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ช่ือโครงการ ถนนคนเรียนแสดงผลงานครู และนักเรียนโครงการห�องเรียนพิเศษ
ส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร' และคณิตศาสตร' (Excellence in 
Science and Mathematics :ESM 

แผนงบประมาณ   สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป>นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ     นายศิริวัฒน'  จันทร'เพชร  นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร  และคณะครู                         
                                          โครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร'และ   
                                          คณิตศาสตร' (Excellence in Science and Mathematics :ESM ) 
สนองกลยุทธ� สพฐ.  ข�อท่ี 1 
มาตรฐานการศึกษา        ข�อท่ี 3, 4, 6 
ระยะเวลาดําเนินการ      10  ถึง  24  กุมภาพันธ'  2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร'  และคณิตศาสตร' (Excellence in 
Science and Mathematics : ESM)  โรงเรียนกาฬสินธุ'พิทยาสัย  ได�ตระหนักเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่ึงได�ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พุทธศักราช  2542  ซ่ึงมี
เปVาหมายเน�นให�ผู�เรียนมีความเป>นไทย  เป>นพลเมืองดีของชาติ  มีการดําเนินชีวิตท่ีดี  ประกอบอาชีพท่ี
สุจริต  โดยกําหนดให�สถานศึกษา  มีหน�าท่ีจัดทําสาระหลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับสภาพปWญหาของชุมชนและ
สังคม  ภูมิปWญญาท�องถ่ิน แหล�งเรียนรู�  ให�ผู�เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค'  การจัดประสบการณ' 
การเรียนรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพและเน�นผู�เรียนเป>นสําคัญ  ลักษณะของกิจกรรมควรมีความหลากหลาย
สอดคล�องกับพัฒนาการและสนองต�อความต�องการของผู�เรียนแต�ละบุคคล  เพ่ือเป>นการเผยแพร�ผลงานครู-
นักเรียน  รวมท้ังเปYดโอกาสให�ชุมชนเข�ามาศึกษาหาความรู�แลกเปลี่ยนประสบการณ'ด�านวิชาการ  ดังนั้นจึง
ได�จัดโครงการนิทรรศการเปYดบ�านวิชาการแสดงผลงานครู  และนักเรียนโครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร' และคณิตศาสตร' (Excellence in Science and Mathematics :ESM)  ข้ึน    
 

2.  วัตถุประสงค� 
 2.1  เพ่ือให�ครู – นักเรียนในโครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร' และ
คณิตศาสตร' (Excellence in Science and Mathematics :ESM)  ได�นําเสนอผลงานตามกลุ�มสาระ 
การเรียนรู�ในรอบป\ท่ีผ�านมา  
       2.2  เพ่ือเป>นการส�งเสริมสนับสนุนให�นักเรียนแสดงความสามารถ  ความคิดริเริ่มสร�างสรรค'การ
ทํางานเป>นหมู�คณะ   
       2.3  เพ่ือรายงานความก�าวหน�าทางการศึกษาและเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ  ให�ชุมชนและ 
ผู�สนใจได�รับ 
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3.  เป0าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครูและนักเรียนในโครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริม 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร' และคณิตศาสตร' (Excellence in Science and Mathematics :ESM)   
จํานวน  1  ครั้งในปลายป\การศึกษา  มีการแสดงผลงานครูและนักเรียนในกลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร'  คณิตศาสตร'  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย 

3.2  เชิงคุณภาพ 
ครูทุกคนในโครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร' และคณิตศาสตร'  

(Excellence in Science and Mathematics :ESM)  ได�แสดงศักยภาพในการทํางานเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน  นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครูและนักเรียนในโครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร'  และคณิตศาสตร' (Excellence in Science and Mathematics :ESM)   
สามารถใช�ประชาสัมพันธ'คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ'พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว�างวันท่ี  10  ถึง  24  กุมภาพันธ'  2557 
ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ'พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ'  จังหวัดกาฬสินธุ'  มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 4.2  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 4.3  ติดต�อประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
 4.4  ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนด 
 4.5  สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  10,000  บาท)   
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�าย ดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว    -  บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา  -  บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา   10,000      บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดค�าใช�จ�ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 การจัดสถานท่ีและเตรียม
วัสดุอุปกรณ' 

- 2,000 - 

10 ถึง 24 
กุมภาพันธ' 2557 

นายศิริวัฒน'  
จันทร'เพชร 
และคณะครู
โครงการ
ห�องเรียน
พิเศษฯ 

2 นิทรรศการ กลุ�มสาระ 
วิทยาศาสตร'  คณิตศาสตร'  
ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย 

- 8,000 - 

รวมท้ังส้ิน - 10,000 - 
        (รายละเอียดใช�จ�ายงบประมาณ   ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
 

6.  การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ�งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดผลและประเมินผล 

1. ครูมีศักยภาพในการทํางานมีผลงาน 
นํามาแสดง 

-แบบประเมินผล -การประเมินผล 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข�าร�วม
กิจกรรม 

-แบบสอบถาม -การสอบถาม 

3. ประชาสัมพันธ'คุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

-แบบประเมินผล -การประเมินผล 

 

7.  ผลท่ีคาดว:าจะได�รับ 
7.1  นักเรียน  มีความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรม 
7.2  ครูมีศักยภาพในการทํางาน  นําเสนอผลงานในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
7.3  ครู – นักเรียนโรงเรียนในกลุ�มเครือข�ายเข�าร�วมกิจกรรม  

 
………………………………………………………………………………………………………. 
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(ลงชื่อ)             ผู�เสนอโครงการ         (ลงชื่อ)       ผู�เสนอโครงการ                 
         (นายศิริวัฒน'  จันทร'เพชร)                                      (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 
 
 
 
 


