
แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

1 ประกันคุณภาพ
การศึกษา และ
มาตรฐาน
การศึกษา 

1. เพื่อให�ผู�บริหาร  ครูผู�สอนและ
ผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาทราบถึง
การดําเนินงานและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนในรอบป0ที่ผ1านมา   
2. เพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาให�มีคุณภาพ  
เป3นที่ยอมรับของประชาชนและท�องถิ่น 
3. เพื่อจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนตามมาตรฐานที่สถานศึกษา
กําหนด 
4. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

-ผู�บริหาร 
-ครูผู�สอน 
 

1.จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
2.จัดทํารายงานผลการประกัน
คุณภาพภายใน 

16 พ.ค. 2556 
ถึง 

31  มี.ค. 2557 

รวม 
15,000 

 

หัวหน6าโครงการ 
นางวิรงรอง ศรีพอ 
นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร  
นางสุจิรา  
พัฒนาสกุลวงษ= 
นางพิสมัย  ดอนสมจิตร  
น.ส.ป>ทมาภรณ= พูลสมบัติ 
นางสุธิดา ศรีโสภา 
นางบุญส1ง  จําเริญควร 
นางเสาวลักษณ=  
เชาว=น�อย 
น.ส.จุฑามาศ  นาสมจิตร 
 

 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

2 ส1งเสริมการ
แข1งขันทักษะทาง
วิชาการสู1ความ
เป3นเลิศ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู�เรียนทั้ง 8 กลุ1ม
สาระและกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนเข�าร1วม
การแข1งขันทักษะทางวิชาการ 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย1าง
หลากหลาย 
3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต1
ละกลุ1มสาระการเรียนรู�ให�สูงขึ้น 
4. เพื่อสร�างชื่อเสียงให�กับทางโรงเรียน  
และเผยแพร1ความรู�ความสามารถของ
นักเรียนให�เป3นที่ทราบโดยทั่วกัน 

-ครู และ
นักเรียนทุกคน 

1. เตรียม/คัดเลือก และนํานักเรียนเข�า
แข1งขันทุกกลุ1มสาระในระดับต1าง ๆ 

2. จัดกิจกรรมโครงงานทุกกลุ1มสาระ

และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ทุก
ระดับชั้น  
 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค.2557 

รวม 
140,000 

 

หัวหน6าโครงการ   
-นางเสาวลักษณ=  

เชาว=น�อย หวัหน�ากลุ1ม
สาระ 8 กลุ1มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

3 ถนน...คนเรียน 
(Learning 
street) 
 

1. เพื่อให�ครู นักเรียนได�นําเสนอผลงาน
ตามกลุ1มสาระการเรียนรู�ในรอบป0ที่ผ1านมา 
2. เพื่อสนับสนุนให�นักเรียนแสดง
ความสามารถ  ความคิดริเริ่มสร�างสรรค=  
การทํางานเป3นหมู1คณะ   

-ครู และ
นักเรียนทุกคน 

1. จัดสถานที่/วัสดุอุปกรณ= 
2. จัดนิทรรศการ 8 กลุ1มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
3. จัดกิจกรรมบนเวที 
4. ค1าอาหารว1างและเครื่องดื่มต�อนรับ
แขกผู�มีเกียรติ 

10 ถึง 24 
กุมภาพันธ= 

2557 

รวม 
35,000 

หัวหน6าโครงการ  
นางสาวจิตตา สะอาดชื่อ 
และคณะหัวหน�ากลุ1ม
สาระการเรียนรู� 

 
 
 



แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

3 
(ต1อ) 

 โดยผ1านการนําเสนอด�วยโครงงาน และ 
IS  
3. เพื่อรายงานความก�าวหน�าทางการ
ศึกษาและเผยแพร1ผลงานทางวิชาการ  
ให�ชุมชนและผู�สนใจได�รับ 

     

4 วิจัยและพัฒนา  
(R &D) หลักสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
3. เพื่อทดลองใช�รูปแบบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ครูและนักเรียน
ทุกคน 

ดําเนินงานตามแผน 
- ค1าจัดทําเครื่องมือวิจัย 
  (ค1าจัดพิมพ=/หาประสิทธิภาพ) 
- ค1าใช�จ1ายในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
- ค1าใช�จ1ายในการวิเคราะห=ข�อมูล 
- ค1าจัดทํารายงานการวิจัย 
  (ค1าจัดพิมพ=/ค1าถ1ายเอกสารและ 
เข�าเล1ม) 
- ค1าวัสดุอุปกรณ= 

1 เม.ย.2556       
ถึง 

20 มี.ค.2557 

รวม 
10,000 

หัวหน6าโครงการ   
-นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร 
นางสาวรัตติยา ภมูิสายดร 

 

 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

4 
(ต1อ) 

 4. เพื่อประเมินรูปแบบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
5. เพื่อศึกษาป>จจัยที่ส1งเสริมและเป3น
อุปสรรคต1อประสิทธิภาพในการใช�
หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

     

5 นิเทศแลกเปลี่ยน
เรียนรู�มุ1งสู1สากล 

1. เพื่อให�ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป3น
สําคัญ และการจัดการเรียนรู�แบบบันได 
5 ขั้น 
2. เพื่อส1งเสริมให�ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู� พัฒนาสื่อ และแผนการจัดการ
เรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป3นสําคัญเหมาะสม
กับความสามารถของผู�เรียน 
3. เพื่อให�ครูได�รับการนิเทศการสอนและ
นําผลไปพัฒนาการเรียนการสอน 

-ผู�บริหาร 
-ครูผู�สอน 

1. ครูจัดทําแผนการเรียนรู� ส1งผู�บริหาร
เดือนละ 1 ครั้ง 
2. ครูทําวิจัยในชั้นเรียนป0ละ 1 เรื่อง 
3. นิเทศห�องเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค.2557 

รวม 
3,000 

 

หัวหน6าโครงการ   
-นางพิทยาภรณ=  
บรรณาลัย  

นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร 
นางวิรงรอง  ศรีพอ 
นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร 

นางพิสมัย พูลเจริญ 
และคณะ 

 



แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

6 
 

วิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการจัด
การศึกษา 

1. เพื่อให�ครูพัฒนาวิชาการ เทคนิค 
วิธีการ เครื่องมือ และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู� โดยใช�กระบวนการ
ทางการวิจัย 
2. เพื่อให�ครูพัฒนาตนเองไปสู1ครูมือ
อาชีพ 
3. เพื่อให�ครูนําผลการวิจัยไปปรับปรุง
คุณภาพการเรียนรู�ของผู�เรียน 
4. เพื่อให�ครูมีงานวิจัย เพื่อแก�ป>ญหาใน
การเรียนรู� ส1งเสริมการเรียนรู� และ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

-ครู 
-บุคลากร
ทางการศึกษา
ทุกคน 

1. จัดอบรมครูภายในโรงเรียน 
2. จัดทําเอกสารข�อมูลนักเรียนและ
เอกสารวิจัยในชั้นเรียน 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

30 มี.ค.2557 

รวม 
10,000 

 

หัวหน6าโครงการ   
-นางพิสมัย พูลเจริญ   
น.ส.ศรีอัมพร บรรณสาร  
นางษมาวดี สุวรรณจิตติ   
และคณะ 
                  

7 เพลินวิชาการผ1าน
ค1ายเรียนรู� 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู�เรียนทั้ง 8 กลุ1ม
สาระและกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมค1ายเรียนรู� 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย1าง
หลากหลาย 
  

- นักเรียน   
- ครู 
- บุคลากรใน
โรงเรียน 
 

1. ค1าย English is Fun (สนุกกับ
ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาป0ที่ 1 
2. ตัวเลขหรรษา กาลเวลาแสนสนุก  
ชั้นประถมศึกษาป0ที่ 2 
3. ค1ายเสริมสร�างความรู�สู1สากล 
ชั้นประถมศึกษาป0ที่ 3 

16 พ.ค. 2556  
ถึง  

31 มี.ค. 2557 

งบสนับสนุน 
  

หัวหน6าโครงการ   
-นายประวิช  สินธุศิริ 
และหัวหน�ากลุ1มสาระ 8 
กลุ1มสาระการเรียนรู�
และกิจกรรมพัฒนา
ผู�เรียน 

 
 



แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

7 
(ต1อ) 

 3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แต1ละกลุ1มสาระการเรียนรู�ให�สูงขึ้น 
4. เพื่อพัฒนาความรู� ทักษะกระบวน 
การคิด ทักษะการทํางานร1วมกันเป3น
กลุ1มของนักเรียน ให�สามารถนําไปใช�ให�
เกิดประโยชน= ในชีวิตประจําวันได� 
5. เพื่อปลูกฝ>งคุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัย กฎเกณฑ=เพื่อการอยู1
ร1วมกันในสภาพชีวิตต1าง ๆ อันจะ
นําไปสู1พื้นฐานการทําประโยชน=ให�แก1
สังคม และวิถีชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 4. ค1ายวิทย=คิดสร�างสรรค= 
ชั้นประถมศึกษาป0ที่ 4 
5. ค1ายเป̀ดฟbาสู1อาเซียน 
ชั้นประถมศึกษาป0ที่ 5 
6. ค1ายเรียนรู�วิทยาศาสตร=ในสวนสัตว= 
ชั้นประถมศึกษาป0ที่ 6 

   

8 การจัดทําข�อสอบ
ที่มีคุณภาพ 

1. เพื่อประชุมชี้แจงบุคลากรในการใช�
โปรแกรม Analysis Test ได� 
2. เพื่อประชุมชี้แจงบุคลากรในการ
วิเคราะห=ตัวชี้วัด เพื่อจัดทําข�อสอบทุก
กลุ1มสาระการเรียนรู� 

-ครู 
-บุคลากร
ทางการศึกษา
ทุกคน 

1. สํารวจบุคลากรครูที่ไม1ได�รับการ
อบรมการใช�โปรแกรม Analysis Test  
ในการหาคุณภาพของข�อสอบ 
2. จัดอบรมครูที่ไม1ได�รับการอบรมการ
ใช�โปรแกรม Analysis Test  ในการ
หาคุณภาพของข�อสอบ 

16 พ.ค. 2556 
ถึง  

30 มิ.ย. 2556 

รวม 
5,000 

 

หัวหน6าโครงการ   
น.ส.ศรีอัมพร  
บรรณสาร  
น.ส.รัตติยา ภูมิสายดร   
และคณะ 

 



แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

8 
(ต1อ) 

 3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข�อสอบให�มี
คุณภาพ 
4. โรงเรียนกาฬสินธุ=พิทยาสัย มีคลัง
ข�อสอบที่มีคุณภาพ 

 3. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรทุกคนใน
การวิเคราะห=ตัวชี้วัด เพื่อจัดทําข�อสอบ
ทุกกลุ1มสาระการเรียนรู�ให�มีคุณภาพ  
   

   

9 จัดระบบ
คอมพิวเตอร=และ
อินเทอร=เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อ
การศึกษา 

1. เพื่อให�เครื่องคอมพิวเตอร=ในโรงเรียนมี
จํานวนเพียงพอและใช�การได�อย1างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให�มีระบบอินเทอร=เน็ตความเร็วสูง
และมีประสิทธิภาพ 

-นักเรียน   
-ครู 
-บุคลากรใน
โรงเรียน 
-บุคคลทั่วไป 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร= 
2. จัดซื้ออุปกรณ=คอมพิวเตอร= 
3. ค1าซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร= 
4. ค1าซ1อมบํารุงระบบอินเทอร=เน็ต 

16 พ.ค. 
2556  
ถึง  

31 มี.ค. 
2557 

รวม 
240,000 

หัวหน6าโครงการ   
-นายประสทิธิ์ เลาหวิวฒัน= 

นายพัฒนา ศรีโสภา 
นางสุจิรา  
พัฒนาสกุลวงษ= 

10 พัฒนาการเรียนรู�  
สู1อาชีพเพื่อหา
รายได�ระหว1าง
เรียน 

1. เพื่อให�ผู�เรียนได�รับประสบการณ=ตรง
และฝiกปฏิบัติจริง 
2. เพื่อให�ผู�เรียนนําความรู�ที่ได�รับไป
ประกอบเป3นอาชีพเสริม หารายได�
ระหว1างเรียนรู� 
3. เพื่อให�ผู�เรียนรู�จักนําวัสดุที่เหลือใช�มา
ประดิษฐ=เป3นของใช� ของเล1นได� 
4. เพื่อให�ผู�เรียนสามารถประกอบและแปรรูป
อาหารเพื่อสุขภาพคาวหวานและพานบายศรี
ปากชามจากใบตองได� 

- นักเรียนชั้น 
ป.3–6  
ชั้นละ  50  คน 

จัดกิจกรรมให�ความรู�เป3นฐาน จํานวน  
4 ฐาน ดังนี้ 
ฐานที่ 1 : อาหารเพื่อสุขภาพคาว
หวาน ฐานที่ 2 : การแปรรูปอาหาร 
ฐานที่ 3 : การประดิษฐ=ของใช�   
ของเล1น  จากเศษวัสดุเหลือใช� 
ฐานที่ 4 : การประดิษฐ=พานบายศรี
จากใบตอง 
 

16 พ.ค. 
2556  
ถึง  

31 มี.ค. 
2557 

 

รวม 
20,000 

 

หัวหน6าโครงการ   
-น.ส.จารุณี  มงคลศิลปm   
นางสุจิรา  
พัฒนาสกุลวงษ=  
นางสาวิณี  จุลบุรมย=                                         
นางบุษบา  ระดาสาร  
นางอัมพร  ภูกาบขาว 
นางศรีวิลัย  สิงหราช 



แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

11 วันสุนทรภู1  
“ครูกวีศรีสยาม” 
 

1. เพื่อเผยแพร1ประวัติ ผลงาน และเกียรติ
คุณของสุนทรภู1 
2. เพื่อให�นักเรียนได�เห็นคุณค1าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
3. เพื่อให�นักเรียนได�แสดงความสามารถ
และการแสดงออกทางภาษา 

-นักเรียน 
ชั้น ป.1-6   
 

1. จัดนิทรรศการประวัติ ผลงาน 
2. กิจกรรมการประกวดบทกวี สดุดี 
เรียงความ วาดภาพ คําขวัญ  
 

26 มิ.ย. 
2556  

 

รวม 
5,000 

หัวหน6าโครงการ   
-นางทัศนีย=  ชูศรีทอง   
นางสาวอรสา  ศิลารัตน=   
นางพิทยาภรณ= บรรณาลัย    
นางลัดดาวัลย=  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร  และคณะ   

12 สัปดาห=
ภาษาไทย
แห1งชาติ 

1. เพื่อเป3นการเผยแพร1ความรู�เกี่ยวกับ
ประวัติ และความสําคัญของวันภาษาไทย
แห1งชาติ 
2. เพื่อให�นักเรียนได�เห็นความสําคัญ และ
คุณค1าของภาษาไทย มีความตระหนักและ
มีจิตสํานึกที่ดีในความเป3นไทย โดยรู�จักรัก 
และภูมิใจในความเป3นไทย 

-นักเรียน 
ชั้น ป.1-6   
 

จัดนิทรรศการวันภาษาไทย การ
ประกวดคําประพันธ= เรียงความ วาด
ภาพ  คําขวัญ เขียนเรื่องจากภาพ  
เขียนเรื่องตามจินตนาการ คัดลายมือ
จัดทําปbาย ประชาสัมพันธ= ตกแต1งเวที 
การจัดแสดงบนเวทีของนักเรียน 

20- 29  
กรกฎาคม  

2556 

รวม 
5,000 

 

หัวหน6าโครงการ   
- นางทัศนีย=  ชูศรีทอง   
นางวิรงรอง  ศรีพอ    
นางลัดดาวัลย=  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร และคณะ 
 

13 พัฒนาการเรียนรู�
ภาษาไทยเพื่อ
แก�ไขป>ญหาการ
อ1านและเขียน 

1. เพื่อแก�ป>ญหาและพัฒนา การอ1าน 
การเขียน ของนักเรียนที่อ1านไม1คล1อง 
เขียนไม1คล1อง 
 

-นักเรียน 
ชั้น ป.1-6   
 

1. จัดทําเอกสารแบบฝiกทักษะมอบให�
ทุกสายชั้น 
2. ครูผู�สอนภาษาไทยนําแบบฝiกทักษะ
การอ1านการเขียนไปใช�กับนักเรียน 

พ.ค.2556 
ถึง 

 มี.ค.2557 

รวม 
6,000 

หัวหน6าโครงการ   
-นางลัดดาวัลย= พรหมสาขา ณ 

สกลนคร                              
นางพิสมัย ดอนสมจิตร    
นางทัศนีย= ชูศรีทอง และคณะ 

 



แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

13 
(ต1อ) 

 2. เพื่อพัฒนาการอ1านการเขียนของ
นักเรียนชั้น ป.1-6 ที่ยังอ1านเขียนไม1คล1อง 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ1ม
สาระการเรียนรู�ภาษาไทยให�สูงขึ้น 

     

14 จัดซื้อสื่อ วัสดุ 
และอุปกรณ=
การเรียนการ
สอนภาษาต1าง 
ประเทศ 

1. เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ=
การเรียนการสอนให�เพียงพอ 
2. เพื่อส1งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให�มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- ครูและ
นักเรียนทุกคน 

1. สํารวจสื่อ วัสดุและอุปกรณ=การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จําเป3น 
2. จัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ= 

16 พ.ค. 
2556 
ถึง 

31 มี.ค. 
2557 

รวม 
20,000 

 

หัวหน6าโครงการ   
- นางพวงเพ็ญ กฤตานนท=  
และคณะครูกลุ1มสาระการ
เรียนรู�ภาษาต1างประเทศ 

15 วันคริสต=มาส 1. เพื่อให�นักเรียนได�เรียนรู�วัฒนธรรม
ตะวันตก 
2. เพื่อส1งเสริมให�นักเรียนเห็นคุณค1าใน
ตนเอง มีความมั่นใจและกล�าแสดงออก
อย1างเหมาะสม  
3. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนที่ส1งเสริม
และตอบสนองความต�องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู�เรียน 

- ครูและ
นักเรียนทุกคน 

จัดนิทรรศการ ปbายนิเทศ และ
กิจกรรมการแสดงบนเวที 

25 ธ.ค. 
2556 

รวม 
2,500 

 

หัวหน6าโครงการ   
- นางพวงเพ็ญ  กฤตานนท= 
น.ส.เพ็ญประภา  กั้วพิทักษ=  
น.ส.รัตติยา ภูมิสายดร  
และคณะ 
 

 
 



 
แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 

โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

16 พัฒนาและ
ส1งเสริมศักยภาพ
ทางวิทยาศาสตร= 

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู� และสื่อ
อุปกรณ=การเรียนที่เอื้อต1อการเรียนรู� 
2. เพื่อให�มีการจัดกิจกรรมส1งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทางวิทยาศาสตร= 
และความคิดสร�างสรรค=ของผู�เรียน   
3. เพื่อให�นักเรียนสามารถวิเคราะห= 
สังเคราะห= สรุปความคิดรวบยอด คิด
อย1างเป3นระบบและมีความคิดอย1าง 
องค=รวม 
4. เพื่อส1งเสริมให�นักเรียนทํางานร1วมกับ
ผู�อื่นอย1างมีความสุข สามารถพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

- นักเรียน   
- ครู 
- บุคลากรใน
โรงเรียน 
-บุคคลทั่วไป 

1. สํารวจความต�องการ สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ= การเรียนรู�วิทยาศาสตร= 
และจัดซื้อ จัดหาตามความต�องการ 
2. กิจกรรมสัปดาห=วันวิทยาศาสตร= 
3. จัดกิจกรรมส1งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป3นเลิศทางวิทยาศาสตร= 

16 พ.ค. 
2556 
ถึง 

31 มี.ค. 
2557 

รวม 
35,000 

 

หัวหน6าโครงการ   
- นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร และ
คณะครูกลุ1มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 

โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

17 สร�างสรรค=  
หรรษา  พัฒนา
โรบอร=ต 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจ
ทางด�านหุ1นยนต= 
2. เพื่อให�นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจและ
ฝiกทักษะการออกแบบหุ1นยนต=ขั้นพื้นฐาน   
3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู�ผ1านสื่อหุ1นยนต= 
เช1น ความคิดสร�างสรรค=  การแก�ป>ญหา
ด�วยตนเอง การทํางานร1วมกันเป3นทีม 
4. เพื่อกระตุ�นให�นักเรียนมีความสนใจ
ทางด�านวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 

-ครูเทคโนโลยี
สารสนเทศ/
วิทยาศาสตร= 
 9 คนและ
นักเรียนชั้น 
 ป.4-6 
จํานวน 30 คน 

1. ประชาสัมพันธ=และรับนักเรียนเข�า
ร1วมกิจกรรมแต1ละประเภท 
2. ติดต1อประสานงานกับบุคคลที่
เกี่ยวข�องทั้งในและนอกโรงเรียน 
3. ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด 

16 พ.ค. 
2556 
ถึง 

31 มี.ค. 
2557 

รวม 
80,000 

 

หัวหน6าโครงการ   
- นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร  
นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ=  
นายบุญส1ง  เงินทิพย= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

18 พัฒนาและ
ส1งเสริมศักยภาพ
ทางคณิตศาสตร= 
 

1. เพื่อให�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติสูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู� และสื่อ
อุปกรณ=การเรียนที่เอื้อต1อการเรียนรู� 
3. เพื่อให�มีการจัดกิจกรรมส1งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทางคณิตศาสตร= 
และความคิดสร�างสรรค=ของผู�เรียน 
4. เพื่อให�นักเรียนสามารถวิเคราะห= 
สังเคราะห= สรุปความคิดรวบยอด คิด
อย1างเป3นระบบและมีความคิดอย1าง 
องค=รวม 
5. เพื่อส1งเสริมให�นักเรียนทํางานร1วมกับ
ผู�อื่นอย1างมีความสุข สามารถพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

- นักเรียน   
- ครู 
- บุคลากรใน
โรงเรียน 
-บุคคลทั่วไป 

1. สํารวจความต�องการ สื่อ วัสดุ 
ครุภัณฑ= ห�องปฏิบัติการคณิตศาสตร= 
และจัดซื้อตามความต�องการและ
ความจําเป3น 
2. สัปดาห=ส1งเสริมพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร= จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม 
คือ 

• แข1งขันตอบป>ญหา 

• แข1งขันเกมส= A MATH 

• แข1งขันคิดเลขเร็ว 
3. ติวคณิตพิชิต O-NET 
 
 
 

16 พ.ค. 
2556 
ถึง 

31 พ.ย. 
2557 

รวม 
35,000 

 

หัวหน6าโครงการ   
- นางบุญศรี ดีรูป  และ
คณะครูกลุ1มสาระการ
เรียนรู�คณิตศาสตร= 

 
 
 

 



แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

19 ส1งเสริมกิจกรรม
การเรียนศิลปะ
ดนตรีสากล-
ดนตรีพื้นเมือง 
และกิจกรรม
นาฏศิลปmโรงเรียน 

1. เพื่อส1งเสริมให�นักเรียนฝiกทักษะ
ความสามารถทางด�านทัศนศิลปmได�อย1างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส1งเสริมให�นักเรียนแสดงออกใน
ทักษะทางดนตรี-นาฏศิลปmอย1างเต็ม
ศักยภาพมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต1างๆของ
โรงเรียนและกิจกรรมการแข1งขันในระดับ
ที่สูงขึ้น 

-นักเรียน 
ชั้น ป.1-6 
-นักเรียนที่มี
ความสามารถ
พิเศษด�าน
ดนตร–ีนาฏศิลปm 

1.จัดซื้ออุปกรณ=ดนตรีเพิ่มเติม 
2.จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ=ทัศนศิลปm 
3.กิจกรรมสําคัญต1าง ๆ 
4.ค1าชุดนางรํา 
5.ชุดแต1งหน�า 
6.เครื่องประดับ 
 

16 พ.ค. 
2556 
ถึง 

30 มี.ค. 
2557 

รวม 
58,000 

 

หัวหน6าโครงการ   
- นายสายันต= คงสมมาศ  
และคณะ 

20 ส1งเสริมการอ1าน
สานสู1ฝ>นห�องสมุด
อัตโนมัติ 

1. เพื่อส1งเสริมและพัฒนาผู�เรียนให�รู�จัก
การศึกษาค�นคว�าจากแหล1งข�อมูลที่เป3น
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทันต1อเหตุการณ=
ป>จจุบัน  
2. เพื่อให�นักเรียนและครูใช�บริการ
ห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�าและค�นหา
ข�อมูลต1างๆ ได�อย1างสะดวก รวดเร็วขึ้น 
และมีอย1างหลากหลายเพียงพอต1อความ
ต�องการ  

- นักเรียน   
- ครู 
- บุคลากรใน
โรงเรียน 
-บุคคลทั่วไป 

1. กิจกรรมส1งเสริมการอ1าน แนะนํา
หนังสือใหม1  เล1านิทาน  ยอดนักอ1าน 
บรรณารักษ=น�อย ตอบป>ญหา
สารานุกรม ฯลฯ 
2. ห�องสมุด 3 ดี 
- จัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ= 
วัสดุงานสํานักงาน 
3. ปรับปรุงพัฒนาห�องสมุดให�เป3น
ห�องสมุดอัตโนมัติ  

31 พ.ค.
2556 
ถึง 

31 มี.ค.
2557 

รวม 
85,000 

 

หัวหน6าโครงการ   
-นางสาวอรสา ศิลารัตน= 
นางทัศนีย=  ชูศรีทอง  
นางลักษณพรรณ= ศรีวงศ=แสง  
นางวิรงรอง ศรีพอ  
นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ= 
นางพิทยาภรณ= บรรณาลัย  
และคณะ 

 



แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานวิชาการ ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ&พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ& เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค& กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

20 
(ต1อ) 

 

3. นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู�ด�วย
ตนเองจากแหล1งเรียนรู�ภายในห�องสมุด 
ด�วย เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสืบค�น
ข�อมูลง1ายขึ้น และหาได�รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

    

21 วัดผล ประเมินผล  
และการเทียบโอน
ผลการเรียน 

1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกคน 
2. เพื่อให�ครูนําผลจากการประเมิน
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู� ให�มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงด�านการ
วัดผล  ประเมินผล  และการเทียบโอน
ผลการเรียน 
 

-นักเรียน 
ชั้น ป.1-6 
- ครู 
 
 

-จัดพิมพ=แบบบันทึกคะแนนประจํา
รายวิชา ระเบียนสะสม , แบบ
รายงานประจําตัวนักเรียน, บัญชี
เรียกชื่อ 
-จัดซื้อแบบ ปพ.1 และแบบ ปพ.3   
-ค1าทดสอบ LAS ของนักเรียน  
ชั้น ป.1,2,4,5   
-ค1าทดสอบ Pre - ONET ของ
นักเรียนชั้นป.6 
-จัดหาวัสดุสอบวัดผลระหว1างเรียน
และปลายภาค 
-จัดทําเอกสารผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

1 เม.ย. 2556  
- 

31 มี.ค. 2557 

รวม 
119,080 

นางสาวรัตติยา  ภูมสิายดร  
นางบุญศรี  ดีรูป   

นางสาวศรีอัมพร   
บรรณสาร   
นางสาวป>ทมาภรณ=   
พูลสมบัติ   
นางสาวจุฑามาศ   
นาสมจิตร   

 

 


