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นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประถมศึกษา)
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กิจกรรมวิชาการ
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
1-2
นางกาญจนา ทาทาน และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี คุ ณ ภาพและประสบ
ความสาเร็จบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามความสามารถและความแตกต่างของ
บุคคล เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสในให้มีผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม มีวินัยในตนเอง ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน
ทาให้ นั กเรีย นมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นดีขึ้น รวมทั้ งส่ งเสริมพัฒ นาทั กษะ ทางสั งคม และสติปัญ ญา
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก เห็นความสาคัญดังกล่าวข้างต้น จึง ได้จัดโครงการ
ค่ายวิชาการบูรณาการความรู้สู่วันขึ้นปีใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง มีส่ วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบั ติ การสร้างองค์ความรู้ด้ว ยตนเอง ฝึ ก
ระเบียบวินัยรวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 205 คน
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้เรียนรู้ตามศักยภาพของบุคคล
มีผลการเรียนดีขึ้นและเรียนรู้อย่างมีความสุข
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุ ม คณะครู ส ายชั้ น ป.2 เพื่ อ วาง
แผนการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยฯ เสนอขอ
อนุมัติโครงการ
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ จ ะเชิ ญ ให้ ม าเป็ น วิท ยากร กาหนด
บุ ค ลากรด าเนิ น การและวิ ท ยากร
ประจาฐานต่างๆ
ออก ค าสั่ งแต่ งตั้ งค ณ ะกรรม การ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
2.ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด
คณ ะท างาน คณ ะกรรมการเพื่ อ
เต รี ย ม ก าร ด าเนิ น กิ จ ก รร ม ต า ม
โครงการที่กาหนด
3.ประชุมชี้แจงนักเรียนสายชั้น ป.2 ใน
การเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
4.ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชา
การบูรณาการ โดยแบ่งเป็นฐาน
จานวน 5 ฐานคือ
ฐานที่ 1 New Year’s Fun
( สาระภาษาอังกฤษ )
ฐานที่ 2 หรรษาเรขาคณิต
( สาระคณิตศาสตร์ )
ฐานที่ 3 พิชิตข้อสงสัย
( สาระวิทยาศาสตร์ )
ฐานที่ 4 ใส่ใจภาษา
( สาระภาษาไทย )
ฐานที่ 5 จรรยาสุจริต
(สาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
ผู้บริหาร
พฤศจิกายน
2558 สถานศึกษา
คณะครู
สายชั้น ป.2
หัวหน้าสาย
ชั้น และคณะ
ครู ป.2
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

กุมภาพันธ์
2559
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
หัวหน้าสาย
การดาเนินงาน (C-Check)
ชั้น และคณะ
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
กุมภาพันธ์ ครู ป.3
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
2559 นักศึกษาฝึก
ขั้นตอน
ประสบการณ์
วิชาชีพ
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
หัวหน้าสาย
ดาเนินงาน (A-ACT)
ชั้น และคณะ
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล
ครู ป.3
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,500 บาท ( นักเรียน 205 คน ) หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มา / แหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20,500 บาท
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
1. ค่าวัสดุกิจกรรมฐาน 5 ฐาน ฐานละ 3,280 บาท
เป็นเงิน 16,400 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน เช้าและบ่าย 205 คน คนละ 30 บาท
เป็นเงิน 4,100 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

ผลผลิต (Output)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ บูรณาการความรู้

การทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

แบบบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้นร้อยละ 80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุขร้อยละ 80
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม

ทดสอบ

แบบทดสอบ

สังเกต

แบบสังเกต

สอบถาม

แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการบู รณาการความรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีระเบียบวินัย เรียนรู้ตาม
ศักยภาพ ทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติ ที่ดีต่อ
การเรียน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางกาญจนา ทาทาน )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
1-2
นางสาวอัมพรศรี โสภณรัตนากร และคณะครูสาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสัมพันธ์กับพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย ให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมไทยเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุข เสริมสร้างให้มีการใฝ่รู้ และ
เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เป็น ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒ นา คิดได้ ทาเป็น และสามารถ
ปรับ ตัว ได้ในสั งคมที่มีการเปลี่ย นแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้โดยการฝึกฝนทั กษะ ที่กระทาซ้าๆ การ
วิเคราะห์พิจารณา และการนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการดาเนินชีวิต การ
ทางาน รวมทั้งแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น เป็นการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่จาเป็นในสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขัน
กันสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
การจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการทดสอบระดับชาติ (NT) ซึ่งเป็นการวัดความรู้ของ
ผู้เรียนว่า ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถระดับใด เพื่อนาไปวิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอน
และเป็นการสะท้อนคุณภาพของการจัดการศึกษา ว่าการจัดการศึกษาของประเทศเป็นไปตามมาตรฐานหรือ ยัง
ซึ่งการสอบ NT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีการปรับรูปแบบการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประเมินในระดับ
นานาชาติ (PISSA) โดยแบบทดสอบความสามารถ แยกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ
(Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning) และผลการทดสอบทั้งประเทศเฉลี่ยไม่ถึ ง ร้อยละ 50 จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการปรับกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงสนุก เล็งเห็นว่า
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญและจาเป็นในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะเป็นกาลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึง
ได้จัดทากิจกรรมค่ายวิชาการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ ห ลากหลาย มี ก ารวางแผนการเรี ย นรู้ การลงมื อ ปฏิ บั ติ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง ฝึ ก ทั ก ษะ
ความสามารถด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ จนเกิดเป็นความรู้อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
2.2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และสื่อความหมายของผู้เรียน
2.3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินค่ายวิชาการสร้างสรรค์
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์และสื่อความหมาย
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุ ม คณะครู ส ายชั้ น ป.6 เพื่ อ วาง
แผนการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยฯ เสนอขอ
อนุมัติโครงการ
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ จ ะเชิ ญ ให้ ม าเป็ น วิท ยากร กาหนด
บุ ค ลากรด าเนิ น การและวิ ท ยากร
ประจาฐานต่างๆ
ออก ค าสั่ งแต่ งตั้ งค ณ ะกรรม การ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
2.ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด
คณ ะท างาน คณ ะกรรมการเพื่ อ
เต รี ย ม ก าร ด าเนิ น กิ จ ก รร ม ต า ม
โครงการที่กาหนด
3.ประชุมชี้แจงนักเรียนสายชั้น ป.3
ในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
4.ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชา
การบูรณาการ โดยแบ่งเป็นฐาน
จานวน 4 ฐานคือ
1. กิจกรรมฐานภาษาไทย
2. กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์
3. กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์และ
สังคมศึกษา
4. กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ
5. กิจกรรมฐานนันทนาการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
ผู้บริหาร
พฤศจิกายน
2558 สถานศึกษา
คณะครู
สายชั้น ป.3
หัวหน้าสาย
ชั้น และคณะ
ครู ป.3
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

กุมภาพันธ์
2559

3,296
3,296
3,296
3,296
3,296
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
หัวหน้าสาย
การดาเนินงาน (C-Check)
ชั้น และคณะ
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
ครู ป.3
กุมภาพันธ์
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
นักศึกษาฝึก
2559
ขั้นตอน
ประสบการณ์
วิชาชีพ
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

หัวหน้าสาย
ชั้น และคณะ
ครู ป.3
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,600 บาท ( นักเรียน 206 คน ) หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มา / แหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
1. ค่าวัสดุกิจกรรมฐาน 5 ฐาน ฐานละ 3,296 บาท
เป็นเงิน 16,480 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน เช้าและบ่าย 206 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน 4,120 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
ผลผลิต (Output)
1. กิจกรรมค่ายวิชาการสร้างสรรค์บรรลุ ประเมินความพึงพอใจ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้าน
ทดสอบ ประเมินผล
ภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

เครื่องมือ
แบบประเมิน
แบบทดสอบ แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) (ความสามารถด้านภาษา คานวณ และเหตุผล) เฉลี่ยสูงขึ้น
7.2. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์และสื่อความหมายที่ดีขึ้น
7.3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอัมพรศรี โสภณรัตนากร)
ครูชานาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

161
กิจกรรม
ค่ายบูรณาวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แผนงาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
1-2
สนองมาตรฐานที่
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ 1-2
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางกนกภรณ์ วงศ์มาวิวัฒน์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาถือเป็นปัจจัยสาคั ญ ในการพัฒ นาผู้เรียนให้ มีคุณ ภาพ และประสบ
ความสาเร็จบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามความสามารถและความแตกต่างของ
บุคคล เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม มี
วินัยในตนเอง ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน จะทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมพัฒ นาทักษะทางสังคมและสติปัญญา สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปงสนุก เห็นความสาคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ น่ ารู้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง มีส่ วนร่วมในการวาง
แผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกระเบียบวินัยรวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการ
อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมและวางแผนการจัด
กิจกรรมนาเสนอ ขออนุมัติ
ประชุมและวางแผนการจัด
กิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
- ดาเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
- ดาเนินการจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์น่ารู้
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
(C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่
ละกิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่า
รวมเงิน
ดาเนินงาน
แทน สอย วัสดุ
กันยายน 58 ผู้บริหาร
สถานศึกษา
หัวหน้าสายชั้น
และคณะครู
สายชั้น ป.4
10,500 7,550 2,950 21,000 กันยายน 59 นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4
นักศึกษา
ประสบการณ์
วิชาชีพ
กันยายน 59 นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4
นักศึกษา
ประสบการณ์
วิชาชีพ

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ ดาเนินงาน
พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกิจกรรมตามโครงการ
รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิน้

กันยายน 59 นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4
นักศึกษา
ประสบการณ์
วิชาชีพ
10,500 7,550 2,950

21,000
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 21,000 บาท ( นักเรียน 210 คน ) หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
หัวละ 100 บาท จานวน 210 คน จานวนเงิน 21,000 บาท
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวิทยากร (คิดตามจานวนนักเรียนรายหัวละ 50 บาท)
จานวน 10,500 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน รายหัวละ 15 บาท
จานวน
3,150 บาท
3. ค่าพาหนะรับส่ง คันละ 400 บาท จานวน 11 คัน
จานวน
4,400 บาท
4. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
จานวน
2,950 บาท
6. การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปงสนุกบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นอย่าง
มีความสุข
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนผ่านกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

สารวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม

แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
7.2 นักเรียนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกนกภรณ์ วงศ์มาวิวัฒน์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาการวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
1-2
นางชิวารัตน์ สออนรัมย์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการเป็ น การสอนที่ สั ม พั น ธ์ เชื่ อมโยงความคิด รวบยอดจากหลายๆ
สาขาวิชาเข้าด้วยกันมีประโยชน์หลายอย่างที่สาคัญที่สุดคือช่วยให้เกิดการถ่ ายโอนความรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้และในทางกลับกันก็จะ
สามารถเชื่อมโยงเรื่องของชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนเข้ากับสิ่งที่เรียนได้ ทาให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเรียนมี
ประโยชน์หรือนาไปใช้จริงได้
ทั้ งนี้ ค ณะครู จึ งได้ เล็ งเห็ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมเชิ งบู ร ณาการ จะสามารถช่ ว ยให้ นั ก เรีย นเกิ ด การ
เสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆซึ่งจะทาให้นักเรียนมีโอกาสทากิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ และ
ทาให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนมากขึ้น และนักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2.2. นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้และสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นผ่านกระบวนการกลุ่ม
2.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ
3. เป้าหมาย
3.1.ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 207 คน ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
3.2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอน/กิจกรรม
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ตอบ สอย
เงิน
แทน
ขั้นวางแผน (P-PLAN)
1 ประชุมคณะครูสายชั้น ป. 5 เพื่อวาง
แผนการจั ดกิจกรรมค่ายฯ เสนอขอ
อนุมัติโครงการ

2

3

ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
-ป ร ะ ส า น งา น กั บ ห น่ ว ย งา น ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเชิญให้มาเป็นวิทยากร
ก าหนดบุ ค ลากรด าเนิ น การและ
วิทยากรประจาฐานต่างๆ
-ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
-ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เอี ย ด
คณะท างาน คณะกรรมการ เพื่ อ
เตรี ย มการด าเนิ น กิ จกรรมตาม
โครงการที่กาหนด
-ประชุมชี้แจงนั กเรีย นสายชั้น ป. 5
ในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
-ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชา
การบูรณาการ โดยแบ่งเป็นฐาน
จานวน 5 ฐานคือ
1.ฐานคณิตศาสตร์/ศิลปะ
2.ฐานภาษาอังกฤษ/สังคม
3.ฐานภาษาไทย/ศิลปะ
4.ฐานวิทยาศาสตร์/สุขศึกษา
5.ฐานกอท./อาเซี่ยน
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ติดตามผลการปฏิบั ติงานของแต่ล ะ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลั ง
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ ก
ขั้นตอน

18,700 18,700

1,000

1,000

ระยะเวลา

กันยายน
2558

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
หัวหน้าสาย
ชั้นและ
คณะครู
สายชั้น ป.5
หัวหน้าสาย
ชั้นและคณะ
ครูสายชั้น
ป.5
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

กันยายน
2559

กันยายน
2559

หัวหน้าสาย
ชั้นและคณะ
ครูสายชั้น
ป.5
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
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ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

4

ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการรายงานผล

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ตอบ สอย
เงิน
แทน

ระยะเวลา

กันยายน
2559
1,000

1,000

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าสาย
ชั้นและคณะ
ครูสายชั้น
ป.5
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,600 บาท ( นักเรียน 206 คน ) หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวัสดุประจาฐาน 5 ฐาน ฐานละ 3,200 บาท
จานวน 16,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน รายหัวละ 20 บาท
จานวน
4,120 บาท
3. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
จานวน
480
บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของกิจกรรม
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 100 ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการบูรณา
การ 8 กลุ่มสาระ

วิธีการวัดและประเมินผล
สังเกต

ผลลัพธ์ (Outcome)
1.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ทั้ง สังเกต
5 ฐานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป
2. นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในแต่ละฐานได้
ตรวจผลงาน
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวิชา สอบถาม
การบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ในระดับดีขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบสังเกต

แบบสังเกต
แบบฝึกหัด ใบงาน
แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับประสบการณ์ตรงจากเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีระเบียบวินัย เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางชิวารัตน์ สออนรัมย์ )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

168
ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาการวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
( การบูรณาการภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม )
งานบริหารวิชาการ ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )
1-2
การประกันคุณภาพภายในของ สพฐ. มาตรฐานที่ 1- 6,10,11,13
1-2
นางสุนีย์ สัตยารักษ์ และคณะครูสายชั้น ป.6
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการเป็ น การสอนที่ สั ม พั น ธ์ เชื่ อมโยงความคิด รวบยอดจากหลายๆ
สาขาวิชาเข้าด้วยกันมีประโยชน์หลายอย่างที่สาคัญที่สุดคือช่วยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้และในทางกลับกันก็จะ
สามารถเชื่อมโยงเรื่องของชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนเข้ากับสิ่งที่เรียนได้ ทาให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเรียนมี
ประโยชน์หรือนาไปใช้จริงได้
ทั้ งนี้ ค ณะครู จึ งได้ เล็ งเห็ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมเชิ งบู ร ณาการ จะสามารถช่ ว ยให้ นั ก เรีย นเกิ ด การ
เสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆซึ่งจะทาให้นักเรียนมีโอกาสทากิจ กรรมที่หลากหลายน่าสนใจ และ
ทาให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนมากขึ้น และนักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2.2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้และสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น
2.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้น ป.6 ต่อกิจกรรมค่ายบูรณาการ
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1.นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 158 คน ได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมคณะครูส ายชั้น ป.6 เพื่ อวาง
แผนการจั ด กิจ กรรมค่ ายฯ เสนอขอ
อนุมัติโครงการ
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1.ป ร ะ ส าน งา น กั บ ห น่ ว ย งาน ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเชิญให้มาเป็นวิทยากร
ก าหนดบุ ค ลากรด าเนิ น การและ
วิทยากรประจาฐานต่างๆ
ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
2.ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เอี ย ด
คณ ะท างาน คณะกรรมการเพื่ อ
เต รี ย ม ก ารด าเนิ น กิ จก รรม ต าม
โครงการที่กาหนด
3.ประชุมชี้แจงนั กเรียนสายชั้น ป. 6
ในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
4.ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชา
การบูรณาการ โดยแบ่งเป็นฐาน
จานวน 4 ฐานคือ
1.ฐานคณิตศาสตร์
2.ฐานภาษาอังกฤษ
3.ฐานภาษาไทย
4.ฐานสังคมศึกษาฯ
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติงาน การจัด
ค่ายฯ ประเมิน ผลการดาเนิ น งานแต่
ละขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุป โครงการปรั บ ปรุ งแก้ ไขรายงาน
ผล

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
บแทน สอย
ผู้บริหาร
พฤศจิกายน
2558 สถานศึกษา
คณะครู
สายชั้น ป.6
หัวหน้าสาย
คณะครู
สายชั้น ป.6
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

กุมภาพันธ์
2559

หัวหน้าสาย
และคณะครู
กุมภาพันธ์ สายชั้น ป.6
2559 นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
หัวหน้าสาย
กันยายน และ
2559 คณะครู
สายชั้น ป.6
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 15,800 บาท ( นักเรียน 158 คน ) หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
จานวน
15,800 บาท
6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ/เกณฑ์

วิธีการวัดและประเมิน

(Out-put )
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
158 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ
บูรณาการ ไทย คณิต อังกฤษ สังคม
(Out-come)
1.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้
ทั้ง 4 ฐานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละ80 ขึ้นไป
2. นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในแต่ละฐานได้
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวิชาการ
บูรณาการ ไทย คณิต อังกฤษ สังคม ในระดับ
ดีขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้

สารวจ

แบบสารวจ

สังเกต

แบบสังเกต

ตรวจผลงาน

แบบฝึกหัด ใบงาน

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับประสบการณ์ตรงจากเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ ไทย คณิต อังกฤษ สังคม สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีระเบียบวินัย เรียนรู้ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุนีย์ สัตยารักษ์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

