
๓๑๖ 
 

ชื่อโครงการ      สื่อประชาสัมพันธ์ ESM 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร, นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ 
       นายธวชัชัย เครือศรี และคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษฯ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ที ่2 ข้อ ๑  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มฐ. 2, 4 
ระยะเวลาดำเนินการ     ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
............................................................................................................................................................... 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่กำหนด
ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา 
ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้อมสําหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษท่ี ๒๑  โรงเรียน
จึงต้องเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติที่กว้างข้ึน มีหลักสูตรการเรียนการสอนมีความเป็นสากล 
พัฒนาทักษะการคิด  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  มีการจัดสอนภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-class standard school)  และจัดโครงการ
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Excellence in Science and 
Mathematics: ESM) ขึ้น 

ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญในการเผยแพร่ภาพลักษณ์และคุณลักษณะ  สู่สายตา
บุคคลภายนอก ดังนั้น  ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงจัดทำ “สารประชาสัมพันธ์ ESM”  เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Excellence in Science and Mathematics: ESM)  ให้
เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคม  นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ให้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกัน 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

2.๑  เพ่ือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (Excellence in Science and Mathematics: ESM) ให้ผู้ปกครอง  และบุคคลภายนอก
ได้รู้จักโรงเรียนมากข้ึน 
     ๒.2  เพ่ือให้ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก เกิดความสนใจที่จะนำบุตรหลานมาสมัครเรียนที่
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยในโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ (Excellence in Science and Mathematics: ESM) 
 
 
 
 



๓๑๗ 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

  ๓.๒.๑  ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก  รู้จักโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Excellence in Science and Mathematics: ESM) มากขึ้น 

 ๓.๒.๒  ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกสนใจที่จะนำบุตรหลานมาสมัครเรียนที่โรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัยในโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ 
(Excellence in Science and Mathematics: ESM) 
   
๔.   ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒56๓  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุพิ์ทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีข้ันตอนและ
วิธีดำเนินการ  ดังนี้ 
 ๔.๑  ประชุมคณะกรรมการ  
 ๔.๒  ประสานงานกับโรงพิมพ์เพ่ือสืบราคาและเสนอแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ๔.๓  เสนอโครงการ 
 ๔.๔  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตรวจแบบ  และ สรุปแบบสื่อ 
 ๔.๕  นำแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่สรุปแล้วส่งโรงพิมพ์ เพ่ือสั่งพิมพ์ 
 ๔.๖  จัดการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์  
 ๔.๗  ประเมินผล และ สรุป 
 
๕.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๓0,๐๐๐ บาท)   
 โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
 ๕.๑ เงินอุดหนุนรายหัว                -          บาท 
 ๕.๒ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา              -          บาท 
 ๕.๓ เงินรายได้สถานศึกษา           ๓0,๐๐๐     บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

งบบคุลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑ จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์  ๑5,0๐๐  
๑๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 
– 

28 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

 
๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๑5,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น  ๓0,๐๐๐    
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 



๓๑๘ 
 

๖.  การวัดผลและการประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดผลและประเมินผล 
สถิติการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบวัดความพึงพอใจ 

- สอบถาม 
- วัดความพึงพอใจ 

 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๗.๑  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้อย่างทั่วถึง 

๗.๒  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยในโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (Excellence in Science and Mathematics: ESM) มีจำนวนนักเรยีนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

๗.๓ บุคคลและหน่วยงานภายนอกได้รู้จักโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (Excellence in Science and Mathematics: ESM) เพ่ิมข้ึน 
 

….................................................................................................... ................ 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)                ผู้เสนอโครงการ         (ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ                 
       ( นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร )                                  ( นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร ) 
ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                       ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                        ( นายจำลอง  นามบุญลือ ) 
                                ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 
 

(ลงชื่อ)             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          ( นายสชุาติ  แวงโสธรณ์ ) 
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 


