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1. โครงการ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
2. ช่ือกิจกรรม  ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ. เดือนพฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ. 
    1. นางอสมาภรณ์   อักษร  ประธานคณะกรรมการ 
    2. ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา  รองประธานคณะกรรมการ 
    3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม กรรมการ 
    4. นางสายรุ้ง   รักษาดี  กรรมการ 
    5. นางสายบัว  วรภู   กรรมการและเลขานุการ 
    6. นายอนุกูล  วังเวียงทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.  หลักการและเหตุผล 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนส าคัญยิ่งในการขับเคล่ือนให้การพัฒนาประเทศ เป็นไปอย่าง
ก้าวหน้า รวดเร็ว และปัจจัยส าคัญท่ีเป็นตัวก าหนดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศคือ ขีด
ความสามารถของประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท้ังนี้การพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าเป็นต้องอาศัยการ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ท่ีเข้มแข็ ง
ให้กับประเทศ ในขณะเดียวกันก าลังคนของ ประเทศมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ระบบ
การศึกษาจ าเป็นต้องมีการ จัดการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพของตนอย่างเต็มท่ีและถูกทางท้ังด้านร่างกาย 
สมอง จิตใจ  
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความจ าเป็นของการสร้างฐานก า ลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มต้นการคัดสรรนักเรียนต้ังแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีศักยภาพสูงเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจมีทักษะทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในอนาคต โรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคมจึงจัดต้ังห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างและพัฒนา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    6.1 สนับสนุนการสร้างฐานก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี คุณภาพ โดยคัดสรรนักเรียน 
         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีศักยภาพสูงเข้าสู่กระบวนการพัฒนา อย่างถูกต้องและเหมาะสม               
    6.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมี ศักยภาพสูงให้ได้รับการ 
         พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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7. เป้าหมาย 
    1. เชิงปริมาณ 
        นักเรียนร้อยละ 60 สามารถสอบคัดเลือกเข้าคณะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ 
        กายภาพในระดับอุดมศึกษาได้ 
    2. เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
 
8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 
  
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการ และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

มี.ค.2561 นางอสมาภรณ์  อักษร 
ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

2 do 
คัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนโดดเด่น 
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

- นักเรียนช้ัน ม.4  จ านวน 15 คน 
- นักเรียนช้ัน ม.5  จ านวน 9 คน 

เม.ย.2561 นายอนุกูล  วังเวียงทอง
นางสายรุ้ง  รักษาดี 

3 do 
ประชุมผู้ปกครองเพื่อช้ีแจงแนวทาง 
การด าเนินการ  

 ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

4 do 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
(อิงตามกรอบหลักสูตรของ สสวท.) 

พ.ค.2561–ก.พ.2562 นางสายบัว  วรภู 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง 

5 do 
สนับสนุนการเรียนเสริมในวิชาท่ีผู้เรียนต้องการ
ด้วยการสอนเสริมกับครูในโรงเรียน สถาบัน
กวดวิชา ตลอดจนส่ือวีดีทัศน์การสอนกวดวิชา 

มี.ค. 2562 นางสายบัว  วรภู 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
 

6 Check 
ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน 

ม.ค. –ก.พ. 2562 ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

7 Check 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2562 นางสายบัว  วรภู 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง 

8 Action 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อท า AAR 

 
มี.ค. 2562 

 
คณะกรรมการตามค าส่ัง 
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9. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
9.1 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ  พ.ค. 2560–ก.พ. 2561 
9.2 สถานท่ีด าเนินการ   โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม , สถาบันกวดวิชา 

 
10. งบประมาณ 
 10.1 งบประมาณจ านวน 97,000 บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  ( ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน    จ านวน 97,000 บาท 
 

10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม  งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1  การจัดซื้อหนังสือเสริมความรู้ จ านวน 24 คนๆ ละ 1000 บาท  24,000 
กิจกรรมท่ี 2  การน านักเรียนเข้าเรียนในสถาบันกวดวิชา  
   -  ค่าเรียนนักเรียนช้ัน ม.4 และ ม.5 จ านวน 24 คนๆ ละ 1,500 บาท 
   -  ค่ายานพาหนะ จ านวน 20 วันๆ ละ 1000 บาท 

 
36,000 
20,000 

กิจกรรมท่ี 3  การสอนเสริมโดยครูในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน 17,000 
 
7. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. นักเรียนสามารถสอบ
คัดเลือกเข้าคณะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
วิทยาศาสตร์กายภาพใน
ระดับอุดมศึกษาได้ 

นักเรียนร้อยละ 60 
สามารถสอบคัดเลือก
เข้าคณะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และวิทยาศาสตร์
กายภาพใน
ระดับอุดมศึกษาได้ 

1. ผลการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

1. แบบทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 

2. นักเรียนได้รับการพฒันา
ความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เพิ่ม
มากขึ้น 

นักเรียนร้อยละ 60 
ได้รับผลการเรียนเฉล่ีย
รวม 6 ภาคเรียน  
ไม่น้อยกว่า 3.00 

1. ผลการเรียนรวม 6 
ภาคเรียน (GPAX)  

1. ระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกเข้าคณะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ในระดับอุดมศึกษาได้ 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
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ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                            (นางสายบัว     วรภ)ู 
                                                       ครู 
 
 

        ลงช่ือ ............................................. ผู้อนุมติัโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

 
 
 
 


