สารบัญ
คํานํา
วิสัยทัศน / พันธกิจ / เปาประสงค / โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
วิสัยทัศน / พันธกิจ / เปาประสงค / กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
รายงาน โครงการ / กิจกรรม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู
กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
กิจกรรมวิทยสัประยุทธ
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูสูสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ
กิจกรรมสวนวิทยาศาสตรและสวนสมุนไพร
แผนงานที่ 4 แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรมจัดซื้อซอมสรางอุปกรณและครุภัณฑวิทยาศาสตร

หนา
ก
ค

8

งาน/โครงการ/กิจกรรม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2559

ลําดับ
ที่

1
2

1
2

1

1

งาน / โครงการ / กิจกรรม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2559
งาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
รวม
โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
วิทยสัประยุทธ
รวม
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูส ูสถานศึกษาพอเพียง
ตนแบบ
สวนวิทยาศาสตรและสวนสมุนไพร
รวม
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
จัดซื้อซอมสรางอุปกรณและครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

อุดหนุน

รายได
สถานศึกษา

เรียนฟรี
15ป

อื่นๆ(ระบุ)

ระยะเวลา

หมาย
เหตุ

15-18 ส.ค.59
0

ม.ค.59-ส.ค.59

0
0

พ.ย58-ก.ย.59

3,000

พ.ย58-ส.ค.59

3,000

3,000

พ.ย.-ธ.ค.58

3,000

57,082

พ.ย.-ธ.ค.58 และ พ.ค.-มิย.
-35,529 8,880(อุดหนุน) 59

พัสดุ
กลาง

57,082
63,082

63,082

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โครงการ เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู
กิจกรรม สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกประเภท
ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และนําเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยาง
มีสติและสมเหตุผล
ตัวบงชี้ที่ 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่
ดีตออาชีพสุจริต
ตัวบงชี้ที่ 6.1 วางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จ
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ
( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ผูรับผิดชอบ
นางสาวมณทิพย เจริญรอด และนางสาววชิราภรณ สันตวงษ
ระยะเวลาดําเนินการ 15 – 18 สิงหาคม 2559
สถานที่
อาคาร 6 และสนามใตโดมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

1. หลักการและเหตุผล
ดวยการดําเนินงานกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรในปที่ผานมา ไดรับความสนใจจากผูเขารวมกิจกรรมเปน
อยางมาก นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางดานวิชาการและการนําเสนอความรูความสามารถที่ไดรับ
จากการเรียนรูในบทเรียน มีความคิดสรางสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเขารวมงานไดรับความรู
มีความสุข และมีความภาคภูมิใจในการทํากิจกรรม สอดคลองกับมาตรฐานและตังบงชี้การประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา อีกทั้งจากการประเมินผลการจัดกิจกรรมในปงบประมาณ 2558 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมตลอดจน
บุคลากรที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมในระดับมากที่สุด จึงเห็นควรจัดกิจกรรมนี้ตอเนื่องใน
ปงบประมาณ 2559 เพื่อใหบรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพสถานศึกษา สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และยังเปนการ สงเสริม กระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อถวายราชสักการะ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
“พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย”
2.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2.3 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานที่เกิดจากการเรียนรูพรอมทั้งนําเสนอ
ผลงานไดอยางภาคภูมิใจ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนักเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานที่เกิดจากการเรียนรูพรอมทั้งนําเสนอผลงานไดอยางภาคภูมิใจ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรนักเรียนสํารวจแหลงเรียนรูที่สนใจมานําเสนอ/คัดเลือก
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. จัดทํารายงานการจัดกิจกรรม

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
ต. พ.ย ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก. ผูรับผิดชอบ
ค. .
ค. ค. พ ค. .ย ค ย. ค. ค. ย.
ครูมณทิพย

6. งบประมาณ
เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ
-

-

-

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

-

-

-

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของครู บุคลากร
และนักเรียนเขารวมพิธีถวายราชการะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
2. ผลงานนักเรียนที่เกิดจากความคิด
ริเริ่มสรางสรรคจากการนําความรูใน
บทเรียนมาใช
3. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

สํารวจจํานวนผูเขารวมกิจกรรม

แบบสํารวจ

ประเมินผลงานที่นักเรียนนําเสนอ
ในนิทรรศการ และการแสดง

แบบประเมินผลงาน

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตรทุกหองเรียนไดนําเสนอผลงานของตนเอง
2. ครู บุคลากร และ นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
รอยละ 100
9.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานที่เกิดจากการเรียนรูพรอมทั้งนําเสนอผลงานได
อยางภาคภูมิใจ
2. นักเรียนสามารถทําโครงงานวิทยาศาสตรไดมากขึ้น

ลงชื่อ………………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ
( นางสาวมณทิพย เจริญรอด )
ลงชื่อ………………………………………………
( นางสาวมณทิพย เจริญรอด )

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ลงชื่อ………………………………………………
( นายสมชัย กองศักดิ์ศรี )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข  อืน่ ๆ...........
ลงชื่อ....................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โครงการ เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู
กิจกรรม ศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรบั โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ขอ 1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ขอ 1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร (ขอที่ 4 ใฝเรียนรู )
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และ
สื่อตางๆ รอบตัว
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผูเรียนเปนนักเรียนทีด่ ีของโรงเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ
( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ผูรับผิดชอบ
นางสาวเยาวรัตนา พรรษา และนางสาวมณทิพย เจริญรอด
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม 2559 - สิงหาคม 2559
สถานที่
แหลงเรียนรูนอกโรงเรียน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนนใหผูเรียนใฝรู มีทักษะในการแสวงหาความรูที่พอเพียงตอการพัฒนางานและคุณภาพ
ชีวิตสวนตน สงเสริมใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับนโยบายโรงเรียนที่ใหมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยจัดหาแหลงเรียนรูอยางหลากหลายและทันสมัย จากแนวคิดดังกลาว ในปงบประมาณ
2559 กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
จัดใหมีกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูข ึ้น เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูและเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาตนเองใหมีความรูและประสบการณเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูวิทยาศาสตรใหมากขึน้

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงความรู ตางๆ ทั้งในและ
นอกสถานที่ รักการเรียนรู สนุกกับการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเผยแพรความรูและประสบการณตาง ๆใหกับบุคลากรอื่นๆ ใหมีความรูมากขึ้น
2.3 เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติ
และสมเหตุผล
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนกลุม ที่ไดรับการคัดเลือก ไปศึกษาแหลงเรียนรูอยางนอย 2 ครั้ง / ภาคเรียน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนรอยละ 100 นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษา
แหลงเรียนรู นําผลงานมาเผยแพรในโรงเรียนโดยใชเทคโนโลยีใหมๆ มาจัดทําผลงาน
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2. คัดเลือกนักเรียนเขารวมกิจกรรม
3. นักเรียนสํารวจแหลงเรียนรูที่สนใจมานําเสนอ/คัดเลือก
4. จัดทําบันทึกขอความขออนุญาตผูอํานวยการ/ผูปกครอง นํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน
5. ประเมินผลงานและความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1

ศึกษาแหลงเรียนรู

6. งบประมาณ -

ต.
ค.

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
พ ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก.
ย ค. ค. พ ค. .ย ค ย. ค. ค. ย.

ผูรับผิดชอบ
ครูเยาวรัตนา พรรษา

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ

ตอบแทน

ศึกษาแหลงเรียนรู

-

ใชสอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

-

-

-

-

รวม
-

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. นักเรียนรอยละ 100 จัดทําผลงานโดยใชเทคโนโลยี
2. มีความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในระดับมาก
รอยละ 100

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ตรวจผลงาน
สอบถามความพึงพอใจ

แบบประเมินผลงาน
แบบสํารวจความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูจัดทําผลงานรอยละ 100
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูรอยละ 100
9.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
2. นักเรียนใชใชเทคโนโลยีใหมๆ มาจัดทําผลงาน นําเสนอและเผยแพรผลงาน
ลงชื่อ………………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาวเยาวรัตนา พรรษา)

 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข

 อื่น ๆ...........

ลงชื่อ………………………………………………
( นางสาวมณทิพย เจริญรอด )
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ลงชื่อ………………………………………………
( นายสมชัย กองศักดิ์ศรี )
รองผูอํานวยการกลุม บริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ....................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โครงการ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคณ
ุ ภาพ
ขอ 2 สรางแนวรวมการกํากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคณ
ุ ภาพ
ขอ 1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคณ
ุ ภาพ
ขอ 2 สรางแนวรวมการกํากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเ รียน มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 และ 5.4
ตัวบงชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ผูรับผิดชอบ
นางสาววชิราภรณ สันตวงษ นางสาวเมธาวี สุขเจริญ
นางสาวศศิธร เมืองมูล และนางสาววราลี สินธุวา
พ.ย. 2558 – ก.ย. 2559
ระยะเวลาดําเนินการ
สถานที่
อาคารเรียนวิทยาศาสตร (อาคาร 6), หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงเนนคุณภาพของผูเรียนเปนหลัก เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ใกลเคียงกัน มีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืนโดยเฉพาะมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมี
ความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ตัวบงชี้พื้นฐานที่ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ ซึ่งมุงหวังใหผเู รียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู

2. วัตถุประสงค
2.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในระดับดี
2.2 ผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ รอยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงขึน้
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด วยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
ภาคเรียนละ 4 ครั้ง

2. จัดกลุมแบงงาน

พ.ย. 2558 – ก.ย. 2558

3. เบิกวัสดุที่ตองใช

พ.ย. 2558 – ก.พ. 2559

4. จัดสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานระดับ
ม. 4 – ม. 6
5. ประเมินผล

พ.ย. 2558 – ก.พ. 2559

6. รายงานผลการทํากิจกรรม

มี.ค. 2559

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1

กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร
6. งบประมาณ -

ต.
ค.

ก.พ. 2559

ผูรับผิดชอบ
ครูวชิราภรณ ครูเมธาวี
ครูศศิธร ครูวราลี
ครูวชิราภรณ ครูเมธาวี
ครูศศิธร ครูวราลี
ครูวชิราภรณ ครูเมธาวี
ครูศศิธร ครูวราลี
ครูวชิราภรณ ครูเมธาวี
ครูศศิธร ครูวราลี
ครูวชิราภรณ ครูเมธาวี
ครูศศิธร ครูวราลี
ครูวชิราภรณ ครูเมธาวี
ครูศศิธร ครูวราลี

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556
พ. ธ.ค ม. ก. มี. เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ย. . ค. พ. ค. ย. ค. .
.
.
.

ผูรับผิดชอบ
ครูวชิราภรณ ครูเมธาวี
ครูศศิธร ครูวราลี

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ

ตอบแทน

ใชสอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร

-

-

รวม

-

-

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

1. รอยละของนักเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์
ระดับ 3 , 4
2. ความพึงพอใจของผูเรียน

เครื่องมือที่ใช

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการเรียน

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ รอยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น
9.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ลงชื่อ………………………………………………ผูรบั ผิดชอบโครงการ
(นางสาววชิราภรณ สันตวงษ)
ลงชื่อ………………………………………………
(นางสาวมณทิพย เจริญรอด)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข

ลงชื่อ................................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ

 อื่น ๆ ................................................

ลงชื่อ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

รวม

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โครงการ
สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม
วิทยสัประยุทธ
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
ขอ 2 สรางแนวรวมการกํากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ขอ 1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
ขอ 2 สรางแนวรวมการกํากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ที่ 2 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ขอ 1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร ( ขอที่ 6 มุงมั่นในการทํางาน )
ตัวบงชี้สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยี
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผูเรียนเรียนรูผ านประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ
( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ผูรับผิดชอบ
นางสาวมณทิพย เจริญรอด และนางสาววราลี สินธุวา
ระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน 2558 - สิงหาคม 2559
สถานที่
ตามสถานที่จัดแขงขัน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.หลักการและเหตุผล
การวัดและการประเมินผลเปนสิ่งจําเปน ที่ทําใหทราบไดถึงความพรอม ความสามารถ และขอบกพรอง
ของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา อีกทั้งยังเปนตัวชี้วัดความสามารถของผูเรียนไดอีกดวย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จึงจัดกิจกรรมวิทยสัประยุทธ ขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน ใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรสถานศึกษา อีกทั้งยังเปนการวัดและประเมินความรู การ
มีทักษะทางวิชาการ และการใชทักษะชีวิตของผูเรียนที่จะกาวสูประชาคมอาเซียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความรู และสามารถนําความรูไปใชได
2.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมี
สติ สมเหตุผล
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนกลุมที่ไดรับการคัดเลือก เขาแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
และแขงขันการใชทักษะทางวิทยาศาสตรอยางนอย 2 ครั้ง/ภาคเรียน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ รอยละ 80 ของนักเรียนกลุมที่ไดรับการคัดเลือกเขาแขงขันไดรับรางวัล
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
1. วางแผนจัดกิจกรรม
2. รับหนังสือราชการ , หนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ
3. คัดเลือกนักเรียนเขารวมกิจกรรม
4. นํานักเรียนเขารวมกิจกรรม
5. ประเมินผลงานที่ทํา
6. สรุปรายงานผลการทํากิจกรรม
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรม
วิทยสัประยุทธ
6. งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย ค. ค. พ. ค. .ย ค ย. ค. ค. ย.

เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูรับผิดชอบ
น.ส.มณทิพย เจริญรอด
และน.สวราลี สินธุวา

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ
1 วิทยสัประยุทธ
3,000
รวม
3,000
-

รวม
-

เงินนอก
รวม
งบประมาณ
3,000
3,000

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.รอยละ 80 ของนักเรียนที่เขารวมแขงขันเกิดการพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและมีความรู มีทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร
2. มีความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในระดับมาก รอยละ 100

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

รางวัลที่ไดรับจาก
การแขงขัน

แบบบันทึกผลงาน

สอบถาม
ความพึงพอใจ

แบบสํารวจความ
พึงพอใจ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมกิจกรรมการแขงขันตางๆ ไดรับรางวัลรอยละ 80
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมการแขงขันตางๆ รอยละ 100
9.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาความรู และสามารถนําความรูไปใชได
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล
ลงชื่อ………………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาววราลี สินธุวา)
ลงชื่อ………………………………………………
(นางสาวมณทิพย เจริญรอด)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
 อนุมัติ

ลงชื่อ................................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ

 ปรับปรุง/แกไข  อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โครงการ
สงเสริมการจัดการเรียนรูสูสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ
กิจกรรม
สวนวิทยาศาสตรและสวนสมุนไพร
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร (ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง )
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผล
ตัวบงชี้ที่ 4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
ตัวบงชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยี
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ
( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ผูรับผิดชอบ
นางสาวมณทิพย เจริญรอด และ นางสาวศิราภร นาบุญ
ระยะเวลาดําเนินการ
ธันวาคม 2558
สถานที่
สวนวิทยาศาสตรและสวนสมุนไพรของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการจัดการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตรไดมีการศึกษาเรื่องพืช โดยพืชที่ศึกษานั้นก็มีประโยชนและ
สามารถนําไปใชไดหลากหลาย ทางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงไดจัดสวนวิทยาศาสตรและสวนสมุนไพรขึ้น
โดยพืชสมุนไพรที่นํามาปลูกเปนพืชสมุนไพรรอบตัวที่สามารถหาไดงายและเปนประโยชนตอการเรียนรู เชน สามารถ
นําไปทดลอง นําไปทําอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร ทั้งนี้ในสวนสมุนไพรที่มีอยูเดิมไดชํารุดทรุดโทรม ไมเปน
สัดสวน ทางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงมีการวางแผนปรับปรุงสวนสมุนไพร เพื่อใหสวนสมุนไพรมีการพัฒนา
สามารถเปนแหลงเรียนรูที่อยูรอบตัว หาไดงาย ประหยัดและปลอดภัย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการสรางแหลงเรียนรูดวยตนเอง
2.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค จากแหลงเรียนรู ตางๆ รักการเรียนรู สนุกกับการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2.3 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเผยแพรความรูและประสบการณตางๆ ใหกับบุคลากรอื่นๆ ใหมีความรูมากขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนกลุมเปาหมายสามารถปรับปรุงสวนสมุนไพรวิถีไทย วิธีพอเพียง ไดรอยละ 100
2. นักเรียนรอยละ 100 ไดรับความรูจากสวนสมุนไพรวิถีไทย วิธีพอเพียง
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนรอยละ 100 นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษา
สวนวิทยาศาสตรและสวนสมุนไพรไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
1. วางแผนจัดกิจกรรม
2. สํารวจพันธุพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพรวิถีไทย วิธีพอเพียง
3. ออกแบบการปรับปรุงสวนสมุนไพรวิถีไทย วิธีพอเพียง
4. ดําเนินการปรับปรุงสวนสมุนไพรวิถีไทย วิธีพอเพียง
5. เปดสวนสมุนไพรวิถีไทย วิธีพอเพียง เปนแหลงเรียนรู
6. ประเมินผลงาน
7. สรุปรายงานการดําเนินงาน

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1 ปรับปรุงสวนสมุนไพรวิถีไทย วิธี
พอเพียง
2 เปดสวนสมุนไพรวิถีไทย
วิธีพอเพียง เปนแหลงเรียนรู

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
ต พ ธ. ม ก มี เม. พ มิ ก ส ก
ค ย ค ค พ ค ย. ค ย ค ค ย

ผูรับผิดชอบ
ครูมณทิพย
ครูศิราภร
ครูมณทิพย
ครูศิราภร

6. งบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,000 บาท
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม/รายการ
ปรับปรุงสวนสมุนไพรวิถีไทย
วิธีพอเพียง
รวม

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย
-

-

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

3,000

-

-

3,000

รวม
3,000
3,000

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ความพึงพอใจของผูเขาใชสวนสมุนไพรวิถีไทย
วิธีพอเพียง เปนแหลงเรียนรู อยูใ นระดับมาก รอยละ 100

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสํารวจความ
พึงพอใจ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ
1. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสามารถปรับปรุงสวนสมุนไพรวิถีไทย วิธีพอเพียง ได รอยละ 100
2. นักเรียนไดรับความรูจากสวนสมุนไพรวิถีไทย วิธีพอเพียง รอยละ 100
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใชสวนสมุนไพรวิถีไทย วิธีพอเพียง เปนแหลงเรียนรูในระดับมาก
รอยละ 100

9.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2. นักเรียนใชใชเทคโนโลยีใหมๆ มาจัดทําผลงาน นําเสนอและเผยแพรผลงาน

ลงชื่อ………………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ
( นางสาวศิราภร นาบุญ )
ลงชื่อ………………………………………………
( นางสาวมณทิพย เจริญรอด )
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ลงชื่อ………………………………………………
( นายสมชัย กองศักดิ์ศรี )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข  อืน่ ๆ...........
ลงชื่อ.................................................
( นางวรรณี บุญประเสริฐ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

.
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม/ ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม จัดซื้อซอมสรางอุปกรณและครุภัณฑวิทยาศาสตร
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคณ
ุ ภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุม สาระเปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของ
ทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
ตัวบงชี้สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยี
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตรในระดับ
ชั้นป.6 , ม.3 และ ม .6
ตัวบงชี้ที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรูของครู
แผนงาน
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ผูรับผิดชอบ
นางสาวฌัชชา ปญญาเมา และ นายปุย คงอุไร
ระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 และ พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
สถานที่
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปการศึกษาที่ผานมากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูว ิทยาศาสตรใหกับ
นักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งในเวลาเรียน ของแตละรายวิชาภายในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน ซึ่งแตละกิจกรรมมุงเนนใหนักเรียนไดรับความรูและมีทักษะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สงเสริมนักเรียนใหทํากิจกรรม การเรียนรูรวมกันทั้งในและนอกหองเรียน ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง ได
แสดงออกถึงความสามารถของตนเองในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถนําความรูไ ปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
ตระหนักถึงคุณคาในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากเหตุผลขางตนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดมองเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู และการ
จัดหาสื่อการเรียนรูเ พื่อใหนักเรียนไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น มีทักษะในการดําเนินชีวิตและมีความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีความรู มีทักษะในการแสวงหาความรู และพัฒนาตนเองในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและทันตอเหตุการณ
2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญ
 หาได
2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความตระหนัก รูคณ
ุ คา รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิง่ แวดลอม
2.4 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดตี อวิชา
วิทยาศาสตร
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนมีความรู มีทักษะในการแสวงหาความรู และพัฒนาตนเองในดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันตอเหตุการณ รอยละ 80
3.1.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได
รอยละ 80
3.1.3 นักเรียนมีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอม
รอยละ 80
3.1.4 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติ
ที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร รอยละ 80
3.1.5 ครู บุคลากรและนักเรียน มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและทันสมัยรอยละ 100

3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีความรู มีทักษะในการแสวงหาความรู และพัฒนาตนเองในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันตอเหตุการณ
3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได
3.2.3 นักเรียนมีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอม
3.2.4 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติ
ที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร
3.2.5 ครู บุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใชสื่อการสอนที่ไดรับการสนับสนุนใน
ระดับมาก
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
กิจกรรมจัดซื้อ ซอม สราง ครุภัณฑและอุปกรณวิทยาศาสตร
1. สํารวจความตองการใชครุภณ
ั ฑ อุปกรณและสารเคมีในภาคเรียนที่ 2 / 2558 และ 1 / 2559
2. จัดทําแผนกิจกรรมจัดซื้อ ซอม สราง ครุภณ
ั ฑ สารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตร
3. จัดทํารายงานขอจัดซื้อ ซอม สราง ครุภัณฑ สารเคมีและอุปกรณวทิ ยาศาสตร
4. ดําเนินการจัดซื้อ ซอม สราง ครุภัณฑ สารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตรเมื่อไดรบั การอนุมตั ิดําเนินการ
5. ดําเนินการตรวจรับครุภณ
ั ฑ สารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตรตามระเบียบราชการ
6. ครู บุคลากร และนักเรียนนําครุภัณฑ สารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตรไปใชในการเรียนการสอน
7. ประเมินความพึงพอใจในการดําเนินการจัดหาสื่อการสอน ครุภัณฑ สารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตร
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม
จัดซื้อ ซอม สราง
ครุภัณฑ
สารเคมี และอุปกรณ
วิทยาศาสตร

ต.
ค.

พ.
ย.

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก.
ค. ค พ. ค. ย. ค. ย. ค.

6. งบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส.
ค.

ก.
ย.

ผูรับผิดชอบ
ครูฌัชชา

ปญญาเมา
ครูปุย คงอุไร

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
จัดซื้อ ซอม สรางครุภัณฑ
และอุปกรณวิทยาศาสตร

เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบแทน

ใชสอย

วัสดุ

รวม

-

-

57,082

-

เงินอื่นๆ

รวม

(35,529)

101,491

8,880

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู และพัฒนาตนเองใน สอบถามความพึงพอใจในการดําเนินการ
ดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันตอ
จัดหาสื่อการสอน ครุภณ
ั ฑ สารเคมีและ
เหตุการณ รอยละ 80
อุปกรณวิทยาศาสตร

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมสี ื่อการสอน ครุภณ
ั ฑ สารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตร
พอเพียงและเหมาะสมรอยละ 80
9.2 เชิงคุณภาพ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีสื่อการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู
ลงชื่อ………………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ
( นางสาวฌัชชา ปญญาเมา )
ลงชื่อ………………………………………………
( นางสาวมณทิพย เจริญรอด )
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข

ลงชื่อ………………………………………………
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
อื่น ๆ ...........

ลงชื่อ..............................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม จัดซื้อซอมสรางอุปกรณและครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

รายการ

รายการคาใชจาย

ชุดหายใจแบบไมใชออกซิเจน
pH Universal Indicator Paper
ตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมสําหรับวางตะเกียง
แอลกอฮอล (10 อัน/ชุด)
กระดาษกรองขนาด 11 ซม.
แทงแกว
หลอดหยดแกว 10 ซม.
หลอดฉีดยาพลาสติก 10 ซีซี
หลอดทดลองขนาดใหญ 25 x 150 (ทนไฟ)
กระบอกตวงแกว 50 ซีซี
กระบอกตวงแกว 100 ซีซี
กรวยแกว 70 mm
เทอรโมมิเตอรแอลกอฮอล 0-100 องศา
บีกเกอร 50 ซีซี
บีกเกอร 100 ซีซี
บีกเกอร 250 ซีซี
บีกเกอร 600 ซีซี
กระจกปดสไลด 18X18 มม (100 แผน)
เข็มเขี่ยเชื้อปลายหวง 6 นิ้ว
เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลม 6 นิ้ว
ปเปตแบบมีขดี 10 ซีซี
ลูงยางปเปต
ปากคีบสแตนเลส
กระจกสไลดหลุม 1 หลุม
ขวดบีบน้ํากลั่น 250 ซีซี
ขวดหยด (สีชา) 30 ซีซี
กระดาษเช็ดเลนส
แมเหล็กแบน 50x20x5 มม.
ถานไฟฉาย 9 โวลต
สายไฟพรอมคลิปปากจระเข 2 ขาง
กระจกเวา 50 มม. โฟกัส 100 มม.
กระจกนูน 50 มม. โฟกัส 100 มม.
กระบอกฉีดยาพลาสติก 20 cc
ปอดเทียม 2 ลูกโปง
เครื่องชั่งสปริง 1kg/10N
ขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 ml
ขวดรูปชมพู ขนาด 125 ml
ขาตั้งสแตนดพรอมเสาขนาดฐาน 12x 19cm

จํานวน

ราคาตอ
หนวย
300
165

เงิน
อุดหนุน
1,800
495

2 ชุด

80

160

7 กลอง
1 ชุด
2 ชุด
10 อัน
24 หลอด
7กระบอก
6กระบอก
7 อัน
10 อัน
12 ใบ
20 ใบ
12 ใบ
6 ใบ
3 กลอง
12 อัน
12 อัน
7 อัน
7 อัน
12 อัน
10 แผน
7 ขวด
24 ขวด
6 ชุด
10 อัน
1 โหล
20 คู
10 อัน
10 อัน
3 ชุด
10 ชุด
10 เครื่อง
12 ใบ
20 ใบ
3 อัน

198
200
120
130
28
150
185
75
95
80
80
90
140
45
60
60
12
55
50
100
80
80
60
35
60
75
80
80
200
25
180
280
115
400

1,386
200
240
1,300
672
1,050
1,110
525
950
960
1,600
1,080
840
135
720
720
84
385
600
1,000
560
1,920
360
350
60
1,500
800
800
600
250
1,800
3,360
2,300
1,200

6 อัน
3 กลอง

งบประมาณ (บาท)
เงิน บก เงินเรียน เงินอื่นๆ
ศ.
ฟรี 15 ปฯ

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

ที่จับบิวเรตสองดานแบบโลหะ
ขอตอ
ถุงมือยางขาว size L (100)
สารเคมี
อะซิโตนคารมีน 100 ซีซี
Crystal Violet 100 ซีซี
Iodine 1% 100 ซีซี
Ethyl alcohol 95 % 5 L
Safranin 100 ซีซี
Methyl alcohol 3.8 L (จุดไฟ)
สารละลายไอโอดีน 1 % 100 ซีซี
กลูโคส 250 กรัม
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนส 100 กรัม
แคลเซียมไฮดรอกไซด 250 กรัม
แอมโมเนียมคลอไรด 450 กรัม
หินปูน (แคลเซียมคารบอเนต) 450 กรัม
กรดไฮโดรคลอริก 12 M 450 ซีซี
กรดซัลฟวริก 18 M 250 ซีซี
ไอรออน(III)ไนเตรต (เฟอริคไนเตรท) 50 กรัม
แอมโมเนียมไอรออน(II)ซัลเฟต 500 กรัม
ไอโอดีน (เกล็ด) 50 กรัม
แอมโมเนียมไทโอไซยาเนต 50 กรัม
โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอเรต (III) 100
กรัม
โซเดียมฟลูออไรด 450 กรัม
โซเดียมโพแทสเซียมทารเทรต 100 กรัม
โพแทสเซียมไอโอไดด 100 กรัม
ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 กรัม
โซเดียมไฮดรอกไซด 350 กรัม
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด 350 กรัม
โซเดียมอะซิเตต 100 กรัม
ยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร 100 ซีซี
แผนสังกะสี 20 กรัม
แผนตะกั่ว 100 กรัม
สารละลายแอมโมเนีย 450 ซีซี
เมทานอล 450 ซีซี
รวม

3 อัน
3 อัน
1 กลอง

210
60
300

630
180
300

7 ขวด
7 ขวด
7 ขวด
2 ถัง
7 ขวด
2 ขวด
2 ขวด
2 กระปุก
2 กระปุก
2 กระปุก
2 กระปุก
2 กระปุก
5 ขวด
2 ขวด
1 กระปุก
1 กระปุก
1 กระปุก
1 กระปุก

340
1,330
82
700
115
280
82
72
77
70
80
72
92
92
255
955
26
225

2,380
9,310
574
1,400
805
560
164
144
154
140
160
144
460
184
255
955
26
225

1 กระปุก
1 กระปุก
1 กระปุก
1 กระปุก
1 กระปุก
3 กระปุก
3 กระปุก
1 กระปุก
1 กระปุก
5 ขด
1 แผน
3 ขวด
1 ขวด

590
290
210
750
155
175
190
82
62
75
85
92
90

590
290
210
750
155
525
570
82
62
375
85
276
90
57,082

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม พัสดุกลาง กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ลํา
รายการคาใชจาย
งบประมาณ (บาท)
ดับ
รายการ
จํานวน
ราคา
เงิน
เงิน เงินเรียน เงิน
ตอ
อุดหนุน บก ฟรี15ป อื่น ๆ
หนวย
ศ. ฯ
1 กระดาษถายเอกสาร A4
30 รีม
2 กระดาษ ปรูฟ
650 รีม
หมึกเครื่องพิมพเลเซอร HP Laser Jet1010 (12A) (133
1 ตลับ
800
800
002-46-0044)
หมึกเครื่องพิมพเลเซอร HP Laser Jet1020 (12A)(
4
5 ตลับ
800 4,000
HP12A )Net Marketting 3(17ก.พ.58)
หมึกเครื่องพิมพอิงคเจ็ทEPSON รุน L110(4 สีตอชุด) (
5
1 ชุด
1,080 1,080
13-002-57-0130 )
6 ซอมเครื่องพิมพ
3
2,000 3,000
เลเซอร HP Laser Jet1010(12A) (13-002-46-0044)
เครื่อง
เลเซอร HP Laser Jet1020(12A)( HP12A )Net
Marketting 3(17ก.พ.58)
อิงคเจ็ทEPSON รุน L110( 13-002-57-0130 )
รวมทั้งสิ้น
8,880

