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ช่ือโครงการ       จัดซ้ือตําราเรียน/สื่อประกอบการเรียนเป�นภาษาอังกฤษ 
แผนงบประมาณ      สร างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให ท่ัวถึงและเป�นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ      นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร, นภาลัย ไชยบุตร 
สนองกลยุทธ� สพฐ.      ข อท่ี  1, 3  
สนองมาตรฐานการศึกษา     ข อท่ี  4, 5, 6 
ระยะเวลาดําเนินการ      16  พฤษภาคม  2556 - 31  มีนาคม  2557 
............................................................................................................................................................... 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จุดมุ>งหมายและทิศทางในการดําเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ด านหลักสูตรและการเรียน 
การสอน มีเป@าหมายให โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล  ส>งเสริมความ
เป�นเลิศ  ตอบสนองต>อความถนัดและศักยภาพตามความต องการของผู เรียน  โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู คณิตศาสตรCและวิทยาศาสตรCด วยภาษาอังกฤษ  ใช หนังสือตําราเรียนและสื่อท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล  
 ดังนั้น  โครงการห องเรียนพิเศษส>งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรC  และคณิตศาสตรC 
(Excellence in Science and Mathematics :ESM) ตระหนักถึงความสําคัญดังกล>าว  จึงได จัดโครงการ
จัดซ้ือตําราเรียน/สื่อประกอบการเรียนเป�นภาษาอังกฤษข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค� 
 2.1  เพ่ือจัดหาวัสดุหนังสือ หนังสืออ>านเพ่ิมเติม วารสาร ตํารา วิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรCเป�น
ภาษาอังกฤษ 
 2.2  เพ่ือจัดหาวัสดุพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรC (ฝZก,สอบ,สอน)  เป�น
ภาษาอังกฤษ 
 2.3  เพ่ือจัดหาสื่อมัลติมิเดีย  วิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรC  ประกอบการเรียนเป�นภาษาอังกฤษ 
 

3.  เป/าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  มีวัสดุหนังสือ  หนังสืออ>านเพ่ิมเติม  วารสาร  ตํารา  วิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรC
เป�นภาษาอังกฤษ  ครบตามจํานวนนักเรียน 
  3.1.2  มีวัสดุพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรC (ฝZก,สอบ,สอน)  เป�น
ภาษาอังกฤษ 
  3.1.3  มีสื่อมัลติมิเดีย  วิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรCประกอบการเรียนเป�นภาษาอังกฤษ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
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  3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ>มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรC  
คณิตศาสตรCและภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
  3.2.2  นักเรียนได รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ความสามารถ  ความสนใจ  และ 
ความถนัด  
  3.2.3  โรงเรียนมีเครื่องมือการเรียนการสอนในโครงการ  เพ่ือการยกระดับคุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีชัดเจน  มีรูปแบบและกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว>างวันท่ี 16  พฤษภาคม  2556 –  
31  มีนาคม  2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุC  จังหวัดกาฬสินธุC  มีข้ันตอนและ
วิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 4.2  แต>งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 4.3  ติดต>อประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวข อง 
 4.4  ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนด 
 4.5  สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได รับจัดสรร 22,000 บาท)   
โดยใช เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ>าย ดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว    -  บาท  
 5.2  เงินสนับสนุนค>าใช จ>ายจัดการศึกษา  -  บาท 
 5.3  เงินรายได สถานศึกษา   220,000       บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดค>าใช จ>ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ>าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรมท่ี 1 
จัดหาวัสดุหนังสือ หนังสือ
อ>านเพ่ิมเติม วารสาร ตํารา 
วิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรC  
เป�นภาษาอังกฤษ 

- 195,900 - เมษายน 2556 นางเพ็ญศิริ   
ภูมิสายดร 

2 กิจกรรมท่ี 2 
จัดหาวัสดุพัฒนาการเรียน
วิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรC  
(ฝZก,สอบ,สอน)เป�น
ภาษาอังกฤษ 

- 15,960 - พฤษภาคม 2556 
- 

กุมภาพันธC 2557 

นางสาว 
รัตติยา   
ภูมิสายดร 

3 กิจกรรมท่ี 3 
จัดหาสื่อมัลติมิเดีย 
วิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรC 
ประกอบการเรียนเป�น
ภาษาอังกฤษ 

- 8,140 - พฤษภาคม 2556 
- 

กุมภาพันธC 2557 

นางสาว
จุฑามาศ   
นาสมจิตร 

รวมท้ังส้ิน - 220,000 -  
(รายละเอียดใช จ>ายงบประมาณ  ถัวจ>ายทุกรายการตามจ>ายจริง) 
 

6. การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ>งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือท่ีใช วัดผลและประเมินผล วิธีวัดผลและประเมินผล 

1. มีวัสดุหนังสือ หนังสืออ>านเพ่ิมเติม วารสาร 
ตํารา วิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรC เป�น
ภาษาอังกฤษ ครบตามจํานวนนักเรียน 
2. มีวัสดุพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตรCและ
คณิตศาสตรC (ฝZก,สอบ,สอน)เป�นภาษาอังกฤษ 
3. มีสื่อมัลติมิเดีย วิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรC
ประกอบการเรียนเป�นภาษาอังกฤษ 

 
รายงาน 

 
ตรวจสอบ 
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7.  ผลท่ีคาดว<าจะได�รับ 
      7.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ>มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรC คณิตศาสตรCและ
ภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
      7.2  นักเรียนได รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัด  
 

….................................................................................................................... 
 
 
(ลงชื่อ)             ผู เสนอโครงการ         (ลงชื่อ)       ผู เสนอโครงการ                 
           (นางนภาลัย  ไชยบุตร)                                        (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร) 
ตําแหน>ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย                    ตําแหน>ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)                             ผู เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นายจําลอง  นามบุญลือ) 
                              ตําแหน>ง  รองผู อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)           ผู อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีรพงษC  โลหะมาศ) 
    ตําแหน>ง  ผู อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย 


