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นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กิจกรรมวิชาการ)
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นอนุบาล 1
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1, 2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1-4
1, 2, 3
นางศากุนต์ รุ่งเรือง, นางจอมใจ พยัคฆบุตร และคณะครูสายชั้นอนุบาล
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ ทีมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็ก
มีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กได้รับต้องมีความหมายกับตัวเด็ก
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจึงนับว่าเป็นพื้นฐานที่จาเป็นและมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประชากรของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยได้อย่างสมบูรณ์ ดังเช่นโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ที่
มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัย ได้มีโอกาสเรียนรู้ อบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก
จากความสาคัญดังกล่าว ครูสายชั้นอนุบาล จึงมีความสนใจที่จัดทากิจกรรม เข้าค่ายวิชาการ
ชั้นอนุบาล 1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้สาหรับ เด็กชั้นอนุบาล 1 ที่จะขึ้นชั้นอนุบาล 2 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู้
แบบรายวิชา ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้การ
จัดทากิจกรรมยังเป็นหลักและแนวทางให้คณะครูสายชั้นอนุบาล ได้จัดทากิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เด็กชั้นอนุบาล 1 มีความพร้อมในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชา
อังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์ได้
2.2 เพื่อให้เด็กชั้นอนุบาลมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
2.3 เพื่อให้เด็กสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมการทางานเป็นกลุ่มได้
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1. เด็กชั้นอนุบาล 1 นักเรียนชายจานวน 114 คน และนักเรียนหญิง จานวน 90 คน รวม 206 คน
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1. เด็กมีทักษะในการทากิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2. เด็กชั้นอนุบาลมีความพร้อมด้านภาษาไทย ด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
คณิตศาสตร์ ในการที่จะเรียนระดับสูงขึ้น
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ที่
กิจกรรม / รายการ
ตอบ สอย
เงิน
แทน
1 ขั้นวางแผน(P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการ ขอ
อนุมัติโครงการประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม

2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1. จัดทาเอกสารแบบฝึก และจัดหา
อุปกรณ์สาหรับเด็กแต่ละคน
2.จัดกิจกรรมโดยแยกเด็กแต่ละสาย
ชั้น ชั้นอนุบาล 1 จัดกิจกรรมห้อง
ประชุมแจ่งหัวริน และ ชั้นอนุบาล
2 จัดกิจกรรมห้องศรีบุญโยง
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
แต่ละสายชั้น โดยแต่ละสายชั้นแบ่ง
กิจกรรมเป็น 4 ฐาน
- ชั้นอนุบาล 1 แบ่งเป็นฐาน ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
3 ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ/ ประเมินผล
การดาเนินงาน(C-Check)
ติดตามผลการใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้ ของแต่ละกิจกรรมทั้งก่อนและ
หลังปฏิบัติกิจกรรมโดยการโดยการ
ประเมินผลทุกขั้นตอน

ระยะเวลา
กันยายน
2559

ตุลาคม
2559
20,600 24,720 45,320
กันยายน
2560

ตุลาคม
2559
กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
นางศากุนต์
รุ่งเรือง
นางจอมใจ
พยัคฆบุตร
และคณะครู
สายชั้น
อนุบาล

นางศากุนต์
รุ่งเรือง
นางจอมใจ
พยัคฆบุตร
และคณะครู
สายชั้น
อนุบาล

นางศากุนต์
รุ่งเรือง
นางจอมใจ
พยัคฆบุตร
และคณะครู
สายชั้น
อนุบาล
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ที่

กิจกรรม / รายการ

4

ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินการ (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการ รายงานผล
รวม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ผู้รับผิดชอบ
ค่า
ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
ระยะเวลา
ตอบ สอย
แทน
กันยายน
นางศากุนต์
2560
รุ่งเรือง
นางจอมใจ
พยัคฆบุตร
และคณะครู
สายชั้นอนุบาล
20,600

24,720 45,320

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 45,320 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1 ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมเงิน
1 อาหารว่าง เด็ก 206 คน x 20 บาท x 5 วัน
20,600
20,600
2 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
24,720 24,720
รวม
20,600 24,720 45,320
6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
1. เด็กชั้นอนุบาล 1 จานวน 206 คน
ร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Out come)
1. เด็กชั้นอนุบาล 1 ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพและเรียนรู้อย่างบมีความสุขและเด็ก
ชั้นอนุบาล 1 มีความพร้อมในการเลื่อนขึ้นชั้นที่
สูงขึ้น

วิธีการวัดและประเมินผล
บันทึกเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
แบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินจากการทาใบงาน
ใบงาน
การสังเกตจากการทากิจกรรม แบบสังเกต
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7. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ
7.1 เด็กชั้นอนุบาล 1 มีความพร้อมในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาอังกฤษและ
วิทยาศาสตร์
7.2 เพื่อให้เด็กชั้นอนุบาลมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
7.3 เพื่อให้เด็กสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมการทางานเป็นกลุ่มได้
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางศากุนต์ รุ่งเรือง)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1, 2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1-4
1, 2, 3
นางศากุนต์ รุ่งเรือง, นางสาวอนุชิดา อุดมธาดาและคณะครูสายชั้นอนุบาล
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

3. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ ทีมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมี
อยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กได้รับต้องมีความหมายกับตัวเด็ก
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจึงนับว่าเป็นพื้นฐานที่จาเป็นและมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประชากรของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยได้อย่างสมบูรณ์ ดังเช่นโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ที่
มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัย ได้มีโอกาสเรียนรู้ อบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก
จากความสาคัญดังกล่าว ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 จึงมีความสนใจที่จัดทากิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้สาหรับ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อให้
เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่ าวเป็ น การเรี ย นรู้ แ บบรายวิช า ประกอบด้ ว ย วิช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ช าภาษาไทย วิช าภาษาอั งกฤษ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ และวิชาศิลปะ นอกจากนี้การจัดทากิจกรรมยังเป็นหลักและแนวทางให้คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 2
ได้จัดทากิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป
4. วัตถุประสงค์
2.1 เด็กชั้นอนุบาล 2 มีความพร้อมในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาอังกฤษ วิชา
วิทยาศาสตร์และวิชาศิลปะได้
2.2 เพื่อให้เด็กชั้นอนุบาลมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
2.4 เพื่อให้เด็กสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมการทางานเป็นกลุ่มได้
3. เป้าหมาย
3.2 ด้านเชิงปริมาณ
เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 นักเรียนชายจานวน 92 คน และนักเรียนหญิง จานวน 80 คน รวม 172 คน
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1. เด็กมีทักษะในการทากิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความพร้อมด้านภาษาไทย ด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
คณิตศาสตร์และด้านศิลปะในการที่จะเรียนระดับสูงขึ้น
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ที่
กิจกรรม / รายการ
ตอบ สอย
เงิน
แทน
1 ขั้นวางแผน(P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการ ขอ
อนุมัติโครงการประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม

2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1. จัดทาเอกสารแบบฝึกและจัดหา
อุปกรณ์สาหรับเด็กแต่ละคน
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
โดยคละนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม และแบ่ง
กิจกรรมเป็น 5 ฐาน
- ฐานภาษาไทย
- ฐานภาษาอังกฤษ
- ฐานคณิตศาสตร์
- ฐานวิทยาศาสตร์
- ฐานศิลปะ
3 ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ/ ประเมินผล
การดาเนินงาน(C-Check)
ติดตามผลการใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้ ของแต่ละกิจกรรมทั้งก่อนและ
หลังปฏิบัติกิจกรรมโดยการโดยการ
ประเมินผลทุกขั้นตอน

ระยะเวลา
กันยายน
2559

ตุลาคม
2559
17,200 20,640 37,840
กันยายน
2560

ตุลาคม
2559
กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
นางศากุนต์
รุ่งเรือง
น.ส.อนุชิดา
อุดมธาดา
และคณะครู
สายชั้น
อนุบาล

นางศากุนต์
รุ่งเรือง
น.ส.อนุชิดา
อุดมธาดา
และคณะครู
สายชั้น
อนุบาล

นางศากุนต์
รุ่งเรือง
น.ส.อนุชิดา
อุดมธาดา
และคณะครู
สายชั้น
อนุบาล
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ที่

กิจกรรม / รายการ

4

ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินการ (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการ รายงานผล
รวม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ผู้รับผิดชอบ
ค่า
ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
ระยะเวลา
ตอบ สอย
แทน
กันยายน นางศากุนต์
2560
รุ่งเรือง
น.ส.อนุชิดา
อุดมธาดา
และคณะครู
สายชั้น
อนุบาล
17,200 20,640 37,840

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 37,840 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1 ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมเงิน
1 อาหารว่าง เด็ก 172 คน x 20 บาท x 5 วัน
17,200
17,200
2 วัสดุอปุ กรณ์ในการจัดกิจกรรม
20,640 20,640
รวม
17,200 20,640 37,840
6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
1. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จานวน 172 คน
ร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Out come)
1. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุขและเด็กชั้น
อนุบาลปีที่ 2 มีความพร้อมในการเลื่อนขึ้นชั้นที่
สูงขึ้น

วิธีการวัดและประเมินผล
บันทึกเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
แบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินจากการทาใบงาน
ใบงาน
การสังเกตจากการทากิจกรรม แบบสังเกต
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7. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ
7.1 เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความพร้อมในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาศิลปะ
7.3 เพื่อให้เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
7.3 เพื่อให้เด็กสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมการทางานเป็นกลุ่ม
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางศากุนต์ รุ่งเรือง)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม
แผนการ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มงานบริหารทางวิชาการ
1-2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1-6,10,11,13
1-2
นางสุปรานี ต่างใจ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสบความสาเร็จ
บรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามความสามารถและความแตกต่างของบุคคล เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม มีวินัยในตนเอง
ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่ห ลากหลายทั้งในห้ องและนอกห้ องเรียน ทาให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รวมทั้ง
ส่งเสริมพัฒ นาทักษะทางสั งคม และสติปั ญญา สามารถนาความรูที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุก เห็นความสาคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดกิจกรรมค่ายวิชา
การบูรณาการความรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มีส่วนร่วมการวาง
แผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองฝึกระเบียบวินัยทั้งการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 257 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้เรียนรู้ตามศักยภาพของบุคคลมีผลการเรียนดีขึ้น
และเรียนรู้อย่างมีความสุข
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม/ดาเนินการ

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมคณะครูสายชั้น ป.1 เพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมค่ายฯ เสนอขอ
อนุมัติโครงการ
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่จะเชิญให้มาเป็นวิทยากร
ประจาฐานต่างๆ ออกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานตาม
โครงการฯ
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียด
คณะกรรมการเพื่อเตรียมการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการที่กาหนด
3. ประชุมชี้แจงนักเรียนสายชั้น ป.1
ในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม
4.1.ค่ายวิชาการบูรณาการ โดย
แบ่งเป็นฐาน
จานวน 5 ฐานคือ
ฐานที่ 1 คณิตคิดเก่ง
ฐานที่ 2 English is Fun
ฐานที่ 3 คิดค้นสะกดคา
ฐานที่ 4 แต่งประโยค
ฐานที่ 5 อ่านจับใจความ
4.2.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบประเมิน
ผลการดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การจัดค่ายฯ
ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละขัน้ ตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผล
การดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
แทน สอย
เงิน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน
2559

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
คณะครูสาย
ชั้น ป.1
กุมภาพันธ์ หัวหน้าสายชั้น
2560
และคณะครู
ป.1

20,560

20,560

12,850

12,850
กุมภาพันธ์
2560

หัวหน้าสายชั้น
และคณะครู ป.1

กันยายน
2560

หัวหน้าสายชั้น
และคณะครู ป.1

161
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 33,410 บาท (นักเรียน 257 คน รายหัวละ 130 บาท ค่ายวิชาการ รายหัวละ
80 บาท ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รายหัวละ 50 บาท ) หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1 ที่มา / แหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
1.กิจกรรมค่ายวิชาการ จานวนเงิน 20,560 บาท
1. ค่าวัสดุกิจกรรมฐาน 5 ฐาน
เป็นเงิน 15,420 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน เช้าและบ่าย 257 คน คนละ 20 บาท
เป็นเงิน 5,140 บาท
2.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จานวนเงิน 12,850 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
ผลผลิต (Output)
การบันทึกการเข้าร่วม
แบบบันทึก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
กิจกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ บูรณาการความรู้
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ทดสอบ
แบบทดสอบ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นร้อยละ 80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
สังเกต
แบบสังเกต
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและการเรียนอย่างมีความสุข
ร้อยละ 80
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
สอบถาม
แบบสอบถาม
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการทากิจกรรม
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการบูรณาการความรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีระเบียบวินัย เรียนรู้ตามศักยภาพ ทา
กิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียน
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุปรานี ต่างใจ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
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กิจกรรม
ค่ายบูรณาการวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แผนงาน
บริหารงานวิชาการ
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
1-2
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1- 6, 10,11,13
สนองมาตรฐานสพฐ.ที่
1-2
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางละเอียด ยะจินะวงค์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560
1.

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสบความสาเร็จ บรรลุผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามความสามารถและความแตกต่างของบุคคล เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสในให้มีผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม มีวินัยในตนเอง ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสังคม และสติปัญญา สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้ านปงสนุ ก เห็นความสาคัญ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการค่ายบู รณาการ
วิชาการสานสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
เรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกระเบียบวินัยรวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม
อย่างมีความสุข
2.

วัตถุประสงค์
2. 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

3.

เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 199 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้เรียนรูต้ ามศักยภาพของบุคคล
มีผลการเรียนดีขึ้นและเรียนรู้อย่างมีความสุข
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

1

ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมคณะครูสายชั้น ป.2 เพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรมค่ายฯ เสนอขออนุมัติโครงการ

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

รวมเงิน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตค
2559

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
คณะครู
สายชั้น ป.2
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ
แทน

2

3

ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ที่
จะเชิญให้มาเป็นวิทยากร กาหนดบุคลากร
ดาเนินการและวิทยากรประจาฐานต่างๆ
ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการฯ
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียด คณะทางาน
คณะกรรมการเพื่อเตรียมการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการที่กาหนด
3. ประชุมชี้แจงนักเรียนสายชั้น ป.2 ในการ
เตรียมตัวเข้าค่ายฯ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ
วิชาการสานสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็นฐาน 6
กิจกรรม คือ
- กิจกรรมที่ 1 What am I ?
( สาระภาษาอังกฤษ )
- กิจกรรมที่ 2 คณิตคิดสนุก
( สาระคณิตศาสตร์ )
- กิจกรรมที่ 3 Science Show
( สาระวิทยาศาสตร์ )
- กิจกรรมที่ 4 หรรษาตัวสะกด
( สาระภาษาไทย )
- กิจกรรมที่ 5 คนดีศรีห้องเรียน
(สาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)
- กิจกรรมที่ 6 ขวดน้าแปลงร่าง
(กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ดค่ ายฯ
ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

รวมเงิน

25,870

25,870

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม
2560
-กุมภาพันธ์
2560

หัวหน้าสายชั้น
และคณะครู
ป.2
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

พฤษภาคม
2560
กุมภาพันธ์
2560

หัวหน้าสายชั้น
และคณะครู ป.
2
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ
แทน

4

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน
2560

หัวหน้าสายชั้น
และคณะครู ป.
2
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

รวมเงิน

1) ปรับปรุง การดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะตามคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2) สรุปผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้า
สถานศึกษา
3) นาผลการดาเนินงานไปปรับปรุง
แก้ไข ในปีงบประมาณต่อไป

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 25,870 บาท ( นักเรียน 199 คน รายหัวละ 130 บาท ) หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มา / แหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนละ 130 บาท จานวน 199 คน
จานวนเงิน 25,870 บาท
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
1. ค่าวัสดุกจิ กรรมฐาน 6 กิจกรรม
จานวนเงิน 21,890 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน คนละ 20 บาท
จานวนเงิน 3,980 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

ผลผลิต (Output)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการสาน
สัมพันธ์
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ
สานสัมพันธ์

การทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

แบบบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรม

ทดสอบ

แบบทดสอบ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการสานสัมพันธ์ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีระเบียบวินัย เรียนรู้ตามศักยภาพ ทา
กิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางละเอียด ยะจินะวงค์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
1-2
นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว และคณะครูสาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒ นาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒ นาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสัมพันธ์กับพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบู รณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมไทยเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุข เสริมสร้างให้ มีการใฝ่รู้ และ
เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนา คิดได้ ทาเป็น และสามารถปรับตัว
ได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้โดยการฝึกฝนทักษะ ที่กระทาซ้าๆ การวิเคราะห์พิจารณา
และการนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการดาเนินชีวิต การทางาน รวมทั้งแบ่งปัน
ความรู้ให้ผู้อื่น เป็นการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่จาเป็นในสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีทักษะที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
การจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการทดสอบระดับชาติ (NT) ซึ่งเป็นการวัดความรู้ของ
ผู้เรียนว่า ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถระดับใด เพื่อนาไปวิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอน และ
เป็นการสะท้อนคุณภาพของการจัดการศึกษา ว่าการจัดการศึกษาของประเทศเป็นไปตามมาตรฐานหรือยัง ซึ่ง การ
สอบ NT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีการปรับรูปแบบการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประเมินในระดับนานาชาติ
(PISSA) โดยแบ บ ท ดสอบ ความสามารถ แยกเป็ น 3 ด้ า น คื อ ด้ า น ภ าษ า (Literacy) ด้ า น ค าน วณ
(Numeracy) และด้านเหตุผ ล (Reasoning) และผลการทดสอบทั้งประเทศเฉลี่ ยไม่ถึง ร้อยละ 50 จึงจาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการปรับกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
จากเหตุ ผ ลดั งกล่ าวข้ างต้ น คณะครู ส ายชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรีย นบ้ า นปงสนุ ก เล็ งเห็ น ว่ า
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญและจาเป็นในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะเป็นกาลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงได้
จัดทากิจกรรมค่ายบูรณาวิชาการ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
เพื่อรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะความสามารถด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ จนเกิดเป็น
ความรู้อย่างยั่งยืน
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 ผ่านเกณฑ์การประเมินค่ายบูรณาการวิชาการและกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์และสื่อความหมาย
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่
กิจกรรม / ดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
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
- ค่ายบูรณาการ (NT)
17,200
- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
8,600

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน

2559

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
คณะครู
สายชั้น ป.3

กุมภาพันธ์
2560

กุมภาพันธ์
2560
หัวหน้าสาย
ชั้น และคณะ
กุมภาพันธ์
ครู ป.3
2560
(NTจานวน
3 วัน)
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กุมภาพันธ์ หัวหน้าสาย
การดาเนินงาน (C-Check)
2560 ชั้น และคณะ
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
ครู ป.3
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

กันยายน หัวหน้าสาย
2560 ชั้น และคณะ
ครู ป.3

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 27,950 บาท ( นักเรียน 215 *130คน ) หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มา / แหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
กิจกรรมค่ายบูรณาวิชาการ
1. ค่าวัสดุกิจกรรมฐาน 3 ด้าน
เป็นเงิน 12,900 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน เช้าและบ่าย 215 คน(3 วัน) คนละ 20 บาท เป็นเงิน 6,450 บาท
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
1. ค่าวัสดุ ตลอดปี คนละ 40 บาท จานวน 215 คน
เป็นเงิน 8,600 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลผลิต (Output)
1. กิจกรรมค่ายบูรณาวิชาการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้าน
ภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมิน

ทดสอบ ประเมินผล

แบบทดสอบ แบบประเมิน

169
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) (ความสามารถด้านภาษา คานวณ และเหตุผล) เฉลี่ยสูงขึ้น
7.2. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์และสื่อความหมายที่ดีขึ้น
7.3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุม่ งานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มงานวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1-2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
1-2
นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพ และประสบ
ความสาเร็จบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียน ช่วยให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามความสามารถและความแตกต่างของบุคคล
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม มีวินัย
ในตนเอง ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน จะทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสังคมและสติปัญญา สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปงสนุก เห็นความสาคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์น่ ารู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
เรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกระเบียบวินัยรวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
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)
ประชุมและวางแผนการจัดกิจกรรม
นาเสนอ ขออนุมัติ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ดาเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
- ดาเนินการจัด
1.กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์น่ารู้
2.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
(C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การ ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิน้

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่า
รวมเงิน
แทน สอย วัสดุ
-

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
ตุลาคม 59

สิงหาคม60

10,900

9,160

1,740
10,900

ผู้รับ
ผิดชอบ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
หัวหน้าสายชั้น
และคณะครู
สายชั้น ป.4
นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4
นักศึกษา
ประสบการณ์
วิชาชีพ

21,800

กันยายน 60

นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4
นักศึกษา
ประสบการณ์
วิชาชีพ

กันยายน 60 นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4
นักศึกษา
ประสบการณ์
วิชาชีพ
10,900 8,070

2,830

21,800

172
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 28,340 บาท ( นักเรียน 218 คน รายหัวละ 130 บาท ) หมายเหตุ ขอถัวจ่าย
ทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
หัวละ 130 บาท จานวน 218 คน จานวนเงิน 28,340 บาท
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
5.2.1 ค่ายวิชาการ จานวน 21,800 บาท
1. ค่าวิทยากร (คิดตามจานวนนักเรียนรายหัวละ 50 บาท)
จานวน 10,900 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน รายหัวละ 20 บาท
จานวน
4,360 บาท
3. ค่าพาหนะรับส่ง คันละ 400 บาท จานวน 12 คัน
จานวน
4,800 บาท
4. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
จานวน
1,740 บาท
5.2.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จานวน 10,900 บาท
6. การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและ
เครื่องมือที่ใช้วัด
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ประเมินผล
และประเมินผล
ผลผลิต (Output)
1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษา
สารวจความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปงสนุกบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นอย่าง สังเกตการเข้าร่วม
แบบสังเกต
มีความสุข
กิจกรรม
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนผ่านกิจกรรม
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
7.2 นักเรียนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองมาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
งานวิชาการ
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นางธวัลรัตน์ สออนรัมย์และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(
) โครงการใหม่
(  ) โครงการต่อเนื่อง (
) อื่น ๆ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นการสอนที่สัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอดจากหลายๆสาขาวิชา
เข้าด้วยกันมีประโยชน์หลายอย่างที่สาคัญที่สุดคือช่วยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการจะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้และในทางกลับกันก็จะสามารถเชื่อมโยงเรื่อง
ของชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนเข้ากับสิ่งที่เรียนได้ ทาให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเรียนมีประโยชน์หรือนาไปใช้จริง
ได้
ทั้งนี้คณะครูจึงได้เล็งเห็นว่า การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ จะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆซึ่งจะทาให้นักเรียนมีโอกาสทากิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ และทาให้เกิด
ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนมากขึ้น
และนักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2. นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้และสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นผ่านกระบวนการกลุ่ม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้น ป.5 ต่อกิจกรรมค่ายบูรณาการ

3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 214 คน ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

1

2

3

ขั้นตอน/กิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ตอบ สอย
เงิน
แทน

ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุ ม คณ ะครู ส ายชั้ น ป. 5 เพื่ อ วาง
แผนการจัดกิจกรรมค่ายฯ เสนอขออนุ มัติ
โครงการ
ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (D-DO)
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะ
เชิ ญ ให้ ม าเป็ น วิ ท ยากร ก าหนดบุ ค ลากร
ดาเนินการและวิทยากรประจาฐานต่างๆ
-ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการฯ
-ประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ด คณะท างาน
คณะกรรมการ เพื่ อ เตรี ย มการด าเนิ น
กิจกรรมตามโครงการที่กาหนด
-ประชุมชี้แจงนักเรียนสายชั้น ป. 5 ในการ
เตรียมตัวเข้าค่ายฯ
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
1.ค่ายวิชาการบูรณาการ โดยแบ่งเป็นฐาน
จานวน 5 ฐานคือ
1.ฐานคณิตศาสตร์/ศิลปะ
2.ฐานภาษาอังกฤษ/สังคม
3.ฐานภาษาไทย/ศิลปะ
4.ฐานวิทยาศาสตร์/สุขศึกษา
5.ฐานกอท./อาเซี่ยน
2.กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดาเนินงาน (C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ทั้งก่อน ระหว่างและหลั งปฏิ บั ติ กิจ กรรม
โดยการตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน

ระยะเวลา

กันยายน
2559

พฤศจิกายน
2560

ผู้รับผิดชอบ

-คณะครูสาย
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
-คณะครูสาย
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

กันยายน
2560
17,120 17,120

10,700 10,700

กันยายน
2560

-คณะครูสาย
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
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ที่

4

ขั้นตอน/กิจกรรม

ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ ดาเนินงาน
พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรมตามโครงการ รายงานผล

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ตอบ สอย
เงิน
แทน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน
2560

-คณะครูสาย
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

5. งบประมาณ จานวน ทั้งสิ้น 27,820บาท ( นักเรียน 214 คน รายหัวละ 130 บาท ) หมายเหตุ ขอถัว
จ่ายทุกรายการ
1.ที่มาแหล่งของงบประมาณ ใช้งบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
2.รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
กิจกรรม / รายการ
หมายเหตุ
ค่าตอบ ค่าใช้
ที่
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
กิจกรรมค่ายวิชาการ
17,120 17,120
1 ค่าวัสดุประจาฐาน 5 ฐาน
12,220 12,220
2 ค่าอาหารว่าง คนละ20 บาท
4,280 4,280
3 ค่าป้ายไวนิล ( ป้ายใหญ่และป้ายตามฐาน )
620
620
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
10,700 10,700
รวม
27,820 27,820
6. การวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัด
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
วิธีการวัดและประเมินผล
และประเมินผล
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 100 ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วม
สังเกต
แบบสังเกต
กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐานได้บรรลุ - สังเกต
- แบบสังเกต
ตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2.. นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในแต่ละฐานได้
- ตรวจผลงาน
-แบบฝึกหัด ใบงาน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวิชาการ
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ในระดับ ดี ขึ้นไป
- สอบถาม
- แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับประสบการณ์ตรงจากเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ 8 กลุ่มสาระ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีระเบียบวินัย เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางธวัลรัตน์ สะออนรัมย์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.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 2559 – 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นการสอนที่สัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอดจากหลายๆสาขาวิชา
เข้าด้วยกันมีประโยชน์หลายอย่างที่สาคัญที่สุดคือช่วยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการจะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้และในทางกลับกันก็จะสามารถเชื่อมโยงเรื่อง
ของชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนเข้ากับสิ่งที่เรียนได้ ทาให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเรียนมีประโยชน์หรือนาไปใช้จริ ง
ได้
ทั้งนี้คณะครูจึงได้เล็งเห็นว่า การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ จะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆซึ่งจะทาให้ นักเรียนมีโอกาสทากิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ และทาให้เกิด
ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนมากขึ้น
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 206 คน ได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่
กิจกรรม / ดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย
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.ดาเนินการจัด
4.1.กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ
16,480
โดยแบ่งเป็นฐาน จานวน 4 ฐานคือ
1.ฐานคณิตศาสตร์
2.ฐานภาษาอังกฤษ
3.ฐานภาษาไทย
4.ฐานสังคมศึกษาฯ
4.2.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
10,300
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติงาน การจั ด
ค่ายฯ ประเมิน ผลการดาเนิ น งานแต่
ละขั้นตอน

ระยะเวลา

พฤศจิกายน

2559

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
คณะครู
สายชั้น ป.6

หัวหน้าสาย
คณะครู
สายชั้น ป.6
กุมภาพันธ์ นักศึกษาฝึก
2560 ประสบการณ์
วิชาชีพ

กุมภาพันธ์ หัวหน้าสาย
2560 และคณะครู
สายชั้น ป.6
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

4

ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุป โครงการปรั บ ปรุ งแก้ ไขรายงาน
ผล

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย

ผู้รับผิดชอบ

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 26,780 บาท ( นักเรียน 206 คน รายหัวละ 130 บาท ) หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุก
รายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. กิจกรรมค่ายวิชาการ
จานวน
16,480 บาท
2. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
จานวน
10,300 บาท
6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ/เกณฑ์
(Out-put )
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
206 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

วิธีการวัดและประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สารวจ

แบบสารวจ

สังเกต

แบบสังเกต

ตรวจผลงาน

แบบฝึกหัด ใบงาน

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรีย นชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับประสบการณ์ ตรงจากเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ ไทย คณิต อังกฤษ สังคม สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีระเบียบวินัย เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุนีย์ สัตยารักษ์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

