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ช่ือโครงการ           สร�างสรรค
  หรรษา  พัฒนาโรบอร
ต 
แผนงานงบประมาณ          สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป$นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ             นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร , นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ
   

และนายบุญส/ง  เงินทิพย
 
สนองกลยุทธ� สพฐ.           ข�อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา         ข�อท่ี 3, 4, 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$นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เป$น
มนุษย
ท่ีสมบูรณ
ท้ังร/างกาย  จิตใจ  สติปDญญา  ความรู�  และคุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต  สามารถอยู/ร/วมกับผู�อ่ืนได�อย/างมีความสุข  อีกท้ังโรงเรียนกาฬสินธุ
พิทยาสัยเป$นโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงต�องเน�นให�ผู�เรียนมีศักยภาพ
เป$นพลโลก  กล/าวคือ  มีความเป$นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ําหน�าทางความคิด  ผลิตงานอย/าง
สร�างสรรค
  และร/วมกันรับผิดชอบต/อสังคมโลก 

เพ่ือให�สอดคล�องกับหลักการดังกล/าวข�างต�น  โรงเรียนได�เล็งเห็นประโยชน
ของการนํากิจกรรม
สร�างสรรค
หุ/นยนต
มาเป$นสื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู�  และให�ความสําคัญกับการพัฒนาการคิด
สร�างสรรค
  และการออกแบบเทคโนโลยี  การนําความรู�ทางกลศาสตร
  และคอมพิวเตอร
มาบูรณาการกับ
สาระวิทยาศาสตร
  คณิตศาสตร
  และศิลปะ  เพ่ือส/งเสริมความเป$นอัจฉริยะและศักยภาพของผู�เรียนด�าน
เทคโนโลยีหุ/นยนต
ให�ก�าวสู/สากลต/อไป 
 

2.  วัตถุประสงค� 
  2.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนท่ีมีความสนใจทางด�านหุ/นยนต
 
  2.2  เพ่ือให�นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจและฝIกทักษะการออกแบบหุ/นยนต
ข้ันพ้ืนฐาน   
  2.3  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ผ/านสื่อหุ/นยนต
 เช/น ความคิดสร�างสรรค
  การแก�ปDญหาด�วยตนเอง  
การทํางานร/วมกันเป$นทีม 
  2.4  เพ่ือกระตุ�นให�นักเรียนมีความสนใจทางด�านวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
 

3.  เป/าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ
พิทยาสัย  ชั้นประถมศึกษาปJท่ี  4 – 6  ชั้นละ  10  คน  
จํานวน  30  คน  
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3.1.2  ครูกลุ/มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)/วิทยาศาสตร
  
โรงเรียนกาฬสินธุ
พิทยาสัย   จํานวน  9  คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนสามารถสร�างหุ/นยนต
บังคับมือ  สร�างวงจรควบคุม  และเขียน 

โปรแกรมควบคุมการทํางานของหุ/นยนต
อัตโนมัติได� 
        3.2.2  นักเรียนได�รับการพัฒนาการเรียนรู�ผ/านสื่อหุ/นยนต
 

     3.2.3  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต/อวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
 

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  80,000  บาท)   
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ/าย ดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว           80,000        บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค/าใช�จ/ายจัดการศึกษา   -   บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา    -   บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช�งบประมาณ   

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ/าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 
 

จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ
 ในการสร�าง
หุ/นยนต
บังคับมือและอัตโนมัติ 

- 60,000 - 

16  พฤษภาคม 2556 
–  

31 มีนาคม 2557 

นางเพ็ญศิร ิ
นางสุจิรา 
นายบุญส/ง  2 

 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ค/าตอบแทนวิทยากร 

- 9,000 - 

3 ค/าอาหาร /อาหารว/าง สําหรับ
ครู/นักเรียนและวิทยากร 
จํานวน 80 คนๆละ 120 บาท) 

- 
 

9,600 
 

- 

4 ค/าจัดสถานท่ี/ฉากปSาย - 1,000 - 
5 ค/าเกียรติบัตร - 400 - 

รวมท้ังส้ิน - 80,000 - 
 (รายละเอียดใช�จ/ายงบประมาณ ถัวจ/ายทุกรายการตามจ/ายจริง) 
6.  การวัดผลและการประเมินผล 

 

7.  ผลท่ีคาดว<าจะได�รับ 
 7.1  นักเรียนสามารถสร�างหุ/นยนต
บังคับมือ  สร�างวงจรควบคุม  และเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของหุ/นยนต
อัตโนมัติได� 
 7.2  นักเรียนได�รับการพัฒนาการเรียนรู�ผ/านสื่อหุ/นยนต
 
 7.3  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต/อวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
  7.4  มีนักเรียนเข�าร/วมการแข/งขันหุ/นยนต
ในเวทีระดับต/างๆ 

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

ตัวบ/งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนสามารถสร�างหุ/นยนต
บังคับมือ สร�าง
วงจรควบคุม และเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของหุ/นยนต
อัตโนมัติได� 
2. นักเรียนได�รับการพัฒนาการเรียนรู�ผ/านสื่อ
หุ/นยนต
 
3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต/อวิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี 

- แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบสัมภาษณ
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

- การประเมินชิ้นงาน 
- การสัมภาษณ
 
- การประเมินความพึงพอใจ 
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(ลงชื่อ)         ผู�เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)       ผู�เสนอโครงการ              
                (นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ
)                              (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 

 


