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โครงการ                       งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดย

เน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   สนองมาตรฐานที่ 2/2.2,2.3,2.4 
ลักษณะโครงการ                             โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร, นายวสันต์  อนันทวรรณ, 
                                                   นางสาวสิรวิิมล วังวงษ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน                    ปีการศึกษา 2564 

************************************************************************ 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ทั้งนี้เพื ่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับการเรียนเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมและความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของ
ชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 และ
ทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ซึ่งปัจจุบันสภาพบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก มีผลทำให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนดงหลวงวิทยา ปีพุทธศักราช  2564  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สภาพของโรงเรียน ปัญหาในชุมชน สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน  

2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพ ผู้เรียน
รายบุคคล 

2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการดำรงชีวิตในประชาคมโลก   
 



 121 

 
3.  เป้าหมาย 
 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  (1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดงหลวงวิทยา ปีพุทธศักราช 2564  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       (2)  มีการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย        
          2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                (1) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
                 (2) มีการพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 
           3) สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
4.วิธีการดำเนินงาน 
           งานพัฒนาลักสูตรสถานศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1.ศึกษาสภาพปัญหา 
การจัดการศึกษาสถานศึกษา 
และศึกษามาตรฐาน 
การศึกษาชาติร่วมกัน 

 
1. เสนอโครงการ 
2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
3. ประชุม
คณะกรรมการวาง
แผนการดำเนินงาน 

 
พ.ค – มิ.ย 
2564 

  
นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร  
นายวสันต์  อนันทวรรณ 
นางสาวสิริวมิล  วังวงษ์ 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ 
2.2 ดำเนินการตามกิจกรรม 

กิจกรรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
ปีพุทธศักราช 2564 

 
 
 
1. วิเคราะห์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดและปรับปรุง
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ 
 2. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มนำ
หลักสูตรที่ปรับปรุง
ใหม่ส่งต่อฝ่ายวิชาการ  

 
 
 
มี.ค.2564 
 
 
พ.ค. 2564 
 
 
 

  
 
 
นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร  
นายวสันต์  อนันทวรรณ 
นางสาวสิริวมิล  วังวงษ์ 
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3. ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นำหลักสูตรไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้  
4. ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

มิ.ย.2564 
 
 
ต.ค.2564 

3. ข้ันติดตามตรวจสอบ (C) 
ติดตามความก้าวหน้าใน 
การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
1) ก่อนดำเนินการ  
2) ระหว่างดำเนินการ  
3) หลังดำเนินการ โดยครู

และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 

 
 
 
1. ติดตามก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมใน
ความพร้อมด้านต่างๆ 
2. ติดตามในระหว่าง
การดำเนินกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค ในการ
ดำเนิน 
3. ติดตามหลังการ
ดำเนินกิจกรรม 
แนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนา 

 
 
 
ก.ค-ส.ค 
2564 
 
พ.ย-ธ.ค 
2564 
 
 
มี.ค 2565 

  
 
 
นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร  
นายวสันต์  อนันทวรรณ 
นางสาวสิริวมิล  วังวงษ์ 

4. ข้ันสรุปผล รายงาน (A) 
4.1.สรุปผลการดำเนิน 
กิจกรรม  
4.2 จัดทำแบบประเมิน 
4.3 รายงานผลการดำเนิน 
กิจกรรมเป็นเอกสาร เสนอ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
และจัดทำเป็นข้อมูล 
สารสนเทศต่อไป 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จัดเตรียมข้อมูลผลของ
การดำเนินกิจกรรม 
2. ร่วมกันจัดทำแบบ
ประเมิน สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม ปัญหา
อุปสรรค แนวทางการ
พัฒนา 
3. รายงานผลเป็น
เอกสารเสนอผู้บริหาร
ทราบ 
4. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

มี.ค.2565 
 
 
 
 
 

 นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร  
นายวสันต์  อนันทวรรณ 
นางสาวสิริวมิล  วังวงษ์ 
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5.  งบประมาณทั้งโครงการ 

งบประมาณดำเนินโครงการ 5,000 บาท  
 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
           งบประมาณ 5,000 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการ
ปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคารวม 
แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

กระดาษถ่าย
เอกสาร A4 

16  รีม 130 2,080 [/]เงิน
อุดหนุน 

2,080 
 

2,000 
220 

 
600 

ค่าเข้ารูปเล่ม 10 200 2,000 
กระดาษปก
การ์ดสี 

2 รีม 110 220 

ชั้นวางของ 2 อัน 300 600 

กระดาษโพ
อิส/กระดาษ
โน๊ต 

2 อัน 35 70  70 

ลูกแม็คเย็บ
กระดาษ 
No.10 

3 กล่อง 10 30  30 

รวมทั้งสิ้น 5,000 
 
6. การวัดประเมินผล 
   งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
    1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
ดงหลวงวิทยา ปีพุทธศักราช 2564 ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
    2) มีการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 

 
- สังเกต/ การส่ง
เอกสาร 

 
- แบบบันทึก/แบบสังเกต 
- หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

ดงหลวงวิทยา ปีพุทธศักราช 
2564 

- แบบประเมินผลการใช้ 
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 

   3) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
 

-  รายงานผลการดำเนินการ
ตามโครงการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7. 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดงหลวงวิทยา ปีพุทธศักราช 2564  และนำไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
      7.2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนองตอบตาม
ศักยภาพผู้เรียน 
      7.3 โรงเรียนมีการพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย          

 
                                           การอนุมัติโครงการ 
          
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ) ........................................ ผูเ้สนอโครงการ      
         (นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร)                                     (นายวสันต์  อนันทวรรณ)      

     ตำแหน่ง ครู                    ตำแหน่ง  คร ู
 

 
ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

 
  ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายเดชา คเณศโยธิน) 
                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
                                
                                ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                      ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 


