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โครงการที่  5  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที่ 5. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ         
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5 ประเด็นการพิจารณา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาววิลาสินี  จอมหาร กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

          
 

 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดให้ครูผู้สอนมีสมรรถนะ 2 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก 

5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน 6 สมรรถนะ ในที่นี ้จะขอกล่าวถึงสมรรถนะประจำสายงาน 4
สมรรถนะที่สำคัญที่เก่ียวข้องระหว่างครูกับผู้เรียน คือ 

1) สมรรถนะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือ ครูต้องมีความรู้ความสามารถ
ในด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการประเมินผล การใช้
รูปแบบ /เทคนิควีการสอน สอแทรกคุณธรรมจริยธรรมขณะสอนใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้  การใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 

2) สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน กล่าวคือ ครูต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

3) สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน กล่าวคือ ครูต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดบรรยากาศ
ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื ้อต่อการเรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้เรียน ครู และบุคคลทั่วไป จัดทำข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน 

4) สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื ่อพัฒนาผู้เรียน กล่าวคือ ครูต้องมีความรู้
ความสามารถในการสำรวจปัญหานักเรียนในชั้นเรียนเพื่อวางแผน  แก้ปัญหา โดยใช้กระบวนทางวิจัย การ
วิเคราะห์ หาสาเหตุ จำแนกปัญหา ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิธีแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ความสำคัญเร่งด่วนในการ
แก้ปัญหา จัดทำแผนการวิจัย และดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ
ของผลการวิจัย และนำผลไปประยุกต์ใช้ในกรณีอื ่นๆจากความสำคัญจำเป็นในการพัฒนาครูให้มีความ
สมรรถนะตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด โรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการเพ่ือพัฒนา
ครูทั้งโรงเรียนขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 
0 5 2 5 6 5 
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2.  วัตถุประสงค ์
 

2.1 ครูจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง  ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด
ของสถานศึกษา 

2.2 ครูพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.3 ครูเผยแพร่นวัตกรรมในการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.4 ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
2.5 ครูใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 
2.6 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียน

การสอน  เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
2.7 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และให้ข้อมูลย้อนกลับนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
2.8 ครมูีเครื่องวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
2.9 ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

2.10 ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 

3.  เป้าหมาย 
 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูร้อยละ   70  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้

ผู้เรียนปฏิบัติจริง  ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของสถานศึกษา  
 3.1.2 ครูร้อยละ   70  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 3.1.3 ครูร้อยละ  70  มีการเผยแพร่นวัตกรรมในการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 3.1.4 ครูร้อยละ  70  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
 3.1.5 ครูร้อยละ  70  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 
 3.1.6 ครูร้อยละ  70  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  เอื้อต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนปฏิบัติจริง 

 3.1.7 ครูร้อยละ  70  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และให้ข้อมูล
ย้อนกลับนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.1.8 ครูร้อยละ  70  มีเครื่องวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ 

 3.1.9 ครูร้อยละ  70  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู้ 

 3.1.10 ครูร้อยละ  70  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง  ตามมาตรฐานการเรียนรู้  

ตัวชี้วัดของสถานศึกษา  ระดับ  ดี 
 3.2.2 ครูพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ระดับ  ดี 
 3.2.3 ครูเผยแพร่นวัตกรรมในการเรียนรู้แบบ Active Learning  ระดับ  ดี 
 3.2.4 ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง  ระดับ  ดี 
 3.2.5 ครูใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย  ระดับ  ดี 
 3.2.6 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการในการ

จัดการเรียนการสอน  เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง  ระดับ  ดี 
 3.2.7 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และให้ข้อมูลย้อนกลับนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียน  ระดับ ดี 
 3.2.8 ครูมีเครื่องวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้  ระดับ  ดี 
 3.2.9 ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรัก

การเรียนรู้  ระดับ  ดี 
 3.2.10 ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้  ระดับ ดี 
 
 

  
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 
 

     4.1 ขั้นเตรียมการ (P)  
 4.1.1 ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับโครงการ 
 4.1.2 ศึกษาผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา 
 4.1.3 ศึกษาบริบทและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 
 4.1.4 จัดทำโครงการ เสนอต่อฝ่ายบริหาร   
 4.2 ขั้นดำเนินการ (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
 4.2.2 ดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อดังนี้ 
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ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2   

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมรักการอ่าน ต.ค.-มี.ค. 0 เม.ย.-ก.ย. 0 วิลาสิน ี
2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.-มี.ค. 5,000 เม.ย.-ก.ย. 5,000 วิราศิณี 
3 สะเต็มศึกษา ต.ค.-มี.ค. 5,000 เม.ย.-ก.ย. 5,000 ชลชรัส 
4 Active Learning 8 กลุ่ม

สาระฯ 
ต.ค.-มี.ค. 10,000 เม.ย.-ก.ย. 10,000 ศิริยุภา 

5 PLC  ครู ต.ค.-มี.ค. 0 เม.ย.-ก.ย. 0 อาริสา 
6 พัฒนาสื่อการสอน ต.ค.-มี.ค. 0 เม.ย.-ก.ย. 0 ศิริยุภา 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                  20,000 20,000  
รวมทั้งสิ้น 40,000 

  

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
  ผู้บริหารและผู้บริหารโครงการ นิเทศการติดตามการดำเนินงานและคอยอำนวยความสะดวก
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด 

4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
  4.4.1 สรุปและประเมินโครงการ 
  4.4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ นำเสนอฝ่ายบริหาร เพ่ือจัดทำรายงานประจำปี 
 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2   

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมรักการอ่าน ต.ค.-มี.ค. 0 เม.ย.-ก.ย. 0 วิลาสิน ี
2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.-มี.ค. 5,000 เม.ย.-ก.ย. 5,000 วิราศิณี 
3 สะเต็มศึกษา ต.ค.-มี.ค. 5,000 เม.ย.-ก.ย. 5,000 ชลชรัส 
4 Active Leraning 8 กลุ่ม

สาระฯ 
ต.ค.-มี.ค. 10,000 เม.ย.-ก.ย. 10,000 หัวหน้ากลุ่ม

สาระ 
5 PLC  ครู ต.ค.-มี.ค. 0 เม.ย.-ก.ย. 0 อาริสา 
6 พัฒนาสื่อการสอน ต.ค.-มี.ค. 0 เม.ย.-ก.ย. 0 ศิริยุภา 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                  20,000 20,000  
รวมทั้งสิ้น 40,000 
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6.  งบประมาณ 
 

6.1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                         บาท 
กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่   

6.2 เงินอุดหนุนรายหัว          40,000      บาท 
 6.3 เงินรายได้สถานศึกษา 

-  เงินระดมทรัพยากร                         บาท 
-  เงินอ่ืนๆ  (ระบุ                                       )                     บาท 

รวมทั้งสิ้น            40,000     บาท  
หมายเหตุ  แต่ละกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 
7.  ปฏิทินการดำเนินงาน   
 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส่งเสริมรักการอ่าน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 สะเต็มศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 Active Leraning 8 กลุ่มสาระฯ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 PLC  ครู ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 พัฒนาสื่อการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
8. การประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ 
ครูร้อยละ   70  ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการ
คิด และให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง  ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของ
สถานศึกษา ในระดับดี 

ประเมิน แบบประเมิน 5  คือ  ดีมากที่สุด 
4  คือ  ดีมาก 
3  คือ  ดี 
2  คือ  พอใช้ 
1  คือ  ปรับปรุง 

ครูร้อยละ   70  มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ใน
ระดับดี 

ประเมิน แบบประเมิน 5  คือ  ดีมากที่สุด 
4  คือ  ดีมาก 
3  คือ  ดี 
2  คือ  พอใช้ 
1  คือ  ปรับปรุง 



๑๐๘ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ 
ครูร้อยละ  70  มีการเผยแพร่
นวัตกรรมในการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  ในระดับดี 

ประเมิน แบบประเมิน 5  คือ  ดีมากที่สุด 
4  คือ  ดีมาก 
3  คือ  ดี 
2  คือ  พอใช้ 
1  คือ  ปรับปรุง 

ครูร้อยละ  70  มีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง ใน
ระดับดี 

ประเมิน แบบประเมิน 5  คือ  ดีมากที่สุด 
4  คือ  ดีมาก 
3  คือ  ดี 
2  คือ  พอใช้ 
1  คือ  ปรับปรุง 

ครูร้อยละ  70  ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ใน
ระดับดี 

ประเมิน แบบประเมิน 5  คือ  ดีมากที่สุด 
4  คือ  ดีมาก 
3  คือ  ดี 
2  คือ  พอใช้ 
1  คือ  ปรับปรุง 

ครูร้อยละ  70  ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ใน
ระดับดี 

ประเมิน แบบประเมิน 5  คือ  ดีมากที่สุด 
4  คือ  ดีมาก 
3  คือ  ดี 
2  คือ  พอใช้ 
1  คือ  ปรับปรุง 

ครูร้อยละ  70  มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และให้
ข้อมูลย้อนกลับนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ในระดับดี 

ประเมิน แบบประเมิน 5  คือ  ดีมากที่สุด 
4  คือ  ดีมาก 
3  คือ  ดี 
2  คือ  พอใช้ 
1  คือ  ปรับปรุง 

ครูร้อยละ  70  มีเครื่องวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของ
การเรียนรู้ ในระดับดี 

ประเมิน แบบประเมิน 5  คือ  ดีมากที่สุด 
4  คือ  ดีมาก 
3  คือ  ดี 
2  คือ  พอใช้ 
1  คือ  ปรับปรุง 

ครูร้อยละ  70  มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้  ในระดับ
ดี 

ประเมิน แบบประเมิน 5  คือ  ดีมากที่สุด 
4  คือ  ดีมาก 
3  คือ  ดี 
2  คือ  พอใช้ 
1  คือ  ปรับปรุง 



๑๐๙ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ 
ครูร้อยละ  70  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ในระดับดี 

ประเมิน แบบประเมิน 5  คือ  ดีมากที่สุด 
4  คือ  ดีมาก 
3  คือ  ดี 
2  คือ  พอใช้ 
1  คือ  ปรับปรุง 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1 ครูร้อยละ   70  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริง  ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของสถานศึกษา ในระดับดี 

9.2 ครูร้อยละ   70  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในระดับดี 
9.3 ครูร้อยละ  70  มีการเผยแพร่นวัตกรรมในการเรียนรู้แบบ Active Learning  ในระดับดี 
9.4 ครูร้อยละ  70  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง ในระดับดี 
9.5 ครูร้อยละ  70  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ในระดับดี 
9.6 ครูร้อยละ  70  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
ในระดับดี 

9.7 ครูร้อยละ  70  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และให้ข้อมูลย้อนกลับนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับดี 

9.8 ครูร้อยละ  70  มีเครื่องวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ ใน
ระดับดี 

9.9 ครูร้อยละ  70  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียน
รักการเรียนรู้  ในระดับดี 

9.10 ครูร้อยละ  70  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  ในระดับดี 
 

 
 

…………………………………….. 
(    นางสาววิลาสินี  จอมหาร    ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผู้เสนอโครงการ 

 

…………………………………….. 
(นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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