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กิจกรรมทัศศึกษา
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรโรงเรียนที่
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสพฐ.ที่
สนองมาตรฐานสพฐ.ที่
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน

กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(ศูนยอนุรักษชางไทย)
กลุมบริหารบริหารทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
2,3
1,2,3,4,5,6
2,3
นางสุปรานี ตางใจ และคณะครูชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กิจกรรมตอเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห งชาติ พุ ทธศักราช 2542 แกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 ได
บัญญั ติในมาตรา 6 วาการจัดการศึกษาตองเป นไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให เปน มนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความ
เสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ฯลฯ มาตรา 22 การจัดการศึกษาตอง
ยึ ด หลั ก ว า ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได และถื อ ว า ผู เ รี ย นมี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24
การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ
และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการ
ปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน
และการจั ดตั้ งแหล งเรี ยนรู ตลอดชี วิ ตทุ กรู ปแบบ ได แก ห องสมุ ดประชาชน พิ พิ ธภั ณ ฑ หอศิ ลป สวนสั ตว
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและแหลงเรียนรูอื่นอยาง
เพียงพอมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูจากประสบการณตรงจากการเรียนรูนอกสถานที่
2.2. เพื่อสนองความตระหนักและปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
2.3. เพื่อใหนักเรียนนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและอยูรวมกันอยางมี
ความสุข
2.4. เพื่อใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมอยางมีความสุข และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอก
สถานที่
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3. เปาหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานปงสนุก จํานวน 196 คนและบุคลากรจํานวน 11 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูและไดรับประสบการณตรงจากการเรียนรูนอกสถานที่ รอยละ 100
2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอกสถานที่ รอยละ 100
4. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม / ดําเนินการ
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมวางแผนจัดทํา
โครงการตามแผนงาน งบประมาณ
2 ขั้นดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
- ขออนุมัติโครงการ
- ประชุมวางแผน
ขั้นตอน
- แตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนินงาน
- แตละฝายดําเนินการตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดําเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
คายฯ ประเมินผลการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แกไข สรุปผลการ
ดําเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแกไขรายงานผล

หมวดงบประมาณรายจาย
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
คาตอ คาใช คาวัสดุ รวมเงิน
บแทน สอย
ตุลาคม
ผูอาํ นวยการ
2558
สถานศึกษา
และคณะครู
คณะทํางาน
39,200

พฤษภาคม คณะทํางาน
39,200 2559

สิงหาคม
2559

คณะทํางาน

กันยายน
2559

คณะทํางาน

กันยายน
2559

คณะทํางาน
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5. งบประมาณที่ใช จํานวน 39,200 บาท ( นักเรียน จํานวน 196 คน ) หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหลงของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใชงบประมาณดังนี้
1. คาพาหนะ
14,000
บาท
2. คาอาหารวาง
3,920
บาท
3. สรุปรายงาน
1,000
บาท
4. คาบํารุง
2,000
บาท
5. คานั่งรถราง
1,960
บาท
6. คาวัสดุ-อุปกรณ
16,320
บาท
7. การวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
ผลผลิต (Output)
1. นักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรู
ตรวจผลงาน
ใบงาน
และไดรับประสบการณตรงจาก
การเรียนรูนอกสถานที่ รอยละ 100
ผลลัพธ (Outcome)
1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีเจตคติ
สัมภาษณ
แบบสอบถาม
ที่ดีตอการเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอก
สถานที่ รอยละ 100
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1. นักเรียนไดรับความรูจากประสบการณตรง
7.2. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณคาของแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
7.3. นักเรียนไดรับความรูและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
7.4. นักเรียนเขารวมกิจกรรมอยางมีความสุข และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอกสถานที่
ผูเสนอโครงการ
ผูเห็นชอบโครงการ
ผูเห็นชอบโครงการ
( นางสุปราณี ตางใจ)
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปที่ 1

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมงานบริหารวิชาการ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานปงสนุก

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมงานบริหารงบประมาณ
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองยุทธศาสตรโรงเรียนที่
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสพฐ.ที่
สนองมาตรฐานสพฐ.ที่
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน

กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(ศูนยอนุรักษชางไทย)
กลุมบริหารบริหารทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
2,3
1,2,3,4,5,6
2,3
นางสุปรานี ตางใจ และคณะครูชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กิจกรรมตอเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษ าแห งชาติ พ .ศ. 2542 แก ไ ขเพิ่ มเติ ม เมื่ อ วั น ที่ 14 สิ ง ห าคม
พ.ศ. 2552 ได บั ญ ญั ติ ค วามหมายของ “การศึ ก ษา” ไวในมาตรา 4 ว า “ การศึ ก ษา” หมายความว า
กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุ นใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สอดคลองกับ
มาตรา 6 ซึ่งบัญญัติวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญ ญา ความรู และคุณ ธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกั บผูอื่น ไดอยางมี
ความสุข นอกจากนี้มาตรา 7 ก็ไดบัญญัติไวเชนกันวา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของ
ชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งมาตรา 24 ก็บัญญัติการจัดกระบวนการเรียนรูวา ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุ คคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ อันพึง
ประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพื่ อ ให ผู เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู แ ละมี ค วามรอบรู รวมทั้ ง สามารถใช ก ารวิ จั ย เป น ส ว นหนึ่ งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทต าง ๆ จั ด การเรี ย นรู ให เกิ ด ขึ้ น ได ทุ ก เวลาทุ ก สถานที่ มี ก ารประสานความรว มมื อ กั บ บิ ด ามารดา
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ในดานแหลงเรียนรูในมาตรา 25
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บัญญัติวา รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุด
ประชาชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ หอศิ ล ป สวนสั ต ว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุท ยานวิ ท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
ชั้นประถมศึ กษาปที่ 2 โรงเรีย นบานปงสนุกไดจัดโครงการเรียนรูมุงสูทองถิ่น เพราะเล็งเห็น วาการจั ด
กิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ในชุมชน หรือทองถิ่นของตน เปนการปลูกฝงใหผูเรียนเกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจ และเปนการสนองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว จึงไดนํานักเรียนไป
ศึกษาแหลงเรียนรูศูนยวิทยาศาสตร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหเกิดความคิด สรางสรรค กลาคิด กลาตัดสินใจ แกไขปญหาไดถูกตองเหมาะสม
2.2 เพื่อสรางความตระหนักและปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียนรูตลอดชีวิต
2.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู และประสบการณไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2.4 เพื่อใหผูเรียนไดศึกษา เรื่อง ดาวบนทองฟาตาง ๆ ณ ศูนยวิทยาศาสตร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2.5 เพื่อใหผูเรียนไดศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
(สวนสองพี่สอง) อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
3. เปาหมาย
3.1 ดานเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานปงสนุก เขารวมกิจกรรม จํานวน 205 คน
3.2 ดานเชิงคุณภาพ
1. ผูเรียนเปนผูมีความรู ทันตอเหตุการณ ขาวสารตาง ๆ ไดรับประสบการณตรงจากการเรียนรูนอก
สถานที่ รูจักตัดสินใจ แกไขปญหา เปนคนเกง เปนคนดี มีระเบียบวินัย เรียนรูอยางมีความสุข สามารถ
ปรับตัวในการเขารวมสังคมไดอยางเหมาะสม
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6. งบประมาณที่ใช จํานวน 30,600 บาท
6 1. ที่มาแหลงของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนคาใชจาย ฯ
คนละ 150 บาท จํานวน 204 คน จํานวนเงิน 30,600 บาท
6.2 รายละเอียดการใชงบประมาณดังนี้
6.2.1 คาพาหนะ รับ – สง
6.2.2 คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
6.2.5 คาอาหารวาง คนละ 20 บาท

จํานวนเงิน 15,000 บาท
จํานวนเงิน 11,520 บาท
จํานวนเงิน 4,080 บาท

7. การวัดและประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ผลผลิต (Output)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่
ผลลัพธ (Outcome)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนบานปงสนุก ไดรบั ประสบการณ
รอยละ 90
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนบานปงสนุก รอยละ 80 มีความพึง
พอใจตอการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

การบันทึกการเขารวมกิจกรรม

แบบบันทึก
การเขารวมกิจกรรม

การบันทึกประสบการณ

แบบบันทึก
ประสบการณ

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีความคิด ความสรางสรรค กลาคิด กลาตัดสินใจ แกไขปญหาไดถูกตอง เหมาะสม
7.2 นักเรียนเกิดความตระหนักและปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเรียนรูตลอดชีวิต
7.3 นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง สามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
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ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นางกาญจนา ทาทาน )
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปที่ 2

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมงานบริหารงบประมาณ

ผูอนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
สนองมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
(การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฟผ.) แมเมาะ จังหวัดลําปาง)
บริหารงานวิชาการ
3, 5
3, 5
3, 6
นางสาวอัมพรศรี โสภณรัตนากรและคณะครูชั้นประถมศึกษาปที่ 3
กิจกรรมตอเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในปจจุบันนั้น มุงเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ มีกรอบแนวคิดใน
การจัดการศึกษาเพื่อมุงเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทุก ๆ ดาน ผูเรียนไดมีโอกาสไดเลือกเรียนตามความสนใจ
และความถนัดของตนเอง จากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ไมเฉพาะในหองเรียนเทานั้น รูปแบบวิธีการจัด
กิจกรรมตองยืดหยุน เพื่อเอื้อตอวิธีการเรียนรูที่แตกตางกันของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีทางเลือกในการเรียนรูซึ่ง
สามารถเกิดขึ้นตลอดเวลาใหเกิดประโยชน และตรงกับความตองการมากที่สุด ซึ่งจําเปนตองสงเสริมใหผูเรียนเกิด
ทักษะ เกิดประสบการณ และเปนการสงเสริมพัฒนาดานสติปญญา เจตคติ ความคิดสรางสรรค กลาคิด กลา
ทํา กลาตัดสินใจ เพื่อใหผูเรียนเกิดรูขาวสารสารสนเทศ เปนคนหูตากวางไกล มีวิสัยทัศน ทันโลก ทันเหตุการณ
และกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมตอไปในอนาคต
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูตามความ
ตองการของผูเรียนและสนองความตองการของทองถิ่น ดังนั้น การจัดทัศนศึกษาสําหรับนักเรียนก็เพื่อใหนักเรียน
ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายจากภายในทองถิ่นของตนเองแลว นักเรียนควรไดรับประสบการณตรงจาก
การศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ ที่อยูภายนอกทองถิ่นของตนเอง
จากเหตุผลขางตน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานปงสนุกจึงไดจัดโครงการเรียนรูโลกกวางอยาง
สรางสรรคขึ้น ณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แมเมาะ จังหวัดลําปาง เพราะเล็งเห็นวา การจัด
กิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ในชุมชน หรือทองถิ่นของตน เปนการปลูกฝงใหผูเรียนเกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจ รวมทั้งตอบสนองการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน
2. วัตถุประสงค
2.6 เพื่อสงเสริมใหเกิดความคิด สรางสรรค กลาคิด กลาตัดสินใจ แกไขปญหาไดถูกตองเหมาะสม
2.7 เพื่อสรางความตระหนักและปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียนรูตลอดชีวิต
2.8 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรูดวยตนเองและไดรับประสบการณตรง
2.9 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู และประสบการณไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2.10 เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถิ่นของตน
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานปงสนุก เขารวมกิจกรรม จํานวน 206 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการเรียนรูนอกสถานที่ รูจักตัดสินใจ แกไขปญหา เรียนรูอยางมี
ความสุข และสามารถปรับตัวในการเขารวมสังคมไดอยางเหมาะสม
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
- ประชุมวางแผนจัดทํากิจกรรมตาม
แผนงานงบประมาณ / ขออนุมัติ
ดําเนินงานตามลําดับขั้นตอน
รายละเอียดของกิจกรรม
2 ขั้นดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
- ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
- ดําเนินการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ณ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) แมเมาะ จังหวัดลําปาง
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินงาน (CCheck)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละ
กิจกรรม ทั้งกอน ระหวางและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานทุก
ขั้นตอน

หมวดงบประมาณรายจาย
คาตอบ
คา
คา
รวมเงิน
แทน ใชสอย วัสดุ

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
ตุลาคม 58

ผูรับ
ผิดชอบ
นางสาวอัมพร
ศรี โสภณ
รัตนากร และ
คณะครูสายชั้น
ป. 3

กันยายน 59

นางสาวอัมพร
ศรี โสภณ
รัตนากร และ
คณะครูสายชั้น
ป. 3

กันยายน 59

นางสาวอัมพร
ศรี โสภณ
รัตนากร และ
คณะครูสายชั้น
ป. 3
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดําเนินงาน (C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละ
กิจกรรม ทั้งกอน ระหวางและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานทุก
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แกไข สรุปผลการ
ดําเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แกไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น

หมวดงบประมาณรายจาย
คาตอบ
คา
คา
รวมเงิน
แทน ใชสอย วัสดุ

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
กันยายน 59

ผูรับ
ผิดชอบ
นางสาวอัมพร
ศรี โสภณ
รัตนากร และ
คณะครูสายชั้น
ป. 3

กันยายน 59 นางสาวอัมพร
ศรี โสภณ
รัตนากร และ
คณะครูสายชั้น
ป. 3

5. งบประมาณที่ใช จํานวน 41,200 บาท (นักเรียน จํานวน 206 คน ) หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหลงของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใชงบประมาณดังนี้
1. คาพาหนะรับ-สง
16,000
บาท
2. คาอาหารวาง
4,100
บาท
3. คาวัสดุ
21,100
บาท
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด/ความสําเร็จ/เกณฑ
ผลผลิต (Output)
1. การจัดกิจกรรมโครงการเรียนรูโลก
กวางอยางสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานปงสนุก บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค รอยละ 80
ผลลัพธ (Outcome)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานปงสนุก เขารวมกิจกรรม
อยางมีความสุข มีระเบียบวินัย
สนใจศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรู
อยางตั้งใจ รอยละ 90

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สังเกต
สัมภาษณ

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ

ตรวจผลงาน

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1. นักเรียนมีความคิด ความสรางสรรค กลาคิด กลาตัดสินใจ แกไขปญหาไดถูกตองเหมาะสม
7.2. นักเรียนเกิดความตระหนักและปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเรียนรูตลอดชีวิต
7.3. นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง สามารถนําความรู และประสบการณไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวอัมพรศรี โสภณรัตนากร)
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปที่ 3

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมงานบริหารงบประมาณ

ผูอนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานปงสนุก
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กิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
(ศูนยวิทยาศาสตร)
แผนงาน
กลุม งานบริหารทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
สนองยุทธศาสตรโรงเรียนที่
2,3
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสพฐ.ที่
1,2,3,4,5,6
สนองมาตรฐานสพฐ.ที่
2,3
ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางกนกภรณ วงศมาวิวัฒน และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มาตรา
24 บัญญัติการจัดกระบวนการเรียนรูวาใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไข
ปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและ
เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี
ความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ในดานแหลงเรียนรูใน มาตรา 25 บัญญัติวารัฐตองสงเสริม
การดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป
สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ
แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผลดังกลาวชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานปงสนุกจึงไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการ
เรียนรูโลกกวางไกลขึ้น เพื่ อให นักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูน อกสถานที่ในชุมชนหรือท องถิ่ นของตน เป น การ
ปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ รวมถึงเกิดการเรียนรูที่ไดรับจากประสบการณตรง ซึ่งจะทําให
นักเรียนเกิดความรูที่คงทน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความตระหนักและปลูกฝงใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาของแหลงเรียนรู
2.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง
2.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู และประสบการณไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เขารวมกิจกรรม รอยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนรักและเห็นคุณคาของแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีความรูจากการเรียนรูดวยตนเอง ไดรับประสบการณตรง
3. นักเรียนสามารถนําความรู และประสบการณไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจาย
คาตอบ
คา
คา
รวมเงิน
แทน ใชสอย วัสดุ

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ตุลาคม 58
ประชุมวางแผนจัดทํากิจกรรมตาม
แผนงานงบประมาณ / ขออนุมัติ
ดําเนินงานตามลําดับขั้นตอน
รายละเอียดของกิจกรรม
2 ขั้นดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 16,800 20,200 5,000 42,000 กันยายน 59
- ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
- ดําเนินการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินงาน (CCheck)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละ
กิจกรรม ทั้งกอน ระหวางและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานทุก
ขั้นตอน

ผูรับ
ผิดชอบ
นางกนกภรณ
และคณะครู
สายชั้น ป.4

นางกนกภรณ
และคณะครู
สายชั้น ป.4

กันยายน 59 นางกนกภรณ
และคณะครู
สายชั้น ป.4
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

4 ขั้นปรับปรุง แกไข สรุปผลการ
ดําเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แกไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น

หมวดงบประมาณรายจาย
ระยะเวลา
การ
คาตอบ
คา
คาวัสดุ รวมเงิน
ดําเนินงาน
แทน ใชสอย
กันยายน
59

16,800 20,200 5,000

ผูรับ
ผิดชอบ

นางกนกภรณ
และคณะครู
สายชั้น ป.4

42,000

5. งบประมาณที่ใช จํานวน 42,000 บาท (นักเรียน 210) หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหลงของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวละ 200 บาท จํานวน 210 คน จํานวนเงิน 42,000 บาท
5.2. รายละเอียดการใชงบประมาณดังนี้
1. คาวิทยากร/บํารุงสถานที่
16,800
บาท
2. คาอาหารวางนักเรียน รายหัวละ 20 บาท
4,200
บาท
3. คาพาหนะรับสง 4 คัน คันละ 4,000 บาท
16,000
บาท
4. คาวัสดุ
5,000
บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
1. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรูโลก
กวางไกลชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน
ปงสนุกบรรลุผลตามวัตถุประสงค รอยละ 80
ผลลัพธ (Outcome)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 รอยละ 80
1. เกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของแหลงเรียนรู
2. สามารถเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณตรง
3. นําความรู และประสบการณที่ไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใชวัด
และประเมินผล

สังเกต
สํารวจความพึงพอใจ

แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

ตรวจผลงาน
สอบถาม

ชิ้นงาน
แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานปงสนุก เขารวมกิจกรรมอยางมีความสุข
7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สนใจศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูอยางตั้งใจ
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางกนกภรณ วงศมาวิวัฒน)
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปที่ 4

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมงานบริหารงบประมาณ

ผูอนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานปงสนุก
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กิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
( สวนพฤกษศาสตรสิริกิติติ์และสวนสัตวเชียงใหม )
แผนงาน
กลุม งานบริหารทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
สนองมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะจําเปนตามหลักสูตร
ผูรับผิดชอบโครงการ นางชิวารัตน สออนรัมย และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ลักษณะโครงการ
กิจกรรมตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกัน
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม เทคโนโลยี กอใหเกิดผลดี และผลเสีย
ตอการดํารงชีวิตในปจจุบันของบุคคล จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีคุณคา มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน
นอกจากการพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรูที่เปนพื้นฐานสําคัญ ซึ่งไดกําหนดไวในโครงสรางของกลุม
สาระการเรียนรูทั้ง 8 สาระแลว การไปศึกษานอกสถานที่นับวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะทําใหผูเรียนไดตื่น
ตาตื่นใจในสถานที่สําคัญตางๆ ทําใหเปนคนมีหูตากวางไกล ไดรับประสบการณ ตรงและสามารถสรุปเปนองค
ความรูได ทําใหเกิดนิสัยใฝรูใฝเรียน
โรงเรียนบานปงสนุกไดเล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และมีนิสัยใฝรูใฝเรียนมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยใฝรู ใฝเรียน รักการคนควาหาความรู
2.2. เพื่อใหนักเรียนสามารถสรุปองคความรูที่ไดจากแหลงศึกษา
2.3. ฝกการเปนผูนําและผูตาม รูจักปรับตัวเขากับบุคคลอื่นไดอยางเหมาะสม
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3. เปาหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานปงสนุก จํานวน 206 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานปงสนุก เขารวมกิจกรรมและเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาขอมูลนําเสนอโครงการขออนุมัติ
โครงการ ประชุมและวางแผนการจัด
กิจกรรม

2 ขั้นดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ดังตอไปนี้
-นํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูที่สวน
พฤกษศาสตรสิริกิติติ์และสวนสัตว
เชียงใหม
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดําเนินงาน (C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละ
กิจกรรม ทั้งกอน ระหวางและหลัง
ปฏิบัตกิ ิจกรรม โดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานทุกขั้นตอน

หมวดงบประมาณรายจาย
ผูรับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
คา
การ
คาใช คา
รวมเงิน
ตอบ
ดําเนินงาน
สอย วัสดุ
แทน
ตุลาคม 58 -นางชิวารัตน
สออนรัมย
-คณะครูสาย
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
สิงหาคม 59 -นางชิวารัตน
สออนรัมย
-คณะครูสาย
41,200
41,200
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
สิงหาคม 59 นางชิวารัตน
สออนรัมย
-คณะครูสาย
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

4 ขั้นปรับปรุง แกไข สรุปผลการ
ดําเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แกไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น

ผูรับ
หมวดงบประมาณรายจาย
ระยะเวลา
ผิดชอบ
คา
การ
คาใช คา
ตอบ
รวมเงิน
ดําเนินงาน
สอย วัสดุ
แทน
สิงหาคม 59 นางชิวารัตน
สออนรัมย
-คณะครูสาย
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
41,200

5. งบประมาณที่ใช จํานวน 41,200 บาท (นักเรียน จํานวน 206 คน) หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
5.1 .ที่มาแหลงของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใชงบประมาณดังนี้
1. คาพาหนะ รับสงจํานวน 4 คัน คันละ 9,000
36,000 บาท
2. คาอาหารวาง
4,120 บาท
3. คาเวชภัณฑ
500 บาท
4. คาวัสดุ
580 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
รอยละ 90 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบานปงสนุก เขารวมกิจกรรมตามแผนการ
ดําเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ผลลัพธ (Outcome)
รอยละ 90 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบานปงสนุก เขารวมกิจกรรม
และเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติกิจกรรม
เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใชวัด
และประเมินผล

สังเกต

แบบสังเกต

ประเมิน

แบบประเมิน
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1.นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สามารถนําความรูที่ไดรับมาปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.2.นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สามารถรวมกิจกรรมอยางมีความสุข
7.3.นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินกิจกรรมที่กําหนด

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางชิวารัตน สออนรัมย)
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนาสายชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 5

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมงานบริหารงบประมาณ

ผูอนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
( จังหวัดปทุมธานี เพชรบุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร )
กลุมงานบริหารทั่วไป
การประกันคุณภาพภายในของ สพฐ. มาตรฐานที่ 2,3,4,5,6
นางสุนีย สัตยารักษ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ.การศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) 2545 ม.6 การจัดการศึกษา
เปนไปเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข
การดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบานปงสนุก ไดจัดการเรียนรูดวยสื่อ
และแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพอยางเต็มที่ การเรียนรูนอกหองเรียน
และนอกสถานที่เปนกิจกรรมหนึ่งที่ครูผูสอนจะตองจัดใหผูเรียน ประกอบกับกร
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ป งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับสถานศึกษา
เปนประจําทุกป ดวยความจําเปนดังกลาวขางตนทางโรงเรียนจึงไดจัดใหมีโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูขึ้นมา
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูแบบบูรณาการ ในแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน
2.2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูตามศักยภาพของนักเรียน
2.3. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะชีวิตในการอยูรวมกันเปนหมูคณะ
3. เปาหมาย
3.1. ดานเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 158 คน ไดศึกษาแหลงเรียนรู ศึกษานอกสถานที่
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.2. ดานเชิงคุณภาพ
1. ผูเรียนไดเรียนรูแบบบูรณาการ ในแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูตามศักยภาพ
3. ผูเรียนมีทักษะชีวิตในการอยูรวมกันเปนหมูคณะ
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4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน
ที่
1

2

3.

4

กิจกรรม / ดําเนินการ

หมวดงบประมาณรายจาย
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
คาตอ คาใช คาวัสดุ รวมเงิน
บแทน สอย
ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ตุลาคม
ผูอาํ นวยการ
ป ระชุ ม ค รู ผู รั บ ผิ ด ช อ บ เพื่ อ ว าง
2558
สถานศึกษา
แผนการจั ด กิ จ กรรมค า ยฯ เสนอขอ
และคณะครู
อนุมัติโครงการ
คณะทํางาน
ขั้นดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
61,120 61,120 พฤษภาคม คณะทํางาน
(D-DO)
1.ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2559
2.กําหนดบุคลากรดําเนินการ
3.ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
มิถุนายน คณะทํางาน
ดําเนินงานตามโครงการฯ
2559
4 .ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เอี ย ด
คณะทํ า งาน คณะกรรมการ เพื่ อ
เต รี ย ม ก าร ดํ าเนิ น กิ จ ก รร ม ต า ม
กรกฎาคม คณะทํางาน
โครงการที่กําหนด
2559
5.ประชุมชี้แจงนักเรียน ในการเตรียม
ตัวเขาคายฯ
คณะทํางาน
สิงหาคม
6.จัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
2559
จ.ปทุมธานี จ. เพชรบุรี
จ.สมุทรสงคราม จ.กรุงเทพมหานคร
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กันยายน คณะทํางาน
2559
การดําเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
คายฯ ประเมินผลการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แกไข สรุปผลการ
ดําเนินงาน (A-ACT)
กันยายน คณะทํางาน
สรุปโครงการปรับปรุงแกไขรายงานผล
2559

195
5. งบประมาณทั้งสิ้น 31,600 บาท (นักเรียน 158 คน) หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ
5.1. รายละเอียดการใชงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
1. คาพาหนะ
จํานวน 31,600 บาท
6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ/เกณฑ
(Out-put )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน
158 คน ศึกษานอกสถานที่ จ. ปทุมธานี
จ. เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม กรุงเทพฯ
(Out-come)
1. นักเรียนชั้น ป.6 ไดเรียนรูแบบบูรณาการ
ในแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน
2. นักเรียนชั้น ป.6 ไดรับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูตามศักยภาพ
3. นักเรียนชั้น ป.6 มีทักษะชีวิตในการอยู
รวมกันเปนหมูคณะ
4. นักเรียนชั้น ป.6 มีคความพึงพอใจตอ
กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

วิธีการวัดและประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

ประเมินตามสภาพจริง

เอกสารสรุปองคความรู

การสังเกต

แบบสังเกต

การสังเกต

แบบสังเกต

ประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดเรียนรูแบบบูรณาการในแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน จ.ปทุมธานี จ. เพชรบุรี
จ.สมุทรสงคราม จ.กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปองคความรูในแตละสถานที่ไดไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ตามศักยภาพรายบุคคล มีทักษะชีวิตในการอยูรวมกันเปนหมูคณะ
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ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสุนีย สัตยารักษ)
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปที่ 6

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมงานบริหารงบประมาณ

ผูอนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานปงสนุก

