
๓๑๒ 
 

ชื่อโครงการ   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของห้องเรียน      
พิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
(Excellence in Science and Mathematics: ESM) 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวิภาภรณ์  สำราญภูมิ, นายธวัชชัย  เครือศรี 

และคณะครูห้องเรียนพิเศษฯ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.           ที ่2 ข้อ ๑ 
มาตรฐานการศึกษา        มฐ. 2 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑6 พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  (Excellence in Science and Mathematics : ESM )  จำเป็นที่โรงเรียนจะต้องจัดแหล่ง
เรียนรู้ให้กับเด็กเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้  หากโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี  เป็นผลทำให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาคารเรียนและอาคารประกอบภายใน
โรงเรียนนับเป็นสิ่งสำคัญท่ีจะทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  การปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพในการใช้งานเพ่ือความสะดวก  ปลอดภัย  นับเป็นความ
จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันสภาพอาคารเรียนและภูมิทัศน์โดยรอบยังพบว่า อาคารเรียนมีสีหมอง
คล้ำไม่สะอาดตา  พ้ืนอาคารเรียนชำรุด บริเวณรอบอาคารเรียนขาดพันธุ์ไม้เพ่ือการเรียนรู้ มีน้ำขังหน้า
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในฤดูฝน สมควรจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้เรียน  
 จากปัญหาดังกล่าว  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงมีความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว          
จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องเรียนและภูมิทัศน์อาคารเรียนของห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  เพ่ือทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือปรับปรุงหลังคาและปูกระเบื้องหน้าห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
 ๒.๒  เพ่ือปรับปรุงหน้าต่างและกันสาดข้างห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  

๒.๓  เพื่อจัดทำสวนสวนหย่อมบริเวณอาคาร 
 ๒.๔  เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์และโต๊ะคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๒.๕  เพ่ือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พัดลม, เครื่องเสียง, คอมพิวเตอร์, เครื่องปริ้นเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
และ ไมโครโฟน 
 ๒.๖  เพื่อปรับปรุงพื้นห้องเรียนทุกห้อง 
 ๒.๗  เพื่อปรับปรุงระบบรางน้ำหลังคาอาคารเรียนดาวเรือง  
 



๓๑๓ 
 

 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  ปรับปรุงหลังคาและปูกระเบื้องหน้าห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
  ๓.๑.๒  ปรับปรุงหน้าต่างและกันสาดข้างห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  
  ๓.๑.๓  จัดทำสวนสวนหย่อมบริเวณอาคาร  
  ๓.๑.๔  ปรับปรุงพื้นห้องเรียนทุกห้อง 
  ๓.๑.๕  จัดหาคอมพิวเตอร์และโต๊ะคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๓.๑.๖  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พัดลม, เครื่องเสียง, คอมพิวเตอร์, เครื่องปริ้นเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต และ ไมโครโฟน 
  ๓.๑.๗  เพื่อปรับปรุงระบบรางน้ำหลังคาอาคารเรียนดาวเรือง 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ได้ห้องเรียนมาตรฐาน เป็นระบบ ระเบียบ  พร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ได้อย่างครบถ้วน 
  ๓.๒.๒  บรรยากาศหน้าอาคารเรียนร่มรื่น  น่าเรียนรู้ 
  ๓.๒.๓  มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๒.๔  ห้องเรียนได้รับความปลอดภัย 
 
๔.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

กิจกรรมที่จะดำเนินการ 
  ๑.  ขั้นเตรียมการ 
   -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนกำหนดรูปแบบ  วัตถุประสงค์  งบประมาณ  
   -  ขออนุมัติโครงการ 
   -  ประสานงานกับ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายอาคารสถานที่  ดำเนินงานดังนี้ 
                      ๑.๑  ปรับปรุงหลังคาและปูกระเบื้องหน้าห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
   ๑.๒  ปรับปรุงหน้าต่างและกันสาดข้างห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
   ๑.๓  จัดทำสวนหย่อมบริเวณอาคาร 
   ๑.๔  ปรับปรุงพื้นห้องเรียนทุกห้อง 
   ๑.๕  จัดหาคอมพิวเตอร์และโต๊ะคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๑.๖. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พัดลม, เครื่องเสียง, คอมพิวเตอร์, เครื่องปริ้นเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต และ ไมโครโฟน 

๑.๗  ปรับปรุงระบบรางน้ำหลังคาอาคารเรียนดาวเรือง 
   -  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   -  วางแผน  เขียนแบบแปลน 
   -  ควบคมุกำกับติดตามและประเมินผล  ทั้ง ๓ ระยะ คือ ก่อนดำเนินการ 
ระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินการ 
 



๓๑๔ 
 

   ๒.  ขั้นหลังดำเนินการ 
   -  สรุปผลการดำเนินงาน / ประเมินความพึงพอใจ / การประเมินผลโครงการ 
๕.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๑๖0,000 บาท)   
 โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
 ๕.๑  เงินอุดหนุนรายหัว    -  บาท 
 ๕.๒  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา  -  บาท 
 ๕.๓  เงินรายได้สถานศึกษา         ๑๖0,๐๐๐             บาท 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

๑๖ 
พฤษภาคม 
2๕๖๒- ๓๑ 

มีนาคม 
๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 
๑ ค่าจ้างจัดทำสวนหย่อม

บริเวณหน้าอาคาร 
 ๔๕,๐๐๐  

๒ ค่าจ้างปรับปรุงพ้ืน
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 

 ๑00,๐๐๐  

๓ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พัดลม, 
เครื่องปรับอากาศ,เครื่องเสียง
, คอมพิวเตอร์, เครื่องปริ้น
เตอร์ อินเตอร์เน็ต และ 
ไมโครโฟน 

 ๑๕,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น - ๑๖0,000 - 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ   ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
๖.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
๑.  มีห้องเรียนมาตรฐาน เป็นระบบ ระเบียบ  

พร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่าง
ครบถ้วน 

๒.  บรรยากาศหน้าอาคารเรียนร่มรื่น       
น่าเรียนรู้ และปลอดภัย 

๓.  มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้   
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ    

จากผู้เรียน 
-  รายงานผล 
 

-  การสอบถาม 
-  การประเมินความพึง

พอใจจากผู้เรียน 
-  การรายงานผล 
 

 
 
 



๓๑๕ 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ด ีและปลอดภัย 
 ๗.๒  นักเรียนได้มีกิจกรรมนันทนาการ ร่วมมือ ร่วมใจในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และทำงานกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๗.๓  นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และต่อโรงเรียน  
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
  
 
 
(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ         (ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ                 
        ( นางวิภาภรณ์  สำราญภูมิ)                                    ( นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร ) 
ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                     ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 

(ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 ( นายจำลอง  นามบุญลือ ) 
                              ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายสุชาติ   แวงโสธรณ์ ) 
    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 


