
งาน/โครงการ:   โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
       จากทุกภาคส่วน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นายณรงค์ฤทธิ์  ธนะจันทร์    
 
1. วัตถุประสงค ์
   1.1  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  1.2  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับมีความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน สามารถน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
          1) ครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคน           
  2) นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคน 
     เชิงคุณภาพ 
           1) โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย และมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
      2) สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกลุ่มสาระเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
    1) ศึกษาปัญหาของการใช้หลักสูตรรวมทั้งนโยบายจากต้นสังกัด 
    2) ประชุม / ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบาย 

    ขั้นด าเนินการ (DO) 
    3) ด าเนินการแก้ไขพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา 
    4) ด าเนินการแก้ไขพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    5) ด าเนินการใช้หลักสูตร 
     ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
    6) นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 

      ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
     7) ประเมินผลและสรุปโครงการ 
   - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
   - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
 



4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ศึกษาปัญหาของการใช้
หลักสูตรรวมทั้งนโยบาย
จากต้นสังกัด 

0 เมษายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการวิชาการร่วมศึกษา 
และสรุปปัญหาของการใช้
หลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
รวมทั้งศึกษาแนวนโยบายใหม่ 

2. ประชุม / ชี้แจงเกี่ยวกับ
การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามนโยบาย 

0 เมษายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

การทบทวนความรู้หลักสูตร
สถานศึกษาฯ 2551 แก่ครูทุก
คน พร้อมทั้งสร้างความรู้ความ
เข้าใจสร้างความรู้ เข้าใจ การน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่
การปฏิบัติ 

3. ด าเนินการแก้ไขพัฒนา
หลักสูตร สถานศึกษา 

0 มิถุนายน-
กรกฏาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการด าเนินการแก้ไข
พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา  
และหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

4. ด าเนินการแก้ไขพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

0 มิถุนายน-
กรกฏาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วม
ด าเนินการแก้ไขพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง 

5. ด าเนินการใช้หลักสูตร 0 มิถุนายน 
2564 -
มีนาคม
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ปรับปรุงแล้ว 

6. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

0 มกราคม-
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการ นิเทศ ก ากับ 
ติดตามการปฏิบัติตามปฏิทิน 

7 ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

0 เมษายน 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

  - รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ 

2. ครูผู้สอนมีเป้าหมายในการ
จัดการเรียนการสอน 

รวม 0 
   

 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณตาม
โครงการ 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1) ครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุก
คน           

ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

บรรลุ 

2) นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคน นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1) โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย และมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับท้องถิ่นและสภาพ
บริบทของโรงเรียน นโยบายของรัฐ รวม
ไปถึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

บรรลุ 



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

และสอดรับกับการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 และ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีการ
จัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย 
ท าให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้าน
ภาษาตา่งประเทศ 

2) สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกลุ่มสาระ
เรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงไป 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - - 

 
ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

-  -   - ส่งเสริมการบูรราการหลักสูตร
ต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


