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ชื่อโครงการ     ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวเกศสุดา มงคลศิลป์, นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร,  
                                          นางสาวชลิตตา ภูจริต, นางสุกันยา ทิวะสิงห์  และคณะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ที่ 1 ข้อ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มฐ. 3 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 เมษายน 256๒ – 31 มีนาคม 256๓ 
.................................................................. .....................................................................................................  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในปีการศึกษา 2553 โดยมีเจตนารมณ์ เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียน  
ให้เป็นสถานศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณภาพ และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล  
โดยโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล ดังนั้นเพื่อให้การใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) หมวด 4 มาตรา 30 ซึ่งกำหนดให้
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา อีกท้ังเพ่ือสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “เพ่ิมเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น เพ่ือให้มีการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
ที่มุ่งเน้นค่านิยมไทย 12 ประการ และการวัดผลประเมินผลตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 2.2 เพ่ือใช้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่ส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ 
 2.3 เพ่ือประเมินรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
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3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลและ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
3.1.2 มีรายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลและกระบวนกา 

จัดการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
ผู้เรียน 
            3.2.2 มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในด้าน
การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) 
 
4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง 1 เมษายน 256๒ ถึง 31 มีนาคม 
256๓ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ 
ดังนี้ 
  4.1 ประชุมวางแผนกำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 
  4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  4.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแต่ละประเภท 
  4.4 ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4.5 ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนด 
  4.6 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  20,000  บาท)   

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
  5.1 เงินอุดหนุนรายหัว           20,000     บาท 
  5.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา              -          บาท 
  5.3 เงินรายได้สถานศึกษา               -          บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 ค่าท่ีพัก  - ๕,๐๐๐ - 

1 เมษายน 256๒ 
- 

31 มีนาคม 256๓ 
 

2 ค่าอาหาร  - ๗,๐๐๐ - 

๓ ค่าอาหารว่าง   ๑,๐๐๐  

๔ ค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา  - ๒,๐๐๐ - 

๕ 
ค่าเช่าเหมารถและชดเชย
น้ำมัน 

- ๓,๐๐๐  

๖ ค่าเบี้ยเลี้ยง  - ๑,๐๐๐  

๗ 
ค่าเข้าเล่มและถ่ายเอกสาร 
 

- ๑,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น - 20,000 - 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
 

6.  การวัดผลและการประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดผลและประเมินผล 
1. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. มีการดำเนินการพัฒนา ติดตามผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

-แบบสอบถาม 
 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

- สอบถามความคิดเห็น
ผู้เกี่ยวข้อง 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ให้เหมาะกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และนักเรียนมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          7.2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ได้มาซึ่งหลักสูตร
อันพึงประสงค์ ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) 

 

………………………………………………………………………… 
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  (ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ              
           (นางสาวเกศสุดา มงคลศิลป์)                                  (นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)                                       
   ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                    ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
      
 
                                                                          

(ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายจำลอง นามบุญลือ)  
                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายสุชาติ แวงโสธรณ์) 
               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 
 


