
โครงการ    การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๕,๗ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๗,๑๐ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๒,๘   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที ่๑,๒,๕ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายไชยยงค์  โปซิว  นายสุทัศน์  เสียงเลิศ 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๕,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  
............................................................................................................................. ............................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – 
๒๕๖๑)  โดยมีเป้าหมายในปี ๒๕๖๑  มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็น
หลัก ๓ ประการคือ ๑.) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย ๒) เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการ
บริหารและจัดการศึกษา ในการนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลสู่การเพ่ิมคุณภาพผู้เรียนโดยมียุทธศาสตร์หลักสี่
ประการคือ  ๑)เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้โดยเน้นความส าคัญของทักษะจ าเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย   ๒) เน้นกระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การ
น าจุดเน้นไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ  ๓) สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน ในการน าจุดเน้นสู่การปฏิบัติ  ๔) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการก ากับ ติดตามและประเมินผลให้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  จึงได้จัดท าโครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้นแต่ละ
ช่วงวัย 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  ผลผลิต 
        ๑.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการบริหาร     
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จากจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
ในทศวรรษที่สอง  
 
 ๒.๒  ผลลัพธ์ 
        ๑.  นักเรียน  มีความสามารถ  ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้นแต่ละช่วงวัย 
 
 
 



๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  ด้านปริมาณ 
        ๓.๑.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจตรงกันเก่ียวกับการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จากจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง 
        ๓.๑.๒  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้นแต่
ละช่วงวัย 
                 ๓.๑.๓ ครู และนักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ   ๘๐  มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมมีคุณภาพได้มาตรฐานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นายไชยยงค์ โปซิว 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
- การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
- การจัดการเรียนรู้ ตามจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
- การประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 

๕,๐๐๐ 
 
 

 
นายไชยยงค์ โปซิว 
น.ส.จุฑาทิพย์ แก่นเมือง 
นางดารัตน์ สังแดหวา 
นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 
 

-  
ผู้บริหารโรงเรียน 
นายไชยยงค์ โปซิว 
นายไชยยงค์ โปซิว 
 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- นายไชยยงค์ โปซิว 
 

 
 
 



๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย - - - - - 
วัสดุ ๕,๐๐๐ - - - - 

รวม ๕,๐๐๐ - - - - 
 
๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถ่ัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 

  
 

   ๑. กระดาษถ่ายเอกสาร ๓๐ ๙๕ ๒,๘๕๐ 

   ๒. กระดาษท าปก ๓ ๒๑๐ ๖๓๐ 

   ๓. ปกพลาสติกใส ๑ ๔๐๐ ๔๐๐ 

   ๔. ติดสันกาวผ้าหนังไก่ คละสี ๖ ๗๕ ๔๕๐ 

   ๕. แฟ้มปกอ่อน ๑๓ ๑๐ ๑๓๐ 

   ๖. กระดาษ Double A ๔ ๑๓๕ ๕๔๐ 

    
  

 

    
  

 

   รวม 
  

๕,๐๐๐ 

   



๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การนิเทศติดตาม 
 

ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รายงานผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของครูผู้สอนและนักเรียน ที่มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
      ลงชื่อ .............................................                         ลงชื่อ  ......................................................... 
             (นายไชยยงค์  โปซิว)                                          (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
               ผู้เสนอโครงการ                                              ผู้อนุมัติโครงการ       
 
 
 
 


