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ชื่อโครงการ   เปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางประภาวดี  อัคติ, นางวิภาภรณ์ สำราญภูมิ, นางสาวเกศสุดา  มงคลศิลป์ 
                                          และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ที่ 1 ข้อ ๑, 2    
มาตรฐานการศึกษา     มฐ. 1 , 3 
ระยะเวลาดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
…............................................................................................................................ ........................................ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545  ซึ่งมีเป้าหมายเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีการดำเนินชีวิตที่ดี  
ประกอบอาชีพที่สุจริต  โดยกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา
ของชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก และเพ่ือสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน  
“เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมี
ความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงได้กำหนดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) เพื่อแสดง
ผลผลิตของครูและนักเรียน ให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  เพื่อการประกอบอาชีพต่อไป  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้ครู  นักเรียนได้นำเสนอผลผลิตตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕62 
  2.2  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนแสดงความสามารถ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การทำงาน 
เป็นหมู่คณะ  โดยผ่านการนำเสนอด้วยโครงงาน การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS) และผลงานจากการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
  2.3  เพ่ือรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการ  ให้กับชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

     จัดนิทรรศการแสดงผลผลิตทางวิชาการของครูและนักเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  และผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
จำนวน 1 ครั้ง  เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕62 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลผลิตทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา 
3.2.2  นักเรียนได้แสดงความสามารถ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การทำงานเป็นหมู่คณะ  โดย

ผ่านการนำเสนอด้วยโครงงาน การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS)  และผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

3.2.3  ได้รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการ ให้กับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
4.   ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง 16 มีนาคม 2562 ถึง  
31 มีนาคม  2563  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีข้ันตอน 
และวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
 4.1  ประชุมชี้แจง  และวางแผนกำหนดวัน  เวลา  ในการจัดกิจกรรม 
 4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4.3  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแต่ละประเภท 
 4.4  ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 4.5  ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด 
 4.6  สรุปผล  ประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
5.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 40,000 บาท)   

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว                -      บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา                        -         บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา                    40,000          บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 จัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ผลงานจากการจัดกิจกรรม
“เพ่ิมเวลารู้” 
- ค่าวัสดุ/วัสดุฝึก/อุปกรณ์ 
- ค่าจ้างทำป้าย 
- ค่าตกแต่งสถานที่ 
- ค่าเช่าเต้นท์ 
- รางวัล เกียรติบัตร 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

๒0,๐๐๐ 
3,000 
5,๐๐๐ 
3,5๐๐ 
1,500 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

16 พฤษภาคม 2562  
–  

31 มีนาคม 2563 

 
 

2 ค่าเช่าชุดและแต่งหน้า  - 4,000 - 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(120 คน×25 บาท×1 มื้อ) 
- 3,000 - 

  

รวมทั้งสิ้น - 40,000 -   
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
6.  การวัดผลและการประเมินผล 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1  ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลผลิตทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา  
 7.2  นักเรียนได้แสดงความสามารถ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การทำงานเป็นหมู่คณะ  โดยผ่าน
การนำเสนอด้วยโครงงาน การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS) และผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย  
“เพ่ิมเวลารู้” 
 7.3  ได้รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการให้กับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

………………………………………………………………………… 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. ครูและนักเรียนมีศักยภาพในการทำงาน 
มีผลงานนำมาแสดง 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แบบสังเกต 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
- แบบสังเกต 

- สังเกต 
 
- ประเมิน 
 
- สังเกต 
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 (ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ              
              (นางประภาวดี  อัคติ)                                      (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร)                                       
   ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                 ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
      
                                                                          

(ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายจำลอง  นามบุญลือ)  
                                ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
                      (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 


