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ช่ือโครงการ     วิจัยและพัฒนา (R &D)  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
แผนงบประมาณ              สร&างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให&ท่ัวถึงและเป,นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ    นางสาวเพ็ญประภา  ก้ัวพิทักษ2, นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร,  

นางสาวรัตติยา  ภูมิสายดร  และคณะ 
สนองกลยุทธ� สพฐ.    ข&อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข&อท่ี 4 , 5 , 11 , 14 , 16 
ระยะเวลาดําเนินการ    1  เมษายน  2556 - 31  มีนาคม  2557 
....................................................................................................................................................................... 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ด&วยโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  ได&รับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ให&เป,นโรงเรียนมาตรฐานสากล  ในปEการศึกษา  2553  โดยมีเจตนารมณ2  เพ่ือการยกระดับคุณภาพโรงเรียน 
ให&เป,นสถานศึกษาท่ีจะพัฒนาผู&เรียนให&เป,นบุคคลผู&มีคุณภาพ  และมีความสามารถก&าวไกลในระดับสากล  
โดยโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร  การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และการจัดการด&วย
ระบบคุณภาพ  เพ่ือให&ผู&เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค2ตามมาตรฐานสากล  ดังนั้นเพ่ือให&การใช&หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล  ดําเนินการเป,นไปตามเปHาหมาย  และสอดคล&องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหIงชาติ พ.ศ.  2542 (แก&ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545)  หมวด 4  มาตรา 30  ซ่ึงกําหนดให&
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการสIงเสริมให&ผู&สอนสามารถวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู&ท่ีเหมาะสมกับผู&เรียนในแตIละระดับการศึกษา  โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  จึงได&
จัดทําโครงการวิจัยและพัฒนา (R &D)  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลข้ึน  เพ่ือให&มีการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  เพ่ือการขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีเกิดประโยชน2สูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค� 

2.1  เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2  เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.3  เพ่ือทดลองใช&รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.4  เพ่ือประเมินรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.5  เพ่ือศึกษาปKจจัยท่ีสIงเสริมและเป,นอุปสรรคตIอประสิทธิภาพในการใช&หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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3.  เป/าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.1.2  มีรายงานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล  จํานวน 10 เลIม 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

มาตรฐานสากล  สอดคล&องกับเปHาหมายของโรงเรียน  และความต&องการของชุมชนและท&องถ่ิน 

          3.2.2  มีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ในด&านการ
พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยIางมีประสิทธิภาพ  ได&มาตรฐานสากลสอดคล&องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหIงชาติ  พ.ศ. 2542 (แก&ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหวIางวันท่ี  16  พฤษภาคม 2556 - 31 
มีนาคม  2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ2  จังหวัดกาฬสินธุ2  มีข้ันตอนและ
วิธีดําเนินการ ดังนี้ 
 4.1  ประชุมวางแผนกําหนดวัน  เวลา  ในการจัดกิจกรรม 
 4.2  แตIงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 4.3  ประชาสัมพันธ2และรับนักเรียนเข&ารIวมกิจกรรมแตIละประเภท 
 4.4  ติดตIอประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวข&องท้ังในและนอกโรงเรียน 
 4.5  ดําเนินการตามกิจกรรมตIางๆ ท่ีกําหนด 
 4.6  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได&รับจัดสรร  10,000  บาท)   
โดยใช&เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจIาย ดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว           10,000       บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนคIาใช&จIายจัดการศึกษา              -          บาท 
 5.3  เงินรายได&สถานศึกษา               -          บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช&งบประมาณ   

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ลักษณะการจIาย 
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 คIาจัดทําเครื่องมือวิจัย 
(คIาจัดพิมพ2/หา
ประสิทธิภาพ) 

- 
 

3,000 
 

- 

1 เมษายน 2556 
- 20 มีนาคม 2557 

ดร.เพ็ญประภา,
นางเพ็ญศิริ,

นางสาวรัตติยา
และคณะ 

2  คIาใช&จIายในการเก็บ
รวบรวมข&อมูล 

- 1,000 - 

3 คIาใช&จIายในการวิเคราะห2
ข&อมูล 

- 1,000 - 

4 คIาจัดทํารายงานการวิจัย 
(จัดพิมพ2/ถIายเอกสารและ
เข&าเลIม) 

- 4,000 - 

5 คIาวัสดุอุปกรณ2 - 1,000 - 
รวมท้ังส้ิน - 10,000 - 

(รายละเอียดใช&จIายงบประมาณ ถัวจIายทุกรายการตามจIายจริง) 
 

6.  การวัดผลและการประเมินผล 
 

ตัวบIงชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดผลและประเมินผล 
1. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล&องกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
2. มีการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ติดตามผลการ
ใช&หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

-แบบสอบถาม 
 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ2 

- สอบถามความคิดเห็น
ผู&เก่ียวข&อง 
- สังเกต, สัมภาษณ2
ผู&เก่ียวข&อง 

 

7. ผลท่ีคาดว;าจะได�รับ 
    7.1  โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ให&เหมาะกับความต&องการของชุมชนและมีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช&อยIางมี
ประสิทธิภาพ 

          7.2   โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย  มีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ให&ได&มาซ่ึงหลักสูตรอันพึงประสงค2 ได&มาตรฐานสากล  
สอดคล&องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหIงชาติ  พ.ศ. 2542  (แก&ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) 

 

.............................................................................................................. 
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    (ลงชื่อ)        ผู&เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)      ผู&เสนอโครงการ  
              (นางสาวเพ็ญประภา  ก้ัวพิทักษ2)                (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร) 
    ตําแหนIง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย            ตําแหนIง ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)                               ผู&เหน็ชอบโครงการ 
          (นายจําลอง  นามบุญลือ)  
ตําแหนIง  รองผู&อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย 

 
 
                                 (ลงชื่อ)                               ผู&อนมัุติโครงการ 

                      (นายพีรพงษ2  โลหะมาศ) 
                                 ตําแหนIง  ผู&อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ2พิทยาสัย 

 

 

 

 


