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ชื่อโครงการ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร
แผนงานงบประมาณ
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป'นธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร และคณะครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 3, 5, 6
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557
…....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 กําหนดความมุงหมายไววา การจัดการศึกษาตองเป'นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป'นมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปDญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และแนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัยเป'น
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตองเนนใหผูเรียนมี
ศักยภาพเป'นพลโลก กลาวคือ มีความเป'นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิต
งานอยางสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก
โรงเรียนจึงมีเปHาหมายที่จะพัฒนาผูเรียนในวิชาวิทยาศาสตรใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
โดยการฝKกใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนและพัฒนาตนเองเพื่อเป'นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปLดโอกาสใหผูเรียนเขารวม
กิจกรรมการแขงขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เขาคายเสริมทักษะเพื่อใหมีประสบการณ มีความ
กระตือรือรน มานะพยายาม เชี่ยวชาญในวิชาวิทยาศาสตร แสดงออกซึ่งความสามารถของตนและสราง
ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู และสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู
2.2 เพื่อใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิทยาศาสตร และความคิด
สรางสรรคของผูเรียน
2.3 เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเป'นระบบและ
มีความคิดอยางองครวม
2.4 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข สามารถพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
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3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่จําเป'นและหลากหลาย เพียงพอตอความ
ตองการตามหลักสูตร
3.1.2 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อตอบสนองความสนใจ ความสามารถทางวิทยาศาสตร
และความคิดสรางสรรคของผูเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเป'นระบบ
และมีความคิดอยางองครวม
3.2.2 นักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข สามารถพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 - 31
มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ มีขั้นตอนและ
วิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมวางแผนกําหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.3 ประชาสัมพันธและรับนักเรียนเขารวมกิจกรรมแตละประเภท
4.4 ติดตอประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ดําเนินการตามกิจกรรมตางๆ ที่กําหนด
4.6 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 35,000 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจาย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา

35,000
-

บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจาย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

1 สื่อ วัสดุ อุปกรณ การเรียนรู
20,000
วิทยาศาสตร
2 กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร
สงเสริมนักเรียนที่มีความเป'นเลิศ
15,000
ทางวิทยาศาสตร
รวมทั้งสิ้น
35,000
(รายละเอียดใชจายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)
6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่จําเป'น และ
หลากหลาย เพียงพอตอความตองการตามหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อตอบสนองความสนใจ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร และความคิดสรางสรรค
ของผูเรียน
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบ
ยอด คิดอยางเป'นระบบ และมีความคิดอยางองครวม
4. นักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข สามารถ
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

ระยะ เวลาดําเนินการ

หมายเหตุ

ระหวางวันที่ 10 ถึง
24 กุมภาพันธ 2557

-นางจิตตา
สะอาดชื่อ
-กลุมสาระ
ทุกกลุม
-กลุมงาน
วิชาการ

-

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
- ทะเบียนสื่อ
- แบบสังเกต
- แบบทดสอบ
- แบบสัมภาษณ

วิธีวัดและประเมินผล
- บันทึก
- สังเกต
- ทดสอบ
- การสัมภาษณ

7. ผลที่คาดว;าจะไดรับ
7.1 มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่จําเป'นและหลากหลาย เพียงพอตอความตองการตาม
หลักสูตรอยูในระดับดีมาก
7.2 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อตอบสนองความสนใจ ความสามารถทางวิทยาศาสตร และ
ความคิดสรางสรรคของผูเรียนอยูในระดับดีมาก
7.3 นักเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเป'นระบบ และมี
ความคิดอยางองครวมอยูในระดับดี
7.4 นักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข สามารถพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเองอยูในระดับดีมาก
….....................................................................................................................
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(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางเสาวลักษณ เชาวนอย)
(นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายจําลอง นามบุญลือ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

