1. ชื่อโครงการ
2. ลักษณะโครงการ
3. กลยุทธ์

: พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
: ต่อเนื่อง
: กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
4. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
: มาตรฐานที่ 3.1 – 3.4, 4.1 – 4.4, 5.2
5. ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
: 5. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
.............................................................................................................................................................
6. หลักการและเหตุผล
ด้วยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามนโยบายของอาเซียน ในปี
2558 ดังนั้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรีศึกษา จึงมองเห็นความจาเป็นเร่งด่วนในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มี
ทักษะชีวิต มีทักษะการคิด และการแก้ปัญหา พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และก้าวสู่ความเป็นสากลอย่าง
ภาคภูมิใจ จึงจัดทาโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีกิจกรรมในโครงการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างยั่งยืน
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
7.2 เพื่อพัฒนาและจัดการเรียนรู้สาระเพิ่ม วิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
7.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
7.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะดาเนินชีวิตในฐานะประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและประชาคมโลก
8. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาและจัดการเรียนรู้สาระเพิ่ม วิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง
4. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะดาเนินชีวิตในฐานะประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและประชาคมโลก
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระเพิ่ม วิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน และพัฒนาตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์

9. ระยะเวลาดาเนินการ
1 พฤษภาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559
10. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่
งาน/กิจกรรม
ขั้นวางแผน 1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
(P)
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.3 กาหนดกิจกรรมดาเนินการตามโครงการ
1.4 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ
ขัน้ ดาเนินการ
(D)

2.1 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล
2.2 จัดอบรมครูที่สอน วิชา IS

ขั้นติดตาม
ประเมินผล
(C)

3.1 ประเมินความรู้ด้านวิชาการของผู้เรียน
3.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4.1 คณะกรรมการ สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ
4.2 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารโรงเรียน
รับทราบ

ขั้นปรับปรุง
(A)

ระยะเวลา
พ.ค. 2558
พ.ค. 2558
พ.ค. 2558
พ.ค. 2558

พ.ค. – มิ.ย. 2558

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อานวยการ
สุวพงษ์ คามวัลย์
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

พ.ค. 58 - 28 ก.พ. 59 คณะกรรมการ
พ.ค. 58 - 28 ก.พ. 59 ประเมินผล
พ.ค. 58 - 28 ก.พ. 59

พ.ค. 58 - 28 ก.พ. 59

คณะกรรมการ
ประเมินผล

11. งบประมาณ
โครงการนี้ใช้งบประมาณ 20,000 บาท จาแนกรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้

กิจกรรม
2.1 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้
มาตรฐานสากล
2.2 จัดอบรมครูที่สอน วิชา IS
รวม

แหล่งที่มาของงบประมาณ
เงิน
งบ
อื่น ๆ
อุดหนุน ประมาณ

รวม

10,000

-

-

10,000

10,000

-

-

10,000

20,000

-

-

20,000

12. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสตรีศึกษา อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ฝ่ายวิชาการ
2. ฝ่ายธุรการ
3. งานแผนงาน
4. ฝ่ายกิจการนักเรียน
14. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีวัดผลประเมินผล
1.หลักสูตรมีสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
- สารวจความคิดเห็น
มาตรฐานสากล ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- สารวจความจาเป็น
2. การจัดการเรียนรู้สาระเพิ่ม วิชา IS ให้สอดคล้อง สารวจผลการจัดสารเพิ่ม
กับหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชา IS
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ - สอบถาม
เป้าหมายของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- สัมภาษณ์
- ทดสอบ
4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการดาเนินชีวิตในฐานะ
- สอบถาม
ประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและประชาคมโลก - สัมภาษณ์
- ทดสอบ

หมายเหตุ

เครื่องมือ
- แบบสารวจความคิดเห็น
- แบบสารวจความจาเป็น
แบบสารวจผลการจัดสารเพิ่ม
วิชา IS
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบ

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ
15.1 นายพิวัฒน์ แฝงสะโด
15.2 นางอาพัน ศรีวิชัย
15.3 นางพิกุล แผนสุพัด
15.4 นางสุดารัตน์ หมายประโคน
15.5 นางสาวอนัญยา ภักดีศรี
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
16.1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
16.2 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระเพิ่ม วิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
16.3 นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน และพัฒนาตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ภาคผนวกโครงการ
(รายละเอียดรายจ่ายตามโครงการ)
โครงการนี้ใช้เงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ดังรายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
ราคา/
กิจกรรม/รายการ
เป้าหมาย
เงิน
หน่วย
งปม.
อุดหนุน
อื่น ๆ
2.1 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่
100%
10,000
ได้มาตรฐานสากล
2.2 จัดอบรมครูที่สอน วิชา IS
100%
10,000
รวม
20,000
-

รวม
10,000
10,000
20,000

หมาย
เหตุ

