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ช่ือโครงการ   เพลินวิชาการผ�านค�ายเรียนรู� 
แผนงานงบประมาณ  สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต�ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นายประวิช  สินธุศิริ  หัวหน�ากลุ�มสาระ  8 กลุ�มสาระการเรียนรู� 

และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน                                
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อท่ี 1, 2, 3, 5  
สนองมาตรฐานการศึกษา ข�อท่ี 3, 5, 6 
ระยะเวลาดําเนินการ  16  พฤษภาคม  2556 - 31  มีนาคม  2557 

..................................................................................................................................................................... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  หมวด 3  มาตรา 49  ได�บัญญัติไว�ว�า

“บุคคลย�อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม�น�อยกว�าสิบสองป?  ท่ีรัฐจะต�องจัดให�อย�างท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช�จ�าย”  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พุทธศักราช 2542  และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553  ได�บัญญัติไว�ว�า “การจัดการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกัน  ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม�น�อยกว�าสิบสองป?ท่ีรัฐจะต�องจัดให�อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
โดยไม�เก็บค�าใช�จ�าย”  ซ่ึงเปHนข�อกําหนดท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได�
ดําเนินการตามเจตนารมณJดังกล�าวข�างต�น  โดยจัดทําโครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจัดการศึกษาต้ังแต�
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึน เพ่ือส�งเสริมให�นักเรียนทุกคนได�รับโอกาสทางการศึกษาอย�าง
เต็มตามศักยภาพ 

การจัดกิจกรรมค�ายเรียนรู�ท้ังในและนอกสถานศึกษาเปHนกระบวนการหนึ่งท่ีผู�สอนนํามาใช�พัฒนา
คุณภาพผู�เรียน  เพราะจะช�วยให�ผู�เรียนได�รับประสบการณJท่ีหลากหลายสามารถนํามาปรับปรุงการเรียนรู�
ของตนเอง  เกิดการพัฒนาและเรียนรู�อย�างเต็มศักยภาพ  นอกจากนี้ข�อมูลท่ีได�ยังเปHนแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาด�านการจัดการเรียนรู�ของครู ส�งผลให�เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงข้ึน 

 

2.  วัตถุประสงค� 
2.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู�เรียนท้ัง  8  กลุ�มสาระการเรียนรู�และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  โดยการจัด

กิจกรรมค�ายเรียนรู� 
2.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย�างหลากหลาย 
2.3  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต�ละกลุ�มสาระการเรียนรู�ให�สูงข้ึน 

     2.4  เพ่ือพัฒนาความรู�  ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการทํางานร�วมกันเปHนกลุ�มของนักเรียน ให�
สามารถนําไปใช�ให�เกิดประโยชนJในชีวิตประจําวันได�  
  2.5  เพ่ือปลูกฝNงคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัย  กฎเกณฑJเพ่ือการอยู�ร�วมกันในสภาพชีวิตต�างๆ 
อันจะนําไปสู�พ้ืนฐานการทําประโยชนJให�แก�สังคม  และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย 
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3.  เป/าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนทุกคนได�เข�าร�วมกิจกรรมค�ายเรียนรู�เพ่ือการพัฒนาคุณภาพใน 8  กลุ�ม 
สาระการเรียนรู� 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนสามารถนําความรู�ท่ีได�รับจากการจัดกิจกรรมต�างๆ  ไปประยุกตJใช�ใน 

ชีวิตประจําวัน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�สูงข้ึน 
3.2.2  นักเรียนทุกคนได�รับประสบการณJตรงจากการเข�าร�วมกิจกรรมค�ายเรียนรู� 

 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว�างวันท่ี  1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
ถึง  วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557  มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ประชุมชี้แจง  วางแผนกําหนดวัน เวลา  ในการจัดกิจกรรม 
 4.2  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 4.3  ประชาสัมพันธJและรับนักเรียนเข�าร�วมกิจกรรมแต�ละประเภท 
 4.4  ติดต�อประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
 4.5  ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนด 
 4.6  สรุปผล  ประเมินผล  รายงานผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร	ประชาสัมพันธ�ต	อสาธารณชน 
 

5. งบประมาณ (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  216,960  บาท)   
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�าย ดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว                    -           บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา              216,960     บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา         -           บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช�จ�ายงบประมาณ   

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 ค�าย English is Fun (สนุกกับ
ภาษาอังกฤษ)   

- 37,800 - 

16 พฤษภาคม 2556 
31 มีนาคม 2557 

นายประวิช  
สินธุศิริ และ 
คณะหัวหน�า
กลุ�มสาระ 

 1.1.ค�าอาหารกลางวันและ
อาหารว�างนักเรียน315คนๆละ 
60  บาท 

- 18,900 - 

1.2 ค�าตอบแทนวิทยากร  4,000 - - 
1.3 ค�าวัสดุและอุปกรณJในการ
จัดกิจกรรมในค�าย  

- 10,000 - 

1.4 จัดสถานท่ี (ฉาก, ป]าย, เวที
, ดอกไม�, ธูปเทียน)  

- 2,000 - 

1.5 ค�าพิมพJวุฒิบัตร  - 1,500 - 
1.6 ค�ารางวัลนักเรียน - 1,400 - 

2 ตัวเลขหรรษา กาลเวลาแสน
สนุก 

- 36,600 - 

 2.1 ค�าวัสดุและอุปกรณJในการ
จัดจัดกิจกรรมฐานประดิษฐJคิด
สนุก  ฐานคณิตฯ คิดเร็ว  ฐาน
โจทยJปNญหา  และฐานชั่ง ตวง 
วัด 

- 10,000 - 

2.2 จัดสถานท่ี (ฉาก, ป]าย, เวที
, ดอกไม�, ธูปเทียน) 

- 2,000 - 

2.5 ค�าอาหารว�างและอาหาร
กลางวันครู  วิทยากร 

- 5,000 - 

2.6 ค�าอาหารกลางวัน และ
อาหารว�างนักเรียน 305 คนๆ 
60  บาท  

- 18,300 - 

2.7 ค�ารางวัลนักเรียน และ
พิมพJวุฒิบัตร 

- 1,300 - 
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ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

3 ค�ายเสริมสร�างความรู�สู�สากล - 35,520 - 

16 พฤษภาคม 2556 
31 มีนาคม 2557 

นายประวิช  
สินธุศิริ และ 
คณะหัวหน�า
กลุ�มสาระ 

 3.1 ค�าวัสดุ/อุปกรณJ - 19,780 - 

3.2 ค�าป]าย - 700 - 

3.3 ค�าจัดโต̀ะหมู�บูชา/ตกแต�ง
สถานท่ี 

- 1,200 - 

3.4 ค�าอาหารว�างครู วิทยากร 
ผู�ร�วมงาน 

- 2,000 - 

3.5 ค�าอาหารว�างนักเรียน 
จํานวน 296คนๆละ 40 บาท  
 (296 x 40)   

- 
11,840 

 
- 

4 ค�ายวิทยJคิดสร�างสรรคJ - 37,680 - 

 4.1 ค�าวิทยากรให�ความรู� 9,000 - - 
4.2 ค�าวัสดุอุปกรณJในการ
เรียนรู�และฝbกปฏิบัติ 

- 9,000 - 

4.3 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
จํานวน  314 คนๆละ 30 บาท  
2 ม้ือ (314 x 30 x 2)   

- 
 

18,840 
 

- 

4.4 ค�าป]ายจัดสถานท่ี - 840 - 
5 ค�ายเปcดฟ]าสู�อาเซียน - 36,840 - 
 5.1 ค�าจัดทําป]ายไวนิล ดอกไม� 

ตกแต�งสถานท่ี เวที เทียนธูป 
- 3,000 - 

5.2 ค�าวัสดุฝbก - 10,000 - 

5.3 ค�าวิทยากรภายนอก 5,000 - - 

5.4 ค�าอาหารว�างนักเรียน ครู 
วิทยากรภายนอกคนละ 40 
บาท(นักเรียน307คนครูและ
วิทยากรภายนอก 39 คน ) 

- 
 

13,840 
 

- 

5.5 ค�าอาหารกลางวันครู และ
วิทยากรภายนอก 

- 5,000 
 
 

- 
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ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

6 ค�ายเรียนรู�วิทยาศาสตรJใน 
สวนสัตวJ 

- 32,520 - 

16 พฤษภาคม 2556 
31 มีนาคม 2557 

นายประวิช  
สินธุศิริ และ 
คณะหัวหน�า
กลุ�มสาระ 

 6.1 ค�าเช�าเหมารถ - 30,000 - 

6.2 ค�าวัสดุและเอกสาร
ประกอบ 

- 2,520 - 

รวมท้ังส้ิน 18,000 198,960 - 

(รายละเอียดใช�จ�ายงบประมาณ ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
 

6.  การวัดผลและการประเมินผล 

 

7. ผลท่ีคาดว=าจะได�รับ 
 7.1  นักเรียนได�รับการพัฒนาทางด�านวิชาการ  ซ่ึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ได�ตามเกณฑJ    
 7.2  นักเรียนได�รับประสบการณJตรง  มีความรู�มาประยุกตJใช�ในชีวิตประจําวันได� 
  7.3  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการทํางานร�วมกันเปHนกลุ�มของนักเรียน 
     7.4  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัย  กฎเกณฑJเพ่ือการอยู�ร�วมกันในสภาพชีวิตต�าง ๆ 
อันจะนําไปสู�พ้ืนฐานการทําประโยชนJให�แก�สังคม  และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย 
 

.................................................................................................................................. 
 
 
 

ตัวบ�งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนทุกคนได�เข�าร�วมกิจกรรมค�ายเรียนรู�
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพใน 8 กลุ�มสาระการ
เรียนรู� 
2. นักเรียนสามารถนําความรู�ท่ีได�รับจากการ
จัดกิจกรรมต�างๆ ไปประยุกตJใช�ใน
ชีวิตประจําวัน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให�สูงข้ึน 
3. นักเรียนทุกคนได�รับประสบการณJตรงจาก
การเข�าร�วมกิจกรรมค�ายเรียนรู� 

- แบบสังเกต 
 
 
- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภาษณJ 
 
 
- แบบสัมภาษณJ 

- การสังเกต 
 
 
- การทดสอบ 
- การสัมภาษณJ 
 
 
- การสัมภาษณJ 
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(ลงชื่อ)        ผู�เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)    ผู�เสนอโครงการ  

          (นายประวิช  สินธุศิริ)                              (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร)       
ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย         ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย 

 
 

(ลงชื่อ)                             ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายจําลอง  นามบุญลือ) 
                                    ตําแหน�ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย 
 
 

    (ลงชื่อ)           ผู�อนุมัติโครงการ 
                    (นายพีรพงษJ  โลหะมาศ) 
         ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย 

 


