
 
 
 

 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
๑.  ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๒.  ลักษณะโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง  
 

๓. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่1,2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 

๔. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 

๕. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนทุกตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่ ๒    กระบวนการบริหารจัดการ  ทุกตัวบ่งชี้ 
          มาตรฐานที๓่     กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ทุกตัวบ่งชี้ 
๖. หลักการและเหตุผล 

ตามกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และมีการน า
หลักสูตรกลุ่มสาระต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งครูผู้สอนต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน  สื่อการสอน  การจัดท าเอกสารวิชาการ  ระบบการวัดผล  ประเมินผลการเรียนและการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีให้ใช้วิธีการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ งานพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นับว่ามีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็น
กระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ  เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
 

๗. วัตถุประสงค ์
7.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
7.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)         ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 

๘. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 



 

 -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นร้อยละ 80 
 -  นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ  70 
 เชิงคุณภาพ 
 -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
 -  นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 

๙. สถานทีด่ าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

๑๐. ระยะเวลา 
ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓ 

 

๑๑. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.ขั้นเตรียมการ  วางแผนการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- 
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
๒. ขั้นด าเนินการ จัดซื้อ  วัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี 
    

๒๐,000 
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
ต.ค.-พ.ย. 6๒ 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
๓.จัดกิจกรรมตามโครงการ 
   -  การอบรมของคณะครูและการแข่งขัน
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
   -  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

 
10,000 
๑๐,000 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
ก.ค.-ส.ค. 6๓ 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

๔. ขั้นประเมินผล และท ารูปเล่มสรุปผล 
 - 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
 
๑๒. งบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มบริหารวิชาการ) 
  ๔๐,000  บาท  (  สี่หมื่นบาทถ้วน  ) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕6๓ 
ไตรมาสที๑่ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ 

ต.ค. 
๒๕6๒ 

พ.ย. 
๒๕6๒ 

ธ.ค. 
๒๕6๒ 

ม.ค. 
๒๕6๓ 

ก.พ. 
๒๕6๓ 

มี.ค. 
๒๕6๓ 

เม.ย. 
๒๕6๓ 

พ.ค. 
๒๕6๓ 

มิ.ย. 
๒๕6๓ 

ก.ค.
๒๕6๓ 

ส.ค. 
๒๕6๓ 

ก.ย. 
๒๕6๓ 

            
๒0,000 5,000 5,000 ๒๐,000 

รวมทั้งสิ้น  ๔๐,000  บาท 
 
 



 

 
๑๓. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ)     

นางสาวปิยรัตน์  ท้าวตื้อ 

๑๔. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

๑๕. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นร้อยละ 80 
- นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 70 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 
 
- คะแนนสอบO-NET 

 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
- เอกสารทบทวนความรู้ 
ประกอบการสอบ O-NET 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
- นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 
 
- คะแนนสอบO-NET 

 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
- เอกสารทบทวนความรู้ 
ประกอบการสอบ O-NET 

 
 
 

             ( นางสาวพัชราพร    จามรี )                               (นางอังค์สุมาริน    ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

       ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

 
(นายปรีชา    นันติชัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 


