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นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กิจกรรมทัศนศึกษา)
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1- 2
( นั่งรถม้าเรียนรู้เมืองลาปาง)
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
1,3
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ .1-3
1,2,3
นางศากุนต์ รุ่งเรือง, นางสาวจิตรตรา ทราจารวัตย์ และคณะครูระดับสายชั้นอนุบาล
โครงการใหม่
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับ ความสนใจ และความถนัดของผู้ เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการ จั ดการ การเผชิญ สถานการณ์ ประกอบกับ มีความเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสั งคมและเทคโนโลยี
ก่อให้ เกิดผลดีและผลเสี ยต่อการดาเนิ น ชีวิตปัจจุบันของบุคคล ทาให้ เกิดความยุ่งยากซั บซ้อนมากยิ่งขึ้น จาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนการดาเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคลให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืนจากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย
การจั ด การเรีย นการสอนที่ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรีย นมี ความรู้ ความเหมาะสมตามวัย และเกิ ดการพั ฒ นาสู งสุ ดตาม
ศักยภาพนั้น นอกจากมุ่งในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ควรจะส่งเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้ง
ภายในและภายนอกห้ อ งเรี ย น จากแหล่ งเรีย นรู้ต่ างๆ ตลอดจนสถานการณ์ จ ริงที่ ได้ ก าหนดขึ้ น ทั้ งนี้ เพื่ อ เสริม สร้า ง
ประสบการณ์ตรงและให้เกิดความเพิ่มพูนกระบวนการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้แก่เด็กให้แก่เด็ก
ดังนั้นทางสายชั้นอนุบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของการจักกิจกรรมนั่งรถม้าเรียนรู้เมืองลาปางเพื่อเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้นอกห้องเรียน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงจากการนั่งรถม้าเรียนรู้เมืองลาปาง
2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่เคยเรียนให้เป็นความรู้ถาวร
2.3 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของรถม้าเมืองลาปาง
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 378 คน และบุคลากร
3.2 เชิงคุณภาพ
1. เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1- 2 จานวน 378 คน และบุคลากรในโรงเรียน ครู 11 คน ครูพี่เลี้ยง 11 คน
นักศึกษา 7 คน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติ
ที่ดีจากการเรียนรู้นอกสถานที่นั่งรถม้าเรียนรู้เมืองลาปาง
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการปฏิบัติตามแผน
ที่
กิจกรรม/รายการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ
แทน
1. ขั้นวางแผน ( P-PLAN )
ประชุมวางแผนจัดทา
-โครงการ
เสนอโครงการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน ( D-DO )
-ติดต่อประสานงาน
เจ้าหน้าที่รถม้าเมือง
ลาปาง
-นั่งรถม้ารอบเมือง
ลาปาง
-นักเรียน 6 คนต่อ รถม้า
1 คัน
-ให้ความรู้เกี่ยวกับ
รถม้าและสิ่งที่พบเห็น
-ถ่ายภาพกิจกรรม
นั่งรถม้ารอบเมืองลาปาง
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน ( C-CHECK)
-การสังเกตพฤติกรรมกิจ
กรรรมนั่งรถม้ารอบเมือง
ลาปาง
-นักเรียนรู้ตระหนักและ
สามรถอธิบายเกี่ยวกับรถ
ม้าและสิ่งที่พบเห็นได้
-ประเมินตรวจสอบ
กิจกรรมจากใบงาน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ระยะเวลา
รวมเงิน
กันยายน
2559

26,460

ผู้รับผิดชอบ

26,460 ตุลาคม
2559 ถึง
กันยายน
2560

ตุลาคม
2559 ถึง
กันยายน
2560

นางศากุนต์
รุ่งเรือง,
นางสาวจิตร
ตรา ทราจาร
วัตย์
นางศากุนต์
รุ่งเรือง,
นางสาวจิตร
ตรา ทราจาร
วัตย์

นางศากุนต์
รุ่งเรือง,
นางสาวจิตร
ตรา ทราจาร
วัตย์
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ที่

กิจกรรม/รายการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย

4 ขั้นสรุปผล แก้ไข สรุปผล
การดาเนินงาน(A-ACT )
-ประชุมสรุปผลที่ได้รับ
จากการทากิจกรรม
ปัญหาที่เกิดขึ้น
-แก้ไขปรับปรุงเพื่อในการ
ทากิจกรรมครั้งต่อไป
-ประเมินผล
-จัดทาแบบสรุปผลการ
ดาเนินกิจกรรมรายงานผล
รวม

ค่าวัสดุ

ระยะเวลา
รวมเงิน
ตุลาคม
2559 ถึง
กันยายน
2560

26,460

ผู้รับผิดชอบ

นางศากุนต์
รุ่งเรือง,
นางสาวจิตร
ตรา ทราจาร
วัตย์

26,460

5.งบประมาณที่ใช้ จานวน 23,600 บาท
5.1 ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุค่าวัสดุ
หมายเหตุ

1
2
3

ตอบ ใช้
แทน สอย
ค่ารถม้าคันละ 300 บาท 76 คัน 22,800
ค่าแฟ้มรายงาน
ค่าแบบฝึกรูปภาพ
รวม

400
3,260
26,460

วัสดุ

รวม
22,800
400
3,260
26,460
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
1.การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 1,2 จานวน 378 คน
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดี
จากการเรียนรู้นอกสถานที่นั่งรถม้าเรียนรู้
เมืองลาปาง

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

การสังเกต

แบบบันทึกการสังเกต

การสังเกต

แบบบันทึกการสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงจากการนั่งรถม้าเรียนรู้เมืองลาปาง
7.2 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่เคยเรียนให้เป็นความรู้ถาวร
7.3 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของรถม้าเมืองลาปาง

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางศากุนต์ รุ่งเรือง)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม
ลักษณะโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสพฐ.ที่
สนองมาตรฐานสพฐ.ที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
( ) โครงการใหม่
( ) โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงาน งานวิชาการ
2,3
1,2,3,4,5,6
2,3
โรงเรียนบ้านปงสนุก
นางสุปรานี ต่างใจและคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้บัญญัติในมาตรา
6 ว่าการจั ดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก
รัก ษาและส่ งเสริม สิ ท ธิห น้ าที่ เสรี ภ าพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศัก ดิ์ศ รีความเป็ น มนุ ษ ย์ มีค วาม
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ฯลฯ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิ ด การ
จั ดการเผชิญ สถานการณ์ และการประยุ ก ต์ค วามรู้มาใช้ เพื่ อป้ องกันและแก้ ปั ญหา 3) จัดกิจกรรมให้ ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทาได้คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริม
การดาเนิ น งานและการจั ดตั้งแหล่ งเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุ กรูปแบบ ได้แก่ ห้ องสมุดประชาชน พิ พิ ธภั ณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างเพียงพอมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่
2.2 เพื่อสนองความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 เพื่อให้นักเรียนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2.4 เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 257 คนและบุคลากรจานวน 11 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ ร้อยละ 100
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ร้อยละ 100
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
แทน
สอย
เงิน

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมคณะครูสายชั้น ป.2 เพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมค่ายฯ เสนอขอ
อนุมัติโครงการ
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่จะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียด
คณะทางาน คณะกรรมการเพื่อ
เตรียมการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการที่กาหนด
3. ประชุมชี้แจงนักเรียนสายชั้น ป.2
ในการเตรียมตัวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึก
ลูกช้าง

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
พฤศจิกายน

2559

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
คณะครู
สายชั้น ป.1
หัวหน้าสาย
ชั้น และคณะ
ครู ป.1

43,850 7,550
พฤษภาคม
2560
กุมภาพันธ์
2560

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
กิจ กรรม ประเมิน ผลการดาเนิ น งาน
แต่ละขั้นตอน

พฤษภาคม หัวหน้าสาย
2560 ชั้น และคณะ
ครู ป.1
กุมภาพันธ์
2560

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

กันยายน
2560

หัวหน้าสาย
ชั้น และคณะ
ครู ป.1
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5. งบประมาณทีใ่ ช้ จานวน 51,400 บาท ( นักเรียน 257 คน รายหัวละ 200 บาท ) หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มา / แหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนละ 200 บาท จานวน 257 คน
จานวนเงิน 51,400 บาท
6. งบประมาณที่ใช้ จานวน 51,400 บาท
6.1 ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
6.2.1 ค่าพาหนะ
28,000
บาท
6.2.2 ค่าอาหารว่าง
10,280
บาท
6.2.3 สรุปรายงานและวัสดุ
7,550
บาท
6.2.4 ค่าบารุง
3,000
บาท
6.2.5 ค่านั่งรถราง
2,570
บาท
7. การวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
ผลผลิต (Output)
นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ตรวจผลงาน
ใบงาน
และได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การเรียนรู้นอกสถานที่ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่
สัมภาษณ์
แบบสอบถาม
ดีต่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ร้อยละ 100
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง
8.2 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.3 นักเรียนได้รับความรู้และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
8.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชองโครงการ
(นางสุปรานี ต่างใจ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

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

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสพฐ.ที่
สนองมาตรฐานสพฐ.ที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
2,3
1,2,3,4,5,6
2,3
นางละเอียด ยะจินะวงค์ และคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมต่อเนื่อง
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
พ ระราช บั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษ าแ ห่ งช าติ พ .ศ . 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ วั น ที่ 14 สิ งห าค ม
พ.ศ. 2552 ได้บั ญ ญั ติค วามหมายของ “การศึ ก ษา” ไว้ในมาตรา 4 ว่า “ การศึ ก ษา” หมายความว่ า
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปั จจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับ
มาตรา 6 ซึ่งบัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข นอกจากนี้มาตรา 7 ก็ได้บัญญัติไว้เช่นกันว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม
สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชาติ การกี ฬ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญ าไทย และความรู้ อั น เป็ น สากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์
ใฝ่ รู้ แ ละเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อง รวมทั้ งมาตรา 24 ก็บั ญ ญั ติ การจั ด กระบวนการเรีย นรู้ว่ า ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และ
ความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุ กต์ ความรู้ม าใช้เพื่ อป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หา จัด กิจ กรรมให้ ผู้ เรียนได้เรีย นรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ในด้านแหล่งเรียนรู้ใน
มาตรา 25 บัญญัติว่า รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูน ย์ การกี ฬ าและนั น ทนาการ แหล่ งข้อ มูล และแหล่ งการเรีย นรู้อื่น อย่างพอเพี ย งและมี
ประสิทธิภาพ

190
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดโครงการเรียนรู้มุ่งสู่ท้องถิ่นเพราะเล็งเห็ นว่าการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในชุมชน หรือท้องถิ่นของตน เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจ และเป็นการสนองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จึงได้นานักเรียนไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง และ ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (สวนสองพี่น้อง) อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
2.2 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรื่อง ดาวบนท้องฟ้าต่าง ๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
อบจ. ลาปาง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(สวนสองพี่สอง) อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 199 คน
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้
นอกสถานที่ รู้จักตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีระเบียบวินัย เรียนรู้อย่างมี
ความสุข สามารถปรับตัวในการเข้าร่วมสังคมได้อย่างเหมาะสม
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่
กิจกรรม / ดาเนินการ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
แทน
สอย
เงิน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมคณะครูสายชั้น ป.2 เพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมค่ายฯ เสนอขอ
อนุมัติโครงการ

พฤศจิกายน

2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่จะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ

พฤษภาคม
2560
กุมภาพันธ์
2560

2559

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
คณะครู
สายชั้น ป.2
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียด
คณะทางาน คณะกรรมการเพื่อ
เตรียมการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการที่กาหนด
3. ประชุมชี้แจงนักเรียนสายชั้น ป.2
ในการเตรียมตัวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยศึกษา
- เรื่อง ดาวบนท้องฟ้าต่าง ๆ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
อบจ. ลาปาง อ. เกาะคา จ. ลาปาง
- เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(สวนสองพี่สอง) อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
แทน
สอย
เงิน

ระยะเวล ผู้รับผิดชอบ
า
หัวหน้าสาย
ชั้น และคณะ
ครู ป.2
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

39,800

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
กิจ กรรม ประเมิน ผลการดาเนิ น งาน
แต่ละขั้นตอน

พฤษภาคม หัวหน้าสาย
2560
ชั้น และคณะ
ครู ป.2
กุมภาพันธ์
นักศึกษาฝึก
2560

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

กันยายน หัวหน้าสาย
2560 ชั้น และคณะ
ครู ป.2
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

ประสบการณ์
วิชาชีพ

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 39,800 บาท ( นักเรียน 199 คน ) หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มา / แหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนละ 200 บาท จานวน 199 คน
จานวนเงิน 39,800 บาท
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5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
1. ค่าพาหนะ รับ – ส่ง
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
3. ค่าอาหารว่าง คนละ 20 บาท

จานวนเงิน 20,000 บาท
จานวนเงิน 15,820 บาท
จานวนเงิน 3,980 บาท

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลผลิต (Output)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับประสบการณ์
ร้อยละ 90
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

แบบบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรม

การบันทึกประสบการณ์

แบบบันทึก
ประสบการณ์

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม
7.2 นักเรียนเกิดความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7.3 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางละเอียด ยะจินะวงค์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
สนองมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลาปาง)
บริหารงานวิชาการ
3, 5
3, 5
3, 6
นางสาวเสาวภา แปลงแก้วและคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีกรอบแนวคิดใน
การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทุก ๆ ด้าน ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เลือกเรียนตามความสนใจ
และความถนัดของตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น รูปแบบวิธีการจัด
กิจกรรมต้องยืดหยุ่น เพื่อเอื้อต่อวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้ซึ่ง
สามารถเกิดขึ้นตลอดเวลาให้เกิดประโยชน์ และตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งจาเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด
กล้ าท า กล้ าตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด รู้ ข่าวสารสารสนเทศ เป็ น คนหู ต ากว้างไกล มี วิ สั ย ทั ศ น์ ทั น โลก ทั น
เหตุการณ์ และก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปในอนาคต
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียนและสนองความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้น การจัดทัศนศึกษาสาหรับนักเรียนก็เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภายในท้องถิ่นของตนเองแล้ว นักเรียนควรได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อยู่ภายนอกท้องถิ่นของตนเอง
จากเหตุผลข้างต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงสนุกจึงได้จัดโครงการเรียนรู้โลกกว้างอย่าง
สร้างสรรค์ขึ้น ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลาปาง เพราะเล็งเห็นว่า การจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในชุมชน หรือท้องถิ่นของตน เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรี ยนเกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจ รวมทั้งตอบสนองการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.6 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
2.7 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.8 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง
2.9 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2.10 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นของตน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 215 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ รู้จักตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เรียนรู้อย่างมี
ความสุข และสามารถปรับตัวในการเข้าร่วมสังคมได้อย่างเหมาะสม
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
- ประชุม
วางแผนจัดทากิจกรรมตามแผนงาน
งบประมาณ / ขออนุมัติ ดาเนินงาน
ตามลาดับขั้นตอนรายละเอียดของ
กิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
- ดาเนินการ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ดาเนินการ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ
จังหวัดลาปาง
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน (CCheck)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ
ค่า
ค่า
รวมเงิน
แทน ใช้สอย วัสดุ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
ตุลาคม 59

ผู้รับ
ผิดชอบ
นางสาวเสาว
ภา แปลงแก้ว
และคณะครู
สายชั้น ป. 3

พฤศจิกายน
59

นางสาวเสาว
ภา แปลงแก้ว
และคณะครู
สายชั้น ป. 3

พฤศจิกายน
59

นางสาวเสาว
ภา แปลงแก้ว
และคณะครู
สายชั้น ป. 3
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ
ค่า
ค่า
รวมเงิน
แทน ใช้สอย วัสดุ

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
พฤศจิกายน
59

ผู้รับ
ผิดชอบ
นางสาวเสาว
ภา แปลงแก้ว
และคณะครู
สายชั้น ป. 3

พฤศจิกายน นางสาวเสาว
59
ภา แปลงแก้ว
และคณะครู
สายชั้น ป. 3

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 43,000 บาท (นักเรียน จานวน 215 คน ) หมายเหตุ ขอเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าพาหนะรับ-ส่ง
16,000
บาท
2. ค่าอาหารว่าง
4,300
บาท
3. ค่าวัสดุ
22,700
บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด/ความสาเร็จ/เกณฑ์
ผลผลิต (Output)
1. การจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้โลก
กว้างอย่างสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านปงสนุก บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
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ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างมีความสุข มีระเบียบวินัย
สนใจศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
อย่างตั้งใจ ร้อยละ 90

ตรวจผลงาน

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนมีความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
7.2. นักเรียนเกิดความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7.3. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนาความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)
แผนงาน
กลุม่ งานบริหารทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
2,3
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสพฐ.ที่
1,2,3,4,5,6
สนองมาตรฐานสพฐ.ที่
2,3
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มาตรา
24 บัญญัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ ว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้ นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ในด้านแหล่งเรียนรู้ใน มาตรา 25 บัญญัติว่ารัฐ
ต้ อ งส่ งเสริ ม การด าเนิ น งานและการจั ด ตั้ งแหล่ งการเรีย นรู้ต ลอดชี วิ ต ทุ ก รู ป แบบ ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา
และนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผลดังกล่าวชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปงสนุก จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้โลกกว้างไกลขึ้น เพื่อให้นั กเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในชุมชนหรือท้องถิ่นของตน เป็นการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ รวมถึงเกิดการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะทาให้
นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้
2. นักเรียนมีความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง
3. นักเรียนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ
ค่า
ค่า
รวมเงิน
แทน ใช้สอย วัสดุ

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมวางแผนจัดทากิจกรรมตาม
แผนงานงบประมาณ / ขออนุมัติ
ดาเนินงานตามลาดับขั้นตอน
รายละเอียดของกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน 16,800 24,360 2,440
- ดาเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
- ดาเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน (CCheck)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกจิ กรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน

43,600

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ตุลาคม 59

นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4

มกราคม 60 นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4

กันยายน 60 นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา
การ
ค่าตอบ
ค่า
ค่าวัสดุ รวมเงิน
ดาเนินงาน
แทน ใช้สอย
กันยายน
60

16,800 24,360

2,440

ผู้รับ
ผิดชอบ

นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4

43,600

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 43,600 บาท (นักเรียน 218คน) หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวละ 200 บาท จานวน 218 คน จานวนเงิน 43,600 บาท
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวิทยากร/บารุงสถานที่
16,800
บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน รายหัวละ 20 บาท
4,360
บาท
3. ค่าพาหนะรับส่ง 5 คัน คันละ 4,000 บาท
20,000
บาท
4. ค่าวัสดุ
2,440
บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล

ผลผลิต (Output)
1. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้โลก
สังเกต
กว้างไกลชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
สารวจความพึงพอใจ
ปงสนุกบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 80
ตรวจผลงาน
1. เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ สอบถาม
2. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง
3. นาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ
ชิ้นงาน
แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สนใจศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างตั้งใจ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
( อุทยานราชพฤกษ์ และสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ )
แผนงาน
บริหารวิชาการ
สนองมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจาเป็นตามหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธวัลรัตน์ สออนรัมย์และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ลักษณะโครงการ
(
) โครงการใหม่
(  ) โครงการต่อเนื่อง (
) อื่น ๆ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อ ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกัน
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม เทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลดี และผลเสีย
ต่อการดารงชีวิตในปัจจุบันของบุคคล จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณค่า มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน
นอกจากการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ที่เป็นพื้น ฐานสาคัญ ซึ่งได้กาหนดไว้ในโครงสร้างของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระแล้ว การไปศึกษานอกสถานที่นับว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะทาให้ผู้เรียนได้
ตื่นตาตื่นใจในสถานที่สาคัญต่างๆ ทาให้เป็นคนมีหูตากว้างไกล ได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถสรุปเป็นองค์
ความรู้ได้ ทาให้เกิดนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
โรงเรียนบ้านปงสนุกได้เล็งเห็นความสาคัญของกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการค้นคว้าหาความรู้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งศึกษา
3. ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตาม รู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 214 คน
เชิงคุณภาพ
2. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรม
และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
การ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่า
รวมเงิน
2561
ดาเนินงาน
แทน
สอย
วัสดุ
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ตุลาคม -นางธวัลรัตน์
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
2559
สออนรัมย์
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
-คณะครูสาย
แผนการจัดกิจกรรม
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
41,800
41,800 สิงหาคม
-นางธวัลรัตน์
(D-DO)
2560 สออนรัมย์
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
-คณะครูสาย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
ชั้น ป.5
-นานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
-นักศึกษาฝึก
สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติติ์และสวน
ประสบการณ์
สัตว์เชียงใหม่
วิชาชีพ
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
สิงหาคม
นางธวัลรัตน์
การดาเนินงาน (C-Check)
2560 สออนรัมย์
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
-คณะครูสาย
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ชั้น ป.5
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
-นักศึกษาฝึก
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ประสบการณ์
ขัน้ ตอน
วิชาชีพ
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
สิงหาคม นางธวัลรัตน์
ดาเนินงาน (A-ACT)
2560
สออนรัมย์
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
-คณะครูสายชั้น ป.
ตรวจสอบและประเมินผลการ
5
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
-นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
ประสบการณ์
โครงการ รายงานผล
วิชาชีพ
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
42,800
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 42,800 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
1.ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
2.รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ที่

กิจกรรม / รายการ

ค่าตอบ
แทน

1 ค่าพาหนะ รับส่งจานวน 4 คัน คันละ 10,000
2 ค่าอาหารว่าง
รวม

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวมเงิน

40,000
2,800
42,800

หมาย
เหตุ

40,000
2,800
42,800

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล

ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกต
โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการ
ดาเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 90 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประเมิน
โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรม
และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติกิจกรรม
เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบสังเกต

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
3.นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินกิจกรรมที่กาหนด
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางธวัลรัตน์ สะออนรัม)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
( จังหวัดปทุมธานี เพชรบุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
การประกันคุณภาพภายในของ สพฐ. มาตรฐานที่ 2,3,4,5,6
นางสุนีย์ สัตยารักษ์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 ม.6 การจัดการศึกษา
เป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรีย นรู้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่ การเรียนรู้นอกห้องเรียน
และนอกสถานที่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ครูผู้สอนจะต้องจัดให้ผู้เรียน ประกอบกับกร
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับสถานศึกษา
เป็นประจาทุกปี ด้วยความจาเป็นดังกล่าวข้างต้นทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ ในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
2.2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียน
2.3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 206 คน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศึกษานอกสถานที่
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ ในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
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4. กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินงาน
ที่

1

2

3.

4

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
บแทน สอย
ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ตุลาคม
ผู้อานวยการ
ป ระชุ ม ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เพื่ อ ว าง
2559
สถานศึกษา
แผนการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยฯ เสนอขอ
และคณะครู
อนุมัติโครงการ
คณะทางาน
ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
41,200 41,200 พฤษภาคม คณะทางาน
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2560
2.กาหนดบุคลากรดาเนินการ
3.ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
มิถุนายน
ดาเนินงานตามโครงการฯ
2560
4 .ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เอี ย ด
กรกฎาคม คณะทางาน
คณะท างาน คณะกรรมการ เพื่ อ
2560
เต รี ย ม ก าร ด าเนิ น กิ จ ก รร ม ต า ม
โครงการที่กาหนด
5.ประชุมชี้แจงนักเรียน ในการเตรียม
สิงหาคม คณะทางาน
ตัวเข้าค่ายฯ
2560
6.จัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
จ.ปทุมธานี จ. เพชรบุรี
คณะทางาน
จ.สมุทรสงคราม จ.กรุงเทพมหานคร
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กันยายน คณะทางาน
การดาเนินงาน (C-Check)
2560
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
กันยายน คณะทางาน
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล
2560

207
5. งบประมาณทั้งสิ้น 41,200 บาท (นักเรียน 206 คน) หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. รายละเอียดการใช้งบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ค่าพาหนะ
จานวน 41,200 บาท
6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ/เกณฑ์

วิธีการวัดและประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

(Out-put )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
สารวจ
แบบสารวจ
206 คน ศึกษานอกสถานที่ จ. ปทุมธานี
จ. เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม กรุงเทพฯ
(Out-come)
1. นักเรียนชั้น ป.6 ได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
ประเมินตามสภาพจริง
เอกสารสรุปองค์ความรู้
ในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
2. นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับการพัฒนาทักษะการ การสังเกต
แบบสังเกต
เรียนรู้ตามศักยภาพ
3. นักเรียนชั้น ป.6 มีทักษะชีวิตในการอยู่
การสังเกต
แบบสังเกต
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
4. นักเรียนชั้น ป.6 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้แบบบูรณาการในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน จ.ปทุมธานี จ. เพชรบุรี
จ.สมุทรสงคราม จ.กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปองค์ความรู้ในแต่ละสถานที่ได้ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตามศักยภาพรายบุคคล มีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุนีย์ สัตยารักษ์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

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

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

