้อยร้อยละ 50
3. ผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีคะแนน
ในการสอบ GAT PAT อย่างน้อยเฉลี่ยร้อยละ 55
4. ผู้เรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอนย่างต่อเนื่อง มีคะแนนใน
การสอบ 0-NET อย่างน้อยเฉลี่ยร้อยละ 55

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ
2. ผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีความรู้
เพียงพอในการสอบ GAT - PAT
3. สามารถพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอนย่างต่อเนื่อง มีความรู้เพียงพอใน
การสอบ O-NET
9. ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559
10. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน
ขั้นวางแผน
(P)

ขั้นดาเนินการ
(D)

งาน/กิจกรรม
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กาหนดกิจกรรมดาเนินการตามโครงการ
1.4 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ
2.1 กิจกรรมการสอบประเมินผลการเรียนใน
โรงเรียนและส่งเสริมการประกวดแข่งขันนอก
โรงเรียนในระดับต่างๆ
2.1.1 สารวจความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการ
จะพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางวิชาการสูงขึ้น
2.1.2 จัดหาวิทยากร เพื่อจัดสอนเสริมความรู้
เรื่องทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทั้งบุคคลภายในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน ในระดับชั้น ม.6
2.1.3 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ
ทุกกลุ่มสาระ
2.1.4 จัดสอบประเมินผลนักเรียน
2.2 กิจกรรมการสอนเสริมความรู้เรื่องทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ ทั้งบุคคลภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ใน
ระดับชั้น ม. 6 เพื่อเตรียมสอบ GAT PAT
2.2.1 จัดเตรียมเอกสารในการสอนเสริม GAT
PAT

สถานที่/ระยะเวลา
ดาเนินการ
เม.ย. 2558
เม.ย. 2558
เม.ย. 2558
เม.ย. 2558

ผู้รับผิดชอบ
นายสุวพงษ์
คามวัลย์
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

พ.ค. 2558
มิ.ย. 2558

พ.ย. 2558
ก.ย 58
ตุลาคม - พ.ย. 2558

ธันวาคม 2558

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

2.2.2 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การสอน
เสริมให้พร้อม
2.2.3 จัดกิจกรรมสอนเสริม GAT PAT ใน
ระดับชั้น ม.6
2.2.4 ประเมินความรู้ GAT PAT ในระดับชั้น ม.6
2.3 กิจกรรมการสอนเสริมความรู้เรื่องทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ ทั้งบุคคลภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ใน
ระดับชั้น ม.3, ม. 6 เพื่อเตรียมสอบ O-NET
2.3.1 จัดหาวิทยากร เพื่อจัดสอนเสริมความรู้
เรื่องทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทั้งบุคคลภายในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน ในระดับชั้น ม.3, ม. 6
2.3.2 จัดเตรียมเอกสารในการสอนเสริม O-NET
ม.3 , ม. 6
2.3.3 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การสอน
เสริมให้พร้อม
2.3.4 จัดกิจกรรมสอนเสริม O-NET ม.3, ม. 6
2.3.5 ประเมินความรู้ด้านวิชาการของผู้เรียน
3.1 กากับติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
3.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

ขั้นติดตามและ
ประเมินผล
(C)
ขั้นปรับปรุงและแก้ไข 4.1 คณะกรรมการ สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
(A)
ตามโครงการ
4.2 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารโรงเรียน

ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ธันวาคม 2558

มกราคม 2559
มกราคม 2559
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ 2559

มีนาคม 2559

คณะกรรมการ
ประเมินผล

คณะกรรมการ
ประเมินผล

11. งบประมาณ
โครงการนี้ใช้งบประมาณ 180,000 บาท จาแนกรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้
กิจกรรม
1. กิจกรรมการสอบประเมินผลการเรียนใน
โรงเรียนและส่งเสริมการประกวดแข่งขันนอก
โรงเรียนในระดับต่างๆ
2. กิจกรรมการสอนเสริมความรู้เรื่องทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ ทั้งบุคคลภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ในระดับชั้น ม. 6 เพื่อเตรีนมสอบ GAT PAT
3. กิจกรรมการสอนเสริมความรู้เรื่องทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ ทั้งบุคคลภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ในระดับชั้น ม.3, ม. 6 เพื่อเตรีนมสอบ O-NET

แหล่งที่มาของงบประมาณ
เงินอุดหนุน
งปม.
อื่น ๆ
-

-

30,000

-

75,000

-

-

75,000

-

75,000

-

-

75,000

-

12. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสตรีศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

14. การติดตามและประเมินผล
14.1 แบบสารวจความคิดเห็น
14.2 แบบทดสอบ
14.3 แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

30,000

180,000

13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13.1 ฝ่ายวิชาการ
13.2 ฝ่ายธุรการ
13.3 งานแผนงาน
13.4 งานกิจการนักเรียน

รวม

180,000

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ
15.1 นายพิวัฒน์ แฝงสะโด
15.2 นางธนพร สนามพล
15.3 นางสาวอนัญยา ภักดีศรี
15.4 นายสุเมธ จันทรสมบัติ
15.5 นางสาวนุชนาฏ กิจจาวิเศษ
15.6 นางสวาท พิมพิลา
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
16.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ
16.2 ผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีความรู้
เพียงพอในการสอบ GAT PAT
16.3 สามารถพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอนย่างต่อเนื่อง มีความรู้เพียงพอใน
การสอบ O-NET

ภาคผนวกโครงการ
(รายละเอียดรายจ่ายตามโครงการ)
โครงการนี้ใช้เงินทั้งสิ้น 180,000 บาท ดังรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม/รายการ
1. ค่าวัสดุ ค่าสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสาร การสอบ
ประเมินผลการเรียนในโรงเรียน และ
ส่งเสริมการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ นอกโรงเรียนในระดับต่างๆ
2. ค่าวัสดุ ค่าสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสาร งานสอนเสริม
GAT PAT
3. ค่าวัสดุ ค่าสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสาร งานสอนเสริม ONET
รวม

ราคา/
เป้าหมาย
หน่วย

งบประมาณ
รวม

เงิน
อุดหนุน

งปม.

อื่น ๆ

100%

30,000

-

-

30,000

100%

75,000

-

-

75,000

100%

75,000

-

180,000

-

75,000
-

180,000

หมายเหตุ

