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ช่ือโครงการ   พัฒนาและส�งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร� 
แผนงานงบประมาณ  สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป'นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ     นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร และคณะครูกลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข�อท่ี 3, 5, 6 
ระยะเวลาดําเนินการ  16  พฤษภาคม  2556 - 31  มีนาคม  2557 
….................................................................................................................................................................... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช  2542  และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พุทธศักราช 

2545  กําหนดความมุ�งหมายไว�ว�า  การจัดการศึกษาต�องเป'นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เป'นมนุษย�ท่ีสมบูรณ� 
ท้ังร�างกาย จิตใจ สติปDญญา ความรู�  คุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู�
ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข  และแนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 22  ต�องยึดหลักว�าผู�เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู�  พัฒนาตนเองได�  และถือว�าผู�เรียนมีความสําคัญท่ีสุด  โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัยเป'น
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงต�องเน�นให�ผู�เรียนมี
ศักยภาพเป'นพลโลก  กล�าวคือ  มีความเป'นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ําหน�าทางความคิด  ผลิต
งานอย�างสร�างสรรค�  และร�วมกันรับผิดชอบต�อสังคมโลก 

โรงเรียนจึงมีเปHาหมายท่ีจะพัฒนาผู�เรียนในวิชาวิทยาศาสตร�ให�มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  
โดยการฝKกให�ผู�เรียนได�ใช�ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�  ทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง  รัก
การเรียนและพัฒนาตนเองเพ่ือเป'นพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตประจําวัน  เปLดโอกาสให�ผู�เรียนเข�าร�วม
กิจกรรมการแข�งขันท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  เข�าค�ายเสริมทักษะเพ่ือให�มีประสบการณ�  มีความ
กระตือรือร�น  มานะพยายาม  เชี่ยวชาญในวิชาวิทยาศาสตร�  แสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและสร�าง
ชื่อเสียงให�กับโรงเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค� 
  2.1  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู�  และสื่ออุปกรณ�การเรียนท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� 
  2.2  เพ่ือให�มีการจัดกิจกรรมส�งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิทยาศาสตร�  และความคิด
สร�างสรรค�ของผู�เรียน   
  2.3  เพ่ือให�นักเรียนสามารถวิเคราะห�  สังเคราะห�  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย�างเป'นระบบและ
มีความคิดอย�างองค�รวม 
  2.4  เพ่ือส�งเสริมให�นักเรียนทํางานร�วมกับผู�อ่ืนอย�างมีความสุข สามารถพัฒนางาน  และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
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3.  เป/าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1  มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีจําเป'นและหลากหลาย  เพียงพอต�อความ 
ต�องการตามหลักสูตร   

        3.1.2  มีการจัดกิจกรรมส�งเสริมเพ่ือตอบสนองความสนใจ  ความสามารถทางวิทยาศาสตร�   
และความคิดสร�างสรรค�ของผู�เรียน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
     3.2.1  นักเรียนสามารถวิเคราะห�  สังเคราะห�  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย�างเป'นระบบ
และมีความคิดอย�างองค�รวม 

        3.2.2  นักเรียนทํางานร�วมกับผู�อ่ืนอย�างมีความสุข  สามารถพัฒนางาน  และภูมิใจใน 
ผลงานของตนเอง 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว�างวันท่ี  16  พฤษภาคม  2556 - 31 
มีนาคม  2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ�  จังหวัดกาฬสินธุ�  มีข้ันตอนและ
วิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ประชุมวางแผนกําหนดวัน เวลา  ในการจัดกิจกรรม 
 4.2  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 4.3  ประชาสัมพันธ�และรับนักเรียนเข�าร�วมกิจกรรมแต�ละประเภท 
 4.4  ติดต�อประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวข�องท้ังในและนอกโรงเรียน 
 4.5  ดําเนินการตามกิจกรรมต�างๆ ท่ีกําหนด 
 4.6  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

5. งบประมาณ (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 35,000 บาท)   
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�าย ดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว           35,000       บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา   -    บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา    -    บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช�งบประมาณ   

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะ เวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 
 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ� การเรียนรู�
วิทยาศาสตร� 

- 20,000 - 

ระหว�างวันท่ี 10 ถึง 
24 กุมภาพันธ� 2557 

-นางจิตตา 
สะอาดช่ือ 
-กลุ�มสาระ 
ทุกกลุ�ม 

-กลุ�มงาน
วิชาการ 

2 
 

กิจกรรมสัปดาห�วันวิทยาศาสตร� 
ส�งเสริมนักเรียนท่ีมีความเป'นเลิศ 
ทางวิทยาศาสตร� 

 
- 
 

15,000 - 

รวมท้ังส้ิน - 35,000 - 
(รายละเอียดใช�จ�ายงบประมาณ ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
6.  การวัดผลและการประเมินผล 

 

7.  ผลท่ีคาดว;าจะได�รับ 
 7.1  มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีจําเป'นและหลากหลาย  เพียงพอต�อความต�องการตาม
หลักสูตรอยู�ในระดับดีมาก   
 7.2  มีการจัดกิจกรรมส�งเสริมเพ่ือตอบสนองความสนใจ  ความสามารถทางวิทยาศาสตร�  และ
ความคิดสร�างสรรค�ของผู�เรียนอยู�ในระดับดีมาก   
 7.3  นักเรียนสามารถวิเคราะห� สังเคราะห�  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย�างเป'นระบบ  และมี
ความคิดอย�างองค�รวมอยู�ในระดับดี  
  7.4  นักเรียนทํางานร�วมกับผู�อ่ืนอย�างมีความสุข  สามารถพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเองอยู�ในระดับดีมาก   

…..................................................................................................................... 

ตัวบ�งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีจําเป'น และ
หลากหลาย เพียงพอต�อความต�องการตามหลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมส�งเสริมเพ่ือตอบสนองความสนใจ 
ความสามารถทางวิทยาศาสตร� และความคิดสร�างสรรค�
ของผู�เรียน 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห� สังเคราะห� สรุปความคิดรวบ
ยอด คิดอย�างเป'นระบบ และมีความคิดอย�างองค�รวม 
4. นักเรียนทํางานร�วมกับผู�อ่ืนอย�างมีความสุข สามารถ
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

- ทะเบียนสื่อ 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภาษณ� 

- บันทึก 
- สังเกต 
- ทดสอบ 
- การสัมภาษณ� 



150 

 

 

 

(ลงชื่อ)           ผู�เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)     ผู�เสนอโครงการ              
                  (นางเสาวลักษณ� เชาว�น�อย)                            (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 

 


