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ช่ือโครงการ   โครงการปรับปรุงสภาพแวดล�อมเพ่ือเอ้ือต�อการเรียนรู�ของห�องเรียน      
พิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร+ คณิตศาสตร+  
(Excellence in Science and Mathematics : ESM) 

แผนงบประมาณ   สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเปCนธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นายศิริวัฒน+  จันทร+เพชร, นางลักษณพรรณ+  ศรีวงศ+แสง  และ 

คณะครูห�องเรียนพิเศษฯ 
สนองกลยุทธ� สพฐ.  ข�อท่ี 1 
มาตรฐานการศึกษา        ข�อท่ี 10, 11 
ระยะเวลาดําเนินการ  เมษายน  2556  –  มีนาคม  2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด�วยโรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย   ได�จัดโครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร+คณิตศาสตร+  (Excellence in Science and Mathematics : ESM )  จําเปCนท่ีโรงเรียน
จะต�องจัดแหล�งเรียนรู�ให�กับเด็กได�เรียนรู�  หากโรงเรียนมีสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน+ท่ีดี  เปCนผลทําให�การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�กับนักเรียนเปCนไปอย�างมีประสิทธิภาพ  อาคารเรียนและอาคารประกอบภายใน
โรงเรียนนับเปCนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให�บรรยากาศในการเรียนการสอนดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยและมี
ประสิทธิภาพ  การปรับปรุงส�วนท่ีชํารุดให�มีสภาพในการใช�งานเพ่ือความสะดวก  ปลอดภัย  นับเปCนความ
จําเปCนและสําคัญอย�างยิ่งในปVจจุบันสภาพอาคารเรียนและภูมิทัศน+โดยรอบยังพบว�า  อาคารเรียนมีสีหมอง
คล้ําไม�สะอาดตา  บริเวณรอบอาคารเรียนขาดพันธุ+ไม�เพ่ือการเรียนรู�  และเวทีในลานกิจกรรมสําหรับให�
ผู�เรียนได�แสดงออก  สมควรจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  และเพ่ือความปลอดภัย
ของผู�เรียน  
 จากปVญหาดังกล�าว  โรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย  จึงมีความตระหนักถึงความสําคัญดังกล�าว  จึงได�
จัดทําโครงการปรับปรุงห�องเรียนและภูมิทัศน+อาคารเรียนของห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร+  และคณิตศาสตร+  เพ่ือทําให�บรรยากาศในการเรียนการสอนอย�างมีความสุข  มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลต�อไป 
 

2.  วัตถุประสงค� 
 2.1  เพ่ือปรับปรุง  ตกแต�งทาสี  อาคารเรียน 
 2.2  เพ่ือสร�างเวทีในลานกิจกรรม 
 2.3  เพ่ือจัดทําสวนวิทยาศาสตร+ข�างห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร+ 
 2.4  เพ่ือจัดทํารั้วลวดหนาม  เหล็กดัด  ด�านหลังอาคารเรียน 
 2.5  ปรับปรุงร�องน้ํา, รางน้ําฝน 
 2.6  ซ�อมแซมระบบไฟฟ]า พัดลม, เครื่องเสียง, คอมพิวเตอร+, เครื่องปริ้นเตอร+ และ ไมโครโฟน 
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3.  เป/าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ปรับปรุง  ตกแต�งทาสีอาคารเรียน 
  3.1.2  สร�างเวทีในลานกิจกรรม 
  3.1.3  จัดทําสวนวิทยาศาสตร+ข�างห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร+ 
  3.1.4  จัดทํารั้วลวดหนาม  เหล็กดัด  ด�านหลังอาคารเรียน 
  3.1.5  ปรับปรุงร�องน้ํา, รางน้ําฝน 
  3.1.6  ซ�อมแซมระบบไฟฟ]า พัดลม, เครื่องเสียง, คอมพิวเตอร+, เครื่องปริ้นเตอร+ และ 
ไมโครโฟน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ได�ห�องเรียนมาตรฐาน เปCนระบบ ระเบียบ  พร�อมท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู�  
ได�อย�างครบถ�วน 
  3.2.2  บรรยากาศหน�าอาคารเรียนร�มรื่น  น�าเรียนรู� 
  3.2.3  มีวัสดุ อุปกรณ+ สื่อการเรียนการสอน  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู�  ให�มี
คุณภาพอย�างต�อเนื่อง 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

  1.  ข้ันเตรียมการ 
   -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนกําหนดรูปแบบ  วัตถุประสงค+  งบประมาณ  
   -  ขออนุมัติโครงการ 
   -  ประสานงานกับ ฝ`ายบริหาร และฝ`ายอาคารสถานท่ี  ดําเนินงานดังนี้ 
                      1.1 ปรับปรุงสีอาคารเรียนและซ�อมรางน้ําฝน 
   1.2  สร�างเวทีในลานกิจกรรม 
   1.3  จัดทําสวนวิทยาศาสตร+ข�างห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร+ 
   1.4  จัดทํารั้วลวดหนาม  เหลก็ดัด  ด�านหลังอาคารเรียน 
   -  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
   -  วางแผน  เขียนแบบแปลน 
   -  ควบคุมกํากับติดตามและประเมินผล  ท้ัง 3 ระยะ คือ ก�อนดําเนินการ 
ระหว�างดําเนินการและหลังดําเนินการ 
   2.  ข้ันหลังดําเนินการ 
   -  สรุปผลการดําเนินงาน / ประเมินความพึงพอใจ / การประเมินผลโครงการ 
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5.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  77,000  บาท)   
 โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�าย ดังนี้ 
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว    -  บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา  -  บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา   77,000      บาท 

 

กิจกรรมและรายละเอียดค�าใช�จ�ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 
 

ปรับปรุง  ตกแต�งทาสี 
อาคารเรียน และซ�อมราง
น้ําฝน 

- 30,000 - 

เมษายน 2556 
– 

มีนาคม 2557 
 

นายศิริวัฒน+ 
จันทร+เพชร 
นางเพ็ญศิริ  
ภูมิสายดร 
และคณะครู
ห�องเรียน
พิเศษฯ 
 

2 สร�างเวทีในลานกิจกรรม - 15,000 - 
3 จัดทําสวนวิทยาศาสตร+

ข�างห�องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร+ 

- 10,000 - 

4 - จัดทํารั้วลวดหนาม  
เหล็กดัดด�านหลังอาคาร
เรียน   
- ซ�อมแซมพัดลม, เครื่อง
เสียง, คอมพิวเตอร+, 
เครื่องปริ้นเตอร+ และ 
ไมโครโฟน 

- 22,000 - 

รวมท้ังส้ิน - 77,000 - 
(รายละเอียดใช�จ�ายงบประมาณ   ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
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6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวบ�งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

-มีห�องเรียนมาตรฐาน เปCนระบบ 
ระเบียบ  พร�อมท่ีจะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู� ได�อย�างครบถ�วน 
-บรรยากาศหน�าอาคารเรียนร�มรื่น  
น�าเรียนรู� 
-มีวัสดุ อุปกรณ+ สื่อการเรียนการสอน  
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู�  
ให�มีคุณภาพอย�างต�อเนื่อง 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจจาก
ผู�เรียน 
- รายงานผล 
 

- การสอบถาม 
- การประเมินความพึงพอใจ
จากผู�เรียน 
-การรายงานผล 
 

 

7.  ผลท่ีคาดว<าจะได�รับ 
 7.1  นักเรียนได�รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู�จากบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท่ีดี 
 7.2  นักเรียนได�มีกิจกรรมนันทนาการ   ร�วมมือ   ร�วมใจในการเรียนรู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 
และทํางานกันได�อย�างสร�างสรรค+ 
 7.3  นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต�อการเรียนรู�และต�อโรงเรียน  

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
  
(ลงชื่อ)             ผู�เสนอโครงการ         (ลงชื่อ)       ผู�เสนอโครงการ                 
         (นายศิริวัฒน+  จันทร+เพชร)                                      (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร) 
ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย                     ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย 
 
 
 

(ลงชื่อ)                             ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นายจําลอง  นามบุญลือ) 
                              ตําแหน�ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)           ผู�อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีรพงษ+  โลหะมาศ) 
    ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย 


