
 
   โครงการพัฒนาทักษะตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและพร้อมรับ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานวิชาการ 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.3 ตบช.1-4 , ม.4 ตบช.2-4 , ม.6 ตบช.1-3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 

สนองตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 4.1, 11 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2557 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
โดยเน้นหลักสามประการ  ได้แก่ 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  โอกาสทางการ
ศึกษาและเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อม  หลักสูตรและเนื้ อหา  
พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า  สามารรถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน
ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ  เพ่ือให้ประชาชนทุกคน  ทุกเพศ  ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา  โดยเพ่ิมบทบาทของผู้ที่อยู่
ภายนอกระบบการศึกษาด้วย  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ตามมาอีกหลายประการ  โรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคมได้เห็นถึงความส้าคัญในการพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 จึงมีการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนน้าไปใช้ในสังคมและชุมชนของตนเองได้  อีกท้ังเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ และได้จัดท้า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองให้เกิดการพัฒนาของผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่ส้าคัญพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

3. เป้าหมาย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 6.1 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองระดับดีขึ้นไป 
    6.2 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป 
 6.3 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการคิดขั้นสูงระดับดีขึ้นไป 
 6.4 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะชีวิตระดับดีขึ้นไป 
 6.5 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยระดับดีขึ้นไป 
 



ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6.1 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป 
    6.2 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารระดับดีขึ้นไป 
 6.3 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศระดับดีขึ้นไป 

6.4 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะการคิดข้ันสูงระดับดีขึ้นไป 
 6.5 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะชีวิตระดับดีขึ้นไป 
 6.6 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยระดับดีขึ้นไป 
 
4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด้าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท้างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.57 

--- พัชราภรณ์ 

2. ขั้นด้าเนินการ 
    (Do) 

1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต 
4. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
5. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศ (จีนและพม่า) 
6. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
7. กิจกรรมวันอาเซียน 

10,000 
5,000 
------ 
5,000 
20,000 

 
------ 

10,000 

พัชราภรณ์ 
พัชราภรณ์ 
ปริศนา 
วรรณา 
วรรณา 
 
กัมพล 
น้าชัย 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.57 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.58 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.58 

--- พัชราภรณ์ 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท้ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.58 

--- พัชราภรณ์ 

 
5. ทรัพยากร   งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว   50,000  บาท  
 
6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ วิธีประเมิน 
เครื่องมือ/
เอกสาร 

1. ร้อยละของนักเรียนม.ต้น ที่มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ  70 สังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละของนักเรียน ม.ต้น ที่มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ระดับดี 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 



ตัวช้ีวัด เกณฑ์ วิธีประเมิน 
เครื่องมือ/
เอกสาร 

3. ร้อยละของนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย ที่มี
ทักษะในการคิดขั้นสูงระดับดี 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ร้อยละของนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย ที่มี
ทักษะชีวิตระดับดี 

ร้อยละ  70 สังเกต แบบสังเกต 

5. ร้อยละของนักเรียนม.ต้น ม.ปลายที่มีทักษะ
การสื่อสารระดับดี 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 

6. ร้อยละของนักเรียน ม.ปลาย ที่มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ระดับดี 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 

6. ร้อยละของนักเรียน ม.ปลาย ที่มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารระดับดี 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 

6. ร้อยละของนักเรียน ม.ปลาย ที่มีทักษะใน
การใช้ภาษาต่างประเทศระดับดี 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีทักษะที่ส้าคัญตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและทักษะการสื่อสารเพ่ือพร้อมต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
8. การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 

1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
2. การด้าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. การค้านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 


