
90 
 

1. ชื่อโครงการ  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
2. ชื่อกิจกรรม   1. นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
   2. ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
   3. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
3. ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม 2561 
4. กลุ่มสาระ/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ นวัตกรรม การส่ือสารและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยครูผู้สอนต้อง
ปรับเปล่ียนบทบาทตนเองจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันมีการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตาม
แนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตรแล้ว ยังหมายรวมถึงการลด
บทบาทของครูในช้ันเรียนจากผู้สอนเพียง   อย่างเดียวกลายเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้นักเรียนได้
เกิดการเรียนรู้มากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาทุกแห่งในการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาท้ังด้าน
ความรู้ เจตคติ ทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึง ได้จัดท า
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6.1 เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

7. เป้าหมาย 
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     (1)  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  (2)  ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป 
7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  (1) ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
  (2)  ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
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8. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

Plan 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
2. ขออนุมัติโครงการและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
26-28 มี.ค. 61 

 

 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 

Do 
1. จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 
2. ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมท่ี 1  นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
กิจกรรมท่ี 3 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ท่ีหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  

 
1-10 ส.ค. 61 

 
15-22 ส.ค. 61 

 
 
 

 

 
 
 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 

Check 
1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
2. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
25-30  ส.ค. 61  

 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 

Action 
1. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป  
2. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.ย. 61 
ก.ย. 61 

 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
นางภัทรียา  ชาวดร 

 
9. งบประมาณ 
 9.1 งบประมาณจ านวน 21,000 บาท จากแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
  ( ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน 21,000 บาท 
 9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 8,000 บาท 
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 8,000 บาท 
กิจกรรมท่ี 3 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม 
                วันวิทยาศาสตร์ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 

5,000 บาท 

 
10. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้เรียน มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป 

1. ร้อยละ 80 
 
2. ร้อยละ 90 
 

1. ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

1.แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง และมีผลงานท่ีเกิดจากกระบวนรู้ 

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางสมศรี   สวัสดี) 
                                                           ครู 

 
ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                 (นายบุญเทพ    พิศวง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 1 
 

ชื่อกิจกรรม  นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนช้ัน ม.1-6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
Plan 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
2. ขออนุมัติโครงการและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
26-28 มี.ค. 61 

 

 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 
 

Do 
1. จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

 
1-10 ส.ค. 61 
15-22 ส.ค. 61 
15-22 ส.ค. 61 

Check 
1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
2. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
25-30  ส.ค. 61  

Action 
1. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป  
2. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.ย. 61 
ก.ย. 61 

 

งบประมาณ 8,000 บาท 
 

ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับมากขึ้นไป 

1. ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

1.แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง และมีผลงานท่ีเกิดจากกระบวนรู้ 

 
ลงช่ือ..............................................ผู้รับผิดชอบ 

                                                  (นางสมศรี   สวัสดี) 
                                                           ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้(บาท) 
หมายเหตุ ภาคเรียน

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์      
1 จัดท ารูปเล่มรายงาน 2 เล่ม 150 300   
2 ไส้กาว 20 3 60   
3 กระดาษสา ชนิดบาง 20 11 220   
4 กระดาษสา ชนิดหนา 20 24 480   
5 กระดาษการ์ดสี(ชาร์ทสี) 110g 31x43 20 9 180   
6 กระดาษสะท้อนแสง ชนิดบาง คละสี 20 12 240   
7 กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า  บาง คละสี 20 6 120   
8 ลวดเย็บ Max NO.10 2 8 16   
9 ลวดเย็บ Max NO.3 2 15 30   
10 เทปตีเส้นPVC 5 มิล คละสี  10 21 210   
11 สารเคมี   100   
12 ผลไม้/ของสดส าหรับการทดลอง   500   
13 ปล๊ักไฟ 4 200 800   
14 ลวด 5 30 150   
15 น้ าแข็ง 1 30 30   
16 เกียรติบัตรและรางวัลส าหรับนักเรียน

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
  3,464   

17 ค่าเช่าเต๊นท์ 6  600   
18 ป้ายไวนิล 1.2x3 เมตร   500   

รวม (แปดพันบาทถ้วน) 8,000  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 2 
 

ชื่อกิจกรรม  ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนช้ัน ม.5/1 และม.5/2  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
Plan 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
2. ขออนุมัติโครงการและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
26-28 มี.ค. 61 

 

 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 
 

Do 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 
          -แจ้งนักเรียนช้ัน ม.5/1 และ 5/2  
          -รับสมัครนักเรียน 
          -ติดต่อสถานท่ีไปศึกษา 
          -ติดต่อยานพาหนะ 
          -ไปศึกษาดูงาน 

 
ส.ค. 61 

 

 

 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

Check 
1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
2. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
25-30  ส.ค. 61  

 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 

Action 
1. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป  
2. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.ย. 61 
ก.ย. 61 

 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 

 
งบประมาณ 8,000 บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับมากขึ้นไป 

1. ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

1.แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง และมีผลงานท่ีเกิดจากกระบวนรู้ 

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                  (นางสมศรี   สวัสดี) 
                                                             ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวนเงินที่ใช ้

หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 
1 

ภาคเรียนที่ 
2 

1 ค่าจ้างเหมาพาหนะ 2 4,000 8,000   
รวม (แปดพันบาทถ้วน) 8,000  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 3 
 

ชื่อกิจกรรม  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนช้ัน ม.1-6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
Plan 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
2. ขออนุมัติโครงการและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
26-28 มี.ค. 61 

 

 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 
 

Do 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

 
ส.ค. 61 

 

 

 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 

Check 
1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
2. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
25-30  ส.ค. 61  

 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 

Action 
1. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป  
2. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.ย. 61 
ก.ย. 61 

 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 

งบประมาณ 5,000 บาท 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับมากขึ้นไป 

1. ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

1.แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง และมีผลงานท่ีเกิดจากกระบวนรู้ 

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                  (นางสมศรี   สวัสดี) 
                                                           ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 3 : ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวนเงินที่ใช ้

หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 
1 

ภาคเรียนที่ 
2 

1 ค่าเบ้ียเล้ียงนักเรียน  40 50 2,000   
2 ค่าวัสดุท่ีใช้ในการแข่งขัน 1  3,000   

รวม (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000   
 
 
 


