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ชื่อโครงการ
แผนงานงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สรางสรรค หรรษา พัฒนาโรบอรต
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป$นธรรม
นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร , นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ
และนายบุญส/ง เงินทิพย
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 3, 4, 5, 6
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557
…....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 กําหนดความมุ/งหมายไวว/า การจัดการศึกษาตองเป$นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป$น
มนุษยที่สมบูรณทั้งร/างกาย จิตใจ สติปDญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู/ร/วมกับผูอื่นไดอย/างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัยเป$นโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตองเนนใหผูเรียนมีศักยภาพ
เป$นพลโลก กล/าวคือ มีความเป$นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอย/าง
สรางสรรค และร/วมกันรับผิดชอบต/อสังคมโลก
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการดังกล/าวขางตน โรงเรียนไดเล็งเห็นประโยชนของการนํากิจกรรม
สรางสรรคหุ/นยนตมาเป$นสื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู และใหความสําคัญกับการพัฒนาการคิด
สรางสรรค และการออกแบบเทคโนโลยี การนําความรูทางกลศาสตร และคอมพิวเตอรมาบูรณาการกับ
สาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศิลปะ เพื่อส/งเสริมความเป$นอัจฉริยะและศักยภาพของผูเรียนดาน
เทคโนโลยีหุ/นยนตใหกาวสู/สากลต/อไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจทางดานหุ/นยนต
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและฝIกทักษะการออกแบบหุ/นยนตขั้นพื้นฐาน
2.3 เพื่อพัฒนาการเรียนรูผ/านสื่อหุ/นยนต เช/น ความคิดสรางสรรค การแกปDญหาดวยตนเอง
การทํางานร/วมกันเป$นทีม
2.4 เพื่อกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย ชั้นประถมศึกษาปJที่ 4 – 6 ชั้นละ 10 คน
จํานวน 30 คน
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3.1.2 ครูกลุ/มสาระการเรียนรูการงานอาชีพ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)/วิทยาศาสตร
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย จํานวน 9 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนสามารถสรางหุ/นยนตบังคับมือ สรางวงจรควบคุม และเขียน
โปรแกรมควบคุมการทํางานของหุ/นยนตอัตโนมัติได
3.2.2 นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูผ/านสื่อหุ/นยนต
3.2.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต/อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหว/างวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 - 31
มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ มีขั้นตอนและ
วิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมวางแผนกําหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
4.2 แต/งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.3 ประชาสัมพันธและรับนักเรียนเขาร/วมกิจกรรมแต/ละประเภท
4.4 ติดต/อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ดําเนินการตามกิจกรรมต/างๆ ที่กําหนด
4.6 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 80,000 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ/าย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนค/าใชจ/ายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา

80,000
-

บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจ/าย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ในการสราง
60,000
หุ/นยนตบังคับมือและอัตโนมัติ
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
9,000
ค/าตอบแทนวิทยากร
3 ค/าอาหาร /อาหารว/าง สําหรับ
ครู/นักเรียนและวิทยากร
9,600
จํานวน 80 คนๆละ 120 บาท)
4 ค/าจัดสถานที่/ฉากปSาย
1,000
5 ค/าเกียรติบัตร
400
รวมทั้งสิ้น
80,000
(รายละเอียดใชจ/ายงบประมาณ ถัวจ/ายทุกรายการตามจ/ายจริง)
6. การวัดผลและการประเมินผล

ระยะเวลาดําเนินการ

หมายเหตุ
นางเพ็ญศิริ
นางสุจิรา
นายบุญส/ง

-

16 พฤษภาคม 2556
–
31 มีนาคม 2557

-

ตัวบ/งชี้ความสําเร็จ
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. นักเรียนสามารถสรางหุ/นยนตบังคับมือ สราง - แบบประเมินชิ้นงาน
วงจรควบคุม และเขียนโปรแกรมควบคุมการ
- แบบสัมภาษณ
ทํางานของหุ/นยนตอัตโนมัติได
- แบบประเมินความพึงพอใจ
2. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูผ/านสื่อ
หุ/นยนต
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต/อวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

วิธีวัดและประเมินผล
- การประเมินชิ้นงาน
- การสัมภาษณ
- การประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว<าจะไดรับ
7.1 นักเรียนสามารถสรางหุ/นยนตบังคับมือ สรางวงจรควบคุม และเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของหุ/นยนตอัตโนมัติได
7.2 นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูผ/านสื่อหุ/นยนต
7.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต/อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7.4 มีนักเรียนเขาร/วมการแข/งขันหุ/นยนตในเวทีระดับต/างๆ
….........................................................................................................................
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(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ)
ตําแหน/ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)
ตําแหน/ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

(ลงชื่อ)
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายจําลอง นามบุญลือ)
ตําแหน/ง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ โลหะมาศ)
ตําแหน/ง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

