1. ชื่อโครงการ
: งานสหวิทยาเขต
2. ลักษณะโครงการ
: ใหม่
3. กลยุทธ์
: กลยุทธ์ที่ 5
4. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
: มาตรฐานที่ 13.1-13.2
5. ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน : 4. และ 10
............................................................................................................................................................................................
6. หลักการและเหตุ
เป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็น
สังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดย
การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดั้งนั้น
สถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและชุมชน
การรวมตัวกันของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน โดยมีการบริหารจัดการปัจจัยด้าน
การศึกษาร่วมกัน เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีมาตรฐานและคุณภาพใกล้เคียงกัน ปัจจัยด้านการศึกษาดังกล่าวอาจ
ออกมาในรูปของการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ การสอบวัดผลประเมินผลทางการศึกษา
ระดับท้องถิ่น (LAS) การจัดตลาดนัดทางวิชาการ (Open House) การจัดอบรม สัมมนาทางวิชาการหรือการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการรูปแบบอื่นๆ ร่วมกัน ล้วนส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกันของโรงเรียนต่างๆในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น ดังนั้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรีศึกษามองเห็นความสาคัญในการจัดการร่วมมือกันของ
โรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นสื่อกลางให้โรงเรียน สถานศึกษา
นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสร่วมปรึกษาหารือเพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสหวิทยาเขต
7.2 เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้มีมาตรฐานและคุณภาพใกล้เคียงกัน
8. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสหวิทยาเขตได้จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน อย่างน้อยร้อยละ 80
2. โรงเรียนในสหวิทยาเขตมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพใกล้เคียงกัน อย่างน้อยร้อยละ 70

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาใกล้เคียงกัน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทีม่ ีคุณภาพ
2. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของตนเองอย่างภาคภูมิใจ
9. ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559
10. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่
งาน/กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
(P)
1.2 วางแผนการดาเนินงานประชุม
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ
1.4 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ
(D)

2.1 จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกทักษะผู้เรียน
ทุกกลุ่มสาระฯ
2.2 ประกวดผลงานนักเรียนทุกกลุ่มสาระฯ
2.3 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (Open House )
2.4 สอบวัดผลประเมินผลทางการศึกษาระดับ
ท้องถิ่น (LAS)

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล
(C)

3.1เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรม ตามโครงการ

4.ขั้นปรับปรุง/
แก้ไข (A)

4.1 สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม 2558 นายสุวพงษ์ คาม
พฤษภาคม 2558 วัลย์คณะกรรมการ
พฤษภาคม 2558 ดาเนินการ
พฤษภาคม 2558

ตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการ

ตลอดปีการศึกษา
พฤศจิกายน 2558
กุมภาพันธ์ 2559
คณะกรรมการ
ตลอดปีการศึกษา ประเมินผลตามคาสั่ง

ตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

11. งบประมาณ
โครงการนี้ใช้งบประมาณ 100,000 บาท จาแนกรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ ดังนี้
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาทาง
วิชาการ
2. จัดกิจกรรมประกวดผลงานนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระฯในระดับจังหวัดและระดับ
ภาคฯ
รวม

แหล่งที่มาของงบประมาณ
เงินอุดหนุน งบประมาณ อื่น ๆ
30,000

-

-

30,000

70,000

-

-

70,000

100,000

-

-

100,000

12. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสตรีศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13.1 ฝ่ายวิชาการ
13.2 ฝ่ายธุรการ
13.3 งานแผนงาน
13.4 งานกิจการนักเรียน
14. การติดตามและประเมินผล
14.1 แบบสารวจความคิดเห็น
14.2 แบบทดสอบ
14.3 แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ
15.1 นางปภาวรินท์ เลิศพันธ์
15.2 นายพิวัฒน์ แฝงสะโด
15.3 นางสุภาวดี แดงวิบูลย์
15.4 นางณัชชานันท์ ธงทอง

รวม

หมายเหตุ

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
16.1 โรงเรียนในสหวิทยาเขตมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพใกล้เคียงกัน
16.2 ได้ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของครู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันใกล้เคียง
16.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรหน่วยงานอื่น

ภาคผนวกโครงการ
(รายละเอียดรายจ่ายตามโครงการ)
โครงการนี้ใช้เงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ดังรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม/รายการ
1. จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา
ทางวิชาการ
2. จัดกิจกรรมประกวดผลงาน
นักเรียนทุกกลุ่มสาระฯในระดับ
จังหวัดและระดับภาคฯ
รวม

ราคา/
เป้าหมาย
หน่วย

งบประมาณ
รวม

เงิน
อุดหนุน

งปม.

อื่น ๆ

100 %

30,000

-

-

30,000

100 %

70,000

-

-

70,000

100,000

-

-

100,000

หมายเหตุ

