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ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรูของหองเรียน
พิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร+ คณิตศาสตร+
(Excellence in Science and Mathematics : ESM)
แผนงบประมาณ
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปCนธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายศิริวัฒน+ จันทร+เพชร, นางลักษณพรรณ+ ศรีวงศ+แสง และ
คณะครูหองเรียนพิเศษฯ
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 1
มาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 10, 11
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 2556 – มีนาคม 2557
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล
ดวยโรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย ไดจัดโครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร+คณิตศาสตร+ (Excellence in Science and Mathematics : ESM ) จําเปCนที่โรงเรียน
จะตองจัดแหลงเรียนรูใหกับเด็กไดเรียนรู หากโรงเรียนมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศน+ที่ดี เปCนผลทําใหการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนเปCนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาคารเรียนและอาคารประกอบภายใน
โรงเรียนนับเปCนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงสวนที่ชํารุดใหมีสภาพในการใชงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย นับเปCนความ
จําเปCนและสําคัญอยางยิ่งในปVจจุบันสภาพอาคารเรียนและภูมิทัศน+โดยรอบยังพบวา อาคารเรียนมีสีหมอง
คล้ําไมสะอาดตา บริเวณรอบอาคารเรียนขาดพันธุ+ไมเพื่อการเรียนรู และเวทีในลานกิจกรรมสําหรับให
ผูเรียนไดแสดงออก สมควรจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู และเพื่อความปลอดภัย
ของผูเรียน
จากปVญหาดังกลาว โรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย จึงมีความตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงได
จัดทําโครงการปรับปรุงหองเรียนและภูมิทัศน+อาคารเรียนของหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร+ และคณิตศาสตร+ เพื่อทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนอยางมีความสุข มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อปรับปรุง ตกแตงทาสี อาคารเรียน
2.2 เพื่อสรางเวทีในลานกิจกรรม
2.3 เพื่อจัดทําสวนวิทยาศาสตร+ขางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร+
2.4 เพื่อจัดทํารั้วลวดหนาม เหล็กดัด ดานหลังอาคารเรียน
2.5 ปรับปรุงรองน้ํา, รางน้ําฝน
2.6 ซอมแซมระบบไฟฟ]า พัดลม, เครื่องเสียง, คอมพิวเตอร+, เครื่องปริ้นเตอร+ และ ไมโครโฟน
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3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ปรับปรุง ตกแตงทาสีอาคารเรียน
3.1.2 สรางเวทีในลานกิจกรรม
3.1.3 จัดทําสวนวิทยาศาสตร+ขางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร+
3.1.4 จัดทํารั้วลวดหนาม เหล็กดัด ดานหลังอาคารเรียน
3.1.5 ปรับปรุงรองน้ํา, รางน้ําฝน
3.1.6 ซอมแซมระบบไฟฟ]า พัดลม, เครื่องเสียง, คอมพิวเตอร+, เครื่องปริ้นเตอร+ และ
ไมโครโฟน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ไดหองเรียนมาตรฐาน เปCนระบบ ระเบียบ พรอมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู
ไดอยางครบถวน
3.2.2 บรรยากาศหนาอาคารเรียนรมรื่น นาเรียนรู
3.2.3 มีวัสดุ อุปกรณ+ สื่อการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู ใหมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
กิจกรรมที่จะดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกําหนดรูปแบบ วัตถุประสงค+ งบประมาณ
- ขออนุมัติโครงการ
- ประสานงานกับ ฝ`ายบริหาร และฝ`ายอาคารสถานที่ ดําเนินงานดังนี้
1.1 ปรับปรุงสีอาคารเรียนและซอมรางน้ําฝน
1.2 สรางเวทีในลานกิจกรรม
1.3 จัดทําสวนวิทยาศาสตร+ขางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร+
1.4 จัดทํารั้วลวดหนาม เหล็กดัด ดานหลังอาคารเรียน
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
- วางแผน เขียนแบบแปลน
- ควบคุมกํากับติดตามและประเมินผล ทั้ง 3 ระยะ คือ กอนดําเนินการ
ระหวางดําเนินการและหลังดําเนินการ
2. ขั้นหลังดําเนินการ
- สรุปผลการดําเนินงาน / ประเมินความพึงพอใจ / การประเมินผลโครงการ
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5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 77,000 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจาย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา
77,000

ที่
1

2
3

4

บาท
บาท
บาท

กิจกรรมและรายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
ลักษณะการจาย
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
ปรับปรุง ตกแตงทาสี
อาคารเรียน และซอมราง
30,000
น้ําฝน
สรางเวทีในลานกิจกรรม
15,000
จัดทําสวนวิทยาศาสตร+
ขางหองปฏิบัติการ
10,000
เมษายน 2556
วิทยาศาสตร+
–
- จัดทํารั้วลวดหนาม
มีนาคม 2557
เหล็กดัดดานหลังอาคาร
เรียน
- ซอมแซมพัดลม, เครื่อง
22,000
เสียง, คอมพิวเตอร+,
เครื่องปริ้นเตอร+ และ
ไมโครโฟน
รวมทั้งสิ้น
77,000
(รายละเอียดใชจายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)

หมายเหตุ
นายศิริวัฒน+
จันทร+เพชร
นางเพ็ญศิริ
ภูมิสายดร
และคณะครู
หองเรียน
พิเศษฯ
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
-มีหองเรียนมาตรฐาน เปCนระบบ
ระเบียบ พรอมที่จะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ไดอยางครบถวน
-บรรยากาศหนาอาคารเรียนรมรื่น
นาเรียนรู
-มีวัสดุ อุปกรณ+ สื่อการเรียนการสอน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู
ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินความพึงพอใจจาก
ผูเรียน
- รายงานผล

วิธีวัดและประเมินผล
- การสอบถาม
- การประเมินความพึงพอใจ
จากผูเรียน
-การรายงานผล

7. ผลที่คาดว<าจะไดรับ
7.1 นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูจากบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี
7.2 นักเรียนไดมีกิจกรรมนันทนาการ รวมมือ รวมใจในการเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
และทํางานกันไดอยางสรางสรรค+
7.3 นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและตอโรงเรียน
…………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นายศิริวัฒน+ จันทร+เพชร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย

(ลงชื่อ)
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายจําลอง นามบุญลือ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ+ โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย

