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1. โครงการ  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. ช่ือกิจกรรม   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ. เดือน  ต.ค. 2561 , มี.ค. 2562 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ.นางสายบัว  วรภู 
5. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแม่บทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนด  การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาท่ีจะต้องมี่การด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผน
ต่อเนื่องกันไป  ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานนี้จะต้องค านึงถึงหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีสร้างขึ้นมา
ใหมต้่องมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิม  จะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  และ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจในเป้าหมายของการพัฒนา  โดยค านึ งถึงประโยชน์ในด้าน 
การพัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนด้วย  การด าเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงาน
อย่างดีจากเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในทางด้านหลักสูตรทุก ๆ ด้าน และต้องมีผู้น าท่ีช านาญมีความสามารถใน
หน้าท่ีการงานเป็นอย่างดี  การหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมผู้เรียน  โรงเรียนจึงต้องพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    6.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย  สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ 

ชุมชน   
    6.2  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และสนองตอบตามศักยภาพ 
          ผู้เรียนรายบุคคล 
 
7. เป้าหมาย 
    7.1 เชิงปริมาณ 
         (1) โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียนรอ้ยละ 100 
    7.2 เชิงคุณภาพ 
         (1)  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันสมัยมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์                     
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8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 
  
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการ และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

มี.ค.2561 ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

2 Plan 
จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 

มี.ค.2561 นางสายบัว  วรภู 

3 do 
ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

  

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการการเรียนรู ้
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์และ
ปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มสาระ 

2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดพิมพ์
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่และน าส่งต่อ
ฝ่ายวิชาการ 

3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าหลักสูตร 
ไปในกระบวนการจัดการเรียนรู ้

4. ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 
 
 
มี.ค. 2562 
 
เม.ย. 2562 
 
 
พ.ค. 2561 – ก.พ. 2562 
 
มี.ค. 2562 

 
 
ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา
นางสายบัว  วรภู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 

4 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน พ.ค. 2561 – ก.พ. 2562 ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 2562 นางสายบัว  วรภู 

 
9. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
    9.1 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ  มีนาคม 2561 -กุมภาพันธ์ 2562       
    9.2 สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
10. งบประมาณ 
     10.1 งบประมาณจ านวน.....5,000........บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
 (  ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน    จ านวน.... 5,000...บาท 
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     10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม  งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรู้ 5,000 
 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้าน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม 

หลักสูตรสถานศึกษา 
มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน ในระดับดีเย่ียม 

ประเมินผลการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา 

แบบประเมินผล 
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
     2. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  

 
 

ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางสายบัว    วรภู) 
                                                  ครู 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายบุญเทพ    พิศวง) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรู้ 

 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุลักษณะเฉพาะ) 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ AA 500 แผ่น A4 20 รีม 145 2,900  
2 กระดาษโรเนียว A4- 500 แผ่น 4 รีม 151 604  
3 หมึก Epson รุ่น 210 สีแดง สีน้ าเงิน  

สีด า  สีเหลือง 
4 ขวด 250 1,000  

4 ค่าเข้าเล่มหลักสูตร 9 เล่ม 50 450  
5 กระดาษบรูฟ 15 แผ่น 3 45  

รวมเป็นเงิน  (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000  
 


