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1.  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมคน 
ในสังคมแห่งความรู้และสอดคล้องกบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุ่งหวังให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงเนื้อหา แนวคิดหลัก และกระบวนการที่เป็นสากล แต่มี
ความสอดคล้องกับชีวิตจริง มีความยืดหยุ่นที่หลากหลายตอบสนองนักเรียนท-ีมีความถนัดและความสนใจ
แตกต่างก้น และนักเรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด 2 ความสามารถในการเรียนรู้ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ใช้ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจและวิธีเรียนที่แตกต่างกันของนักเรียน และต้องส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
โดยการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนและพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมเพ่ือให้มีประสบการณ์ 
กระตือรือร้น มานะพยายาม แสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  และความคิดสร้างสรรค์ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมี
ความคิดอย่างองค์รวมทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข สามารถพัฒนางาน และภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง 
 
3.  เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น และหลากหลาย เพียงพอต่อ 

ความต้องการ 
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3.1.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือตอบสนองความสนใจ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์   

และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมี
ความคิดอย่างองค์รวมนักเรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข สามารถพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
 
4.   ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง 16 พฤษภาคม 256๒ ถึง 
31 มีนาคม 25๖๓ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้ันตอน 
และวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
  4.1 ประชุมวางแผนกำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 
  4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  4.3 ประชาสัมพันธ์และรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละประเภท 
  4.4 ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4.5 ดำเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ทีกำหนด 
  4.6 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
5.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 50,000บาท)   

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
  5.1 เงินอุดหนุนรายหัว            50,000           บาท 
  5.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา     -   บาท 
  5.3 เงินรายได้สถานศึกษา               -   บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มี 
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
- วัสดุฝึกเครื่องร่อน 
- วัสดุฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
- ค่าจ้างทำฉากและวัสดุอุปกรณ์ 
science show 
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- ๑๖ พฤษภาคม ๒๕6๒ 

- 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 

2 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ - 9,000 - 
3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
- ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีใน
การทดลองประจำสายชั้นป.๔-๖  

 
- 
 
- 

 
๒0,000 

 
- 
 
- 

รวมทั้งสิ้น - 50,000 - 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
6.  การวัดผลและการประเมินผล 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น 
และหลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการตาม
หลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือตอบสนองความ
สนใจ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และมี
ความคิดอย่างองค์รวม 
4. นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
สามารถพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

- แบบสำรวจรายการสื่อ 
 
 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบทดสอบ 
 
 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

- สำรวจ 
 
 
- สังเกต 
 
 
- ทดสอบ 
 
 
- สัมภาษณ์ 
- ประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น และหลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการ 
 7.2 นักเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ 
 7.3 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ  
และมีความคิดอย่างองค์รวม  
 7.4 นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข สามารถพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
ของตนเอง 

………………………………………………………………………… 
 
 
 
  (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ              
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   ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
                                                   
                             

(ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายจำลอง นามบุญลือ)  
                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
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