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โครงการ              พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                                                    เป็นสำคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน    สนองมาตรฐานที่ 1/1.1/2,3,4,5   มาตรฐานที่ 3/3.1,3.5           
ลักษณะของโครงการ                         โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดำเนินการ            ปีการศึกษา 2564 

*************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ 2561-2580 ) และแผนปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา
กำหนดให้มีการพัฒนาเด็ก ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายมีเป้าหมายให้
ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบาย ประจำปี 2564-2565 ให้พัฒนา
ผู ้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือ
การมีงานทำ ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือที่จะมีความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มี
ความรู้ มีทักษะ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  การคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยี 
และการรู้จักแก้ปัญหาในกิจกรรมต่างๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2. เพ่ือนักเรียนได้รับความรู้ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า  มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  
 2.3. เพ่ือพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 2.4. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 กิจกรรมพัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)  
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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  1) นักเรียนจำนวน 100 คน มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ 85 
 3) สถานที่ดำเนินการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา นครพนม,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

 3.2 กิจกรรมเรียนรู้แบบ STEM ผ่านเครื่องบินเล็ก และเครื่องบินพลังยาง 
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนจำนวน 150 คนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

2) นักเรียนจำนวน 150 คน มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์การบิน 
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 
  2) นักเรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์การบิน ร้อยละ 88 
 3) สถานที่ดำเนินการ. โรงเรียนดงหลวงวิทยา ,โรงเรียนนายร้อย จปร 
 

 3.3 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์, กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิทยาศาสตร์ 
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนจำนวน 50 คนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

2) นักเรียนจำนวน 50 คน มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 

2) นักเรียนมีการ เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ร้อยละ 85 
 3) สถานที่ดำเนินการ. โรงเรียนดงหลวงวิทยา,มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางชีววิทยา,กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมี, กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส์, กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1)  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

2) นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
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2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 

2) นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 85 

 3) สถานที่ดำเนินการ. โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 3.5 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1)  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

2) นักเรียนทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 

2) นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85 
3) สถานที่ดำเนินการ. โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

         3.6 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1)  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้จำนวน 20 เครื่อง 

2) นักเรียนทุกคน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 
2) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 88 

           3) สถานที่ดำเนินการ. โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

        3.7) กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนำข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนำข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
           3) สถานที่ดำเนินการ. โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1. ศึกษาสภาพปัญหา 
การจัดการศึกษาสถานศึกษา 
และศึกษามาตรฐานการศึกษา 
ชาติร่วมกัน  

 
1. เสนอโครงการ 
2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
3. ประชุม
คณะกรรมการวาง
แผนการดำเนินงาน 

 
พ.ค – มิ.ย 
2564 

. 

 
คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ 
2.2 ดำเนินการตามกิจกรรม 
1). กิจกรรมพัฒนาการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (science 
show) 
2). กิจกรรมเรียนรู้แบบ STEM 
ผ่านเครื่องบินเล็ก และ
เครื่องบินพลังยาง 
3). กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
 
4). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ทางชีววิทยา 
5). กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6). กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาเคมี 
7). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ทางฟิสิกส์ 
8). กิจกรรมเปิดโลกกว้างทาง
วิทยาศาสตร์  
9)  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  

 
1. ประชาสัมพันธ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. ดำเนินการตาม
กิจกรรมที่กำหนด 
 

 
 
 
 
ส.ค 2564 
 
 
ก.ค 2564 
 
 
ส.ค 2564 
 
พ.ค 2564 
 
 
พ.ค 2564 
 
 
พ.ค 2564 
 
พ.ค 2564 
 
ส.ค 2564 
 

 
 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

6,000 
 

8,500 
 

 
   8,500 

 
 

11,500 
 

8,500 
 

8,500 
 

 
 
 
 
-นายวุฒิพงษ์ 
แผนสุพัด 
 
-นางศุภลักษณ์   
ภูนาโคก 
 
-นางศิริกร   
จันทรโคตร 
-น.ส มาลัยพร  
คำมุงคุณ 
 
-นางนันทิดา 
อนันทวรรณ 
 
- นางน้ำฝน   
แสนทวีสุข 
นายเสฏฐวุฒิ  
โสมสิทธิ์ 
- นายโกสินทร์   
เหง้าโอสา 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

10). กิจกรรมพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี 
11). กิจกรรม PLC กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ส.ค 2564 
มิ.ย 2564 
 
มิ.ย 2564- 
ม.ค 2565 
 

    9,000 
   75,000 
 
    3,500 

-นายวุฒิพงษ์ 
แผนสุพัด 
- นางวาสิตา   
ไชยเพ็ชร 
- นางสาวสิริวิมล 
 วังวงษ์ 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C) 
ติดตามความก้าวหน้าใน 
การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
1) ก่อนดำเนินการ  
2) ระหว่างดำเนินการ  
3) หลังดำเนินการ โดยครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 
   

1. ติดตามก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมใน
ความพร้อมด้านต่างๆ 
2. ติดตามในระหว่าง
การดำเนินกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค ในการ
ดำเนิน 
3. ติดตามหลังการ
ดำเนินกิจกรรม 
แนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนา 

ก.ค-ส.ค 
2564 
 
พ.ย-ธ.ค 
2564 
 
 
มี.ค 2565 

 คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4. ข้ันสรุปผล รายงาน (A) 
4.1.สรุปผลการดำเนิน 
กิจกรรม  
4.2 จัดทำแบบประเมิน 
กิจกรรม CIPP Model 
4.3 รายงานผลการดำเนิน 
กิจกรรมเป็นเอกสาร เสนอ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
และจัดทำเป็นข้อมูล 
สารสนเทศต่อไป 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จัดเตรียมข้อมูลผลของ
การดำเนินกิจกรรม 
2. ร่วมกันจัดทำแบบ
ประเมินกจิกรรม CIPP 
Model สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม ปัญหา
อุปสรรค แนวทางการ
พัฒนา 
3. รายงานผลเป็น
เอกสารเสนอผู้บริหาร
ทราบ 
4. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

มี.ค 2565  คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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5.  งบประมาณทั้งโครงการ 

งบประมาณดำเนินโครงการ 179,000 บาท  
 

1) กิจกรรม พัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)     งบประมาณ 20,000 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science 
show) ม.ต้น ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครพนม 

วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการ
แสดงและ
สารเคมี 

- 
 

10,000 
 

10,000  เงิน
อุดหนุน 
 

10,000 

2. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science 
show) ม.ต้น ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการ
แสดงและ
สารเคมี 

- 5,000 5,000  เงิน
อุดหนุน 
 

5,000 

3. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science 
show) ม.ต้น ณ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการ
แสดงและ
สารเคมี 

- 5,000 5,000  เงิน
อุดหนุน 
 

5,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
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2) กิจกรรม  เรียนรู้แบบ STEM ผ่านเครื่องบินเล็ก และเครื่องบินพลังยาง   งบประมาณ 20,000  บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายงานปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ชิงถ้วยพระราชทานพระ
เจ้าอยู่หัว”หนูน้อยจ้าว
เวหา” ณ ศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต จ. ปทุมธานี 

วิทยุบังคับ 2 
ช่องสัญญาณ 

5 900 4,500  เงิน
อุดหนุน 

6,500 

ใยสับปะรด 5 100 500 
โฟมอัดหนา 3 มม. 10 50 500 
สว่านไร้สาย 1 1,000 1,000 

2. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
เครื่องบิน (นักบินน้อย 
สพฐ.) ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่  3 
รายการ 

โฟมอัดหนา 2 มม. 10 50 500  เงิน
อุดหนุน 

7,500 
 
 
 
 
 
 

กาว UHU POR  10 100 1,000 
แบตเตอรี 11.1 V 3 500 1,500 
โฟมเคลือบ 10 150 1,500 
OPP เทป  20 50 1,000 
ใบพัด 11ละ 12  10 100 1,000 
กาวแท่ง 10 100 1,000 

 

รายงานปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

3. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
เครื่องบินเล็ก ณ 
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า จ. 
นครนายก 

Speed 40 A 2 500 1,000  เงิน
อุดหนุน 

1,000 
Speed 80 A 1 1,200 1,200 1,200 
แบตเตอรี 7.4  5 400 2,000 2,000 
servo 3 100 200 200 
โฟมปอนด์ AA 
หนา 2 นิ้ว  

3 200 600 600 

มอเตอร์ 2815 2 500 1,000 1000 
รวมทั้งสิ้น 20,000 
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3) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  งบประมาณ 6,000 บาท   
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้และ
ความสามารถของ
นักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ 
2.ฐานกิจกรรมวิศวกร
น้อยกับจรวดขวดน้ำ
และกิจกรรมสันทนา
การ 

ป้าย 1 
 

1,300 
 

1,300 
 

 เงิน
อุดหนุน 

1,300 
 

ค่าตอบแทน
วิทยากร 

2 1,000 2,000 
 

2,000 
 

กระดาษเกียรติ
บัตรนักเรียน
เรียนดีที่เข่าร่วม
กิจกรรม 

4 ห่อ 200 800 800 

กระดาษชาร์ต
แบบแข็ง 

30 
แผ่น 

20 600 600 

กระดาษ A4 10 รีม 130 1,300 1,300 
รวมทั้งสิ้น 6,000 

 
 
4) กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิทยาศาสตร์ งบประมาณ  8,500 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. สำรวจนักเรียนที่
สนใจที่จะไปศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์นอกสถานที่ 
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

ค่าเอกสาร 
(ใบงาน,ใบ
ความรู้ ) 

30 ชุด 100 3,000  เงิน
อุดหนุน 

5,830 

กระดาษปก
แข็ง 

6 รีม 110 660 

กระดาษโฟโต้ 1 ห่อ 280 280 
 ไวนิล 1 แผ่น 1,500 1,500 
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3. นำนักเรียนไปศึกษา
ความรู้เพิ่มเติม ในช่วง
วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

กระดาษถ่าย
เอกสาร 

2 รีม 130 390 

ค่าตอบแทน
วิทยากร 

1 1,000 1,000 1,000 

ค่าเข้าชม
สถานที่ 

 
 

      167   1,670 1,670 

รวมทั้งสิ้น 8,500 
 
5). กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งบประมาณ 8,5000 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. กิจกรรมจัดการ
ทลดองเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ในเวลา
เรียนหรือนอกเวลา  
 

1. กระดาษถ่าย
เอกสาร A4 
2. ปากกาไวท์
บอร์ด 
 

130 
 
240 
 

10 รีม 
 
4 กล่อง 
 

1,300 
 
 960 

 เงิน
อุดหนุน 
 
 
 

1,300 
 
960 

 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

2. สอนเพ่ิมเติมใน
คาบแนะแนว ชุมนุม 

3. กรรไกรใหญ่ 
4. คัตเตอร์ ขนาด
ใหญ่ 
5.แม็คเย็บ
กระดาษ No.10 
6. หมึกเติม
ปากกาไวท์บอร์ด 
(สีน้ำเงิน) 
7. ปากกาน้ำเงิน 
8. ลูกแม็คเย็บ
กระดาษ No.10 

   60 
50 
 

80 
 

70 
 
 

252 
216 

 

     10 อัน 
10 อัน 

 
10 อัน 

 
10 ขวด 

 
 

1 กล่อง 
3 โหล 

 

  600 
500 

 
800 

 
700 

 
 

252 
648 

 

 เงิน
อุดหนุน 

   600 
500 

 
800 

 
700 

 
 

252 
648 
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รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

9. ลวดเสียบ
กระดาษ 
10 โต๊ะเรียน 

60 
 

2,500 

4 แพ็ก 
 

     1 ชุด 

240 
 
  2,500 

240 
 
  2,500 

รวมทั้งสิ้น 8,500 
 
6) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางชีววิทยา งบประมาณ 8,500 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จำนวน
หน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. กิจกรรมเทคนิค
การใช้เครื่องมือและ 
อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

เข็มปักแมลง 
เบอร์ 0  300 1 300 

 เงิน
อุดหนุน 

 
300 

เข็มปักแมลง 
เบอร์ 1  300 1 300 

 
300 

ชุดไมโครโฟน 1,200 1 1,200 1,200 
1. กิจกรรมเทคนิค
การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

กระจกปิดสไลด์ 
18x18 มม.  

36 2    72  เงิน
อุดหนุน 

72 

กระจกสไลด์  118 1 118 118 
กระจกสไลด์ 2  110 1 110 110 
ที่จัดแมลง 130 2 260 260 
เชือกด้ายดิบ 95 1 95 95 
สลากชื่อสารเคมี 75 1 60 60 
กรวยแก้ว 75 มม. 75 2 150 150 
กระดาษกรอง 
ขนาด 11 ซม. 140 2 280 

280 

กระดานไวท์บอร์ด 1,060 1 1,060 1,060 
ขวดหยด 30 cc  130 2 260 260 
บีคเกอร์ 50 cc  130 5 650 650 
บีคเกอร์ 600 cc 180 5 900 900 
ปากกาไวท์บอร์ด 185 1 185 185 

https://gammaco.com/gammaco/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-1-Approx.-100-_40111510.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-1-Approx.-100-_40111510.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C-18x18-%E0%B8%A1%E0%B8%A1.-100-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99_4010050.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C-18x18-%E0%B8%A1%E0%B8%A1.-100-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99_4010050.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C-72-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_4010055.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87_6416090.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A_7014565.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5_7019030.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5_7019030.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7-75-%E0%B8%A1%E0%B8%A1._3010021.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-11-%E0%B8%8B%E0%B8%A1._3010070.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-11-%E0%B8%8B%E0%B8%A1._3010070.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%94-30-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2-5-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94_3011066.html
https://gammaco.com/gammaco/%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-50-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%99-2110617_30S020.html
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รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จำนวน
หน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง
โปรเจคเตอร์ 

  2,500 
1 

 2,500   2,500 

รวมทั้งสิ้น 8,500 

 
7). กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมี งบประมาณ 11,500 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. กิจกรรมเทคนิค
การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 
2.กิจกรรมส่งเสริม
ความรู้และ
ความสามารถของ
นักเรียนโดยการใช้
เทคโนโลยี 

บีกเกอร์ ขนาด 
100 ml 

20 
 

75 
 

1,500  เงิน
อุดหนุน 

1,500 

บีกเกอร์ ขนาด 
250 ml 

10 80 800 800 

ขวดกำหนด
ปริมาตร ขนาด 
100 ml 

10 170 1,700 1,700 

โต๊ะไม้พร้อมเก้าอ้ี 3 2,500 5,000 5,000 
ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง
โปรเจคเตอร์ 

 2,500 2,500 2,500 

รวมทั้งสิ้น 11,500 

 
8). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส์ งบประมาณ 8,500 บาท 
  รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. กิจกรรมเทคนิค
การใช้เครื่องมือและ

ฉากโปรเจกเตอร์ 
Screen Gygar 
(120") 4:3 

1 6,000   เงิน
อุดหนุน 

6,000 
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อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

สาย HDMI 15 – 
20 เมตร 

2 700  700 

ท่อเดินสายไฟ 3 100  100 
ปลั๊กไฟ 2 250  250 
ไม้ถูพ้ืน 2 150  150 

รวมทั้งสิ้น    8,500 

 
9) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 9,000 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. กิจกรรมแข่งขัน
ความรู้และ
ความสามารถของ
นักเรียนในช่วงสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ 
 

ป้ายวัน
วิทยาศาสตร์ 

1 1,500 1,500 [/] เงิน
อุดหนุน 

1,500 

กระดาษ A4 20 รีม 130 2,600 2,600 
แล็กซีน 10 ม้วน 50 500 500 

กระดาษการ์ด
ขาว 

10 รีม 100 1,000 1,000 

กระดาษแข็ง 60 แผ่น 10 600 600 

ของรางวัล - 2,800 2,800 2,800 
รวมทั้งสิ้น 9,000 

 
10) กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  งบประมาณ 75,000  บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายงานปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ 5 15,000 75,000 [/] เงิน
อุดหนุน 

75,000 

รวมทั้งสิ้น 75,000 
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11) กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  งบประมาณ 3,500 
  รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1.ประชุมเพ่ือวางแผน 
2.จัดทำเอกสารเพื่อ
บันทึก 
3.ประชุม ปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนและการกิจกรรม
ต่างๆตามโครงการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้   เดือน
ละ 2 ครั้ง   ในวันอังคาร
ของสัปดาห์ 

1.แฟ้มอย่าง
หนา 
2. ไส้แฟ้ม 
3. กระดาษ
โฟโต้ 
4. สมุดบันทึก 
5.กระดาษ A4 

10 
 

10 
2 
 
1 
10 

100 
 

35 
280 

 
290 
130 

 

1,000 
 

  350 
 560 

 
  290 

   1300 

[/] เงิน
อุดหนุน 

1,000 
 

  350 
 560 

 
  290 

    1300 

รวมทั้งสิ้น 3,500 
  
6. การวัดประเมินผล 
1) กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
 1. นักเรียน 100 คนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
ร้อยละ 85 
 2. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ร่วมกัน  ส่งผลให้เกิดความรักความ
สามัคคีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ร้อยละ 85 

- สำรวจนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ 
- แข่งขัน/รางวัล 
 

-  แบบสำรวจ 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่
ดำเนินการตามโครงการ 
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2) กิจกรรมเรียนรู้แบบ STEM ผ่านเครื่องบินเล็ก และเครื่องบินพลังยาง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1. นักเรียน 150 คนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
2. นักเรียน 150 คน มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์การบิน  
ร้อยละ 85 
3. นักเรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ร่วมกัน  ส่งผลให้เกิดความรักความ
สามัคคีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ร้อยละ 85 

- สังเกตนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
- แข่งขัน/รางวัล 
 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม 
-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่
ดำเนินการตามโครงการ 
 

 
3) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์   

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
 1) นักเรียน 50 คนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ร้อยละ 85 
 2) นักเรียนที่เข้าร่วมมีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ร้อยละ 90 

- สำรวจนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
- สังเกต /สัมภาษณ์ 

 - แบบสำรวจนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

4) กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิทยาศาสตร์  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 

  1) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ร้อยละ 85 
2) นักเรียน มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 

- สำรวจนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
- สังเกต /สัมภาษณ์ 

 - แบบสำรวจนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 
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5). กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงขึ้น 
3) นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาก
ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบแข่งขันต่างๆ 
สูงขึ้น อาทิเช่น O-net GAT PAT 

-  ทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  สอบถาม/
สัมภาษณ์ 

 
 

 

- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่
ดำเนินการตามโครงการ 
- ปพ 5 

 
6). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางชีววิทยา  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงขึ้น 

-  ทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  สอบถาม/
สัมภาษณ์ 

 

- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

 
7). กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมี 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงขึ้น 

 

-  ทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  สอบถาม/
สัมภาษณ์ 

 

- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 
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8). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส์ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงขึ้น  
3) ครมูีการบริหารจัดชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 85 

-  ทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  สอบถาม/
สัมภาษณ์ 

 

- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

 
9) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อบละ 85 
2) ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ร้อยละ 85 
 
 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
- แข่งขัน/รางวัล 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 
 

 
10) กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลย ี

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1)  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้จำนวน 
5 เครื่อง 
2) นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 88 
3)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90  

 -  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
ชิ้นงาน/ผลงาน 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  แบบการให้คะแนน 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

 
 
 
 
 
11) กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 288 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 

1)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือมาพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนรู้ ร้อยละ 85 

 -  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์  

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  แบบการให้คะแนน 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

7.1. นักเรียนได้ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  การคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยี และ
การรู้จักแก้ปัญหาในกิจกรรมต่างๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2. นักเรียนได้รับความรู้ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า  มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  
 7.3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7.4. นักเรียนคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

 
การอนุมัติโครงการ 

 
 ลงชื่อ  ........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

            
 

     ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 
                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

 
      ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                 (นายเดชา คเณศโยธิน) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
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                                    ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

. 
 


