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ชื่อโครงการ
แผนงานงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

เพลินวิชาการผานคายเรียนรู
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายประวิช สินธุศิริ หัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 1, 2, 3, 5
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 3, 5, 6
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557
.....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 มาตรา 49 ไดบัญญัติไววา
“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป? ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ไดบัญญัติไววา “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป?ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย” ซึ่งเปHนขอกําหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได
ดําเนินการตามเจตนารมณJดังกลาวขางตน โดยจัดทําโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง
เต็มตามศักยภาพ
การจัดกิจกรรมคายเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเปHนกระบวนการหนึ่งที่ผูสอนนํามาใชพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เพราะจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณJที่หลากหลายสามารถนํามาปรับปรุงการเรียนรู
ของตนเอง เกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ขอมูลที่ไดยังเปHนแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาดานการจัดการเรียนรูของครู สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยการจัด
กิจกรรมคายเรียนรู
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย
2.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูใหสูงขึ้น
2.4 เพื่อพัฒนาความรู ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการทํางานรวมกันเปHนกลุมของนักเรียน ให
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนJในชีวิตประจําวันได
2.5 เพื่อปลูกฝNงคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย กฎเกณฑJเพื่อการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตางๆ
อันจะนําไปสูพื้นฐานการทําประโยชนJใหแกสังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย
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3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมคายเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพใน 8 กลุม
สาระการเรียนรู
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมตางๆ ไปประยุกตJใชใน
ชีวิตประจําวัน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
3.2.2 นักเรียนทุกคนไดรับประสบการณJตรงจากการเขารวมกิจกรรมคายเรียนรู
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมชี้แจง วางแผนกําหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.3 ประชาสัมพันธJและรับนักเรียนเขารวมกิจกรรมแตละประเภท
4.4 ติดตอประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของ
4.5 ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด
4.6 สรุปผล ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงาน และเผยแพรประชาสัมพันธตอสาธารณชน
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 216,960 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจาย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา

216,960
-

บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและรายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 คาย English is Fun (สนุกกับ
ภาษาอังกฤษ)
1.1.คาอาหารกลางวันและ
อาหารวางนักเรียน315คนๆละ
60 บาท
1.2 คาตอบแทนวิทยากร
1.3 คาวัสดุและอุปกรณJในการ
จัดกิจกรรมในคาย
1.4 จัดสถานที่ (ฉาก, ป]าย, เวที
, ดอกไม, ธูปเทียน)
1.5 คาพิมพJวุฒิบัตร
1.6 คารางวัลนักเรียน
2 ตัวเลขหรรษา กาลเวลาแสน
สนุก
2.1 คาวัสดุและอุปกรณJในการ
จัดจัดกิจกรรมฐานประดิษฐJคิด
สนุก ฐานคณิตฯ คิดเร็ว ฐาน
โจทยJปNญหา และฐานชั่ง ตวง
วัด
2.2 จัดสถานที่ (ฉาก, ป]าย, เวที
, ดอกไม, ธูปเทียน)
2.5 คาอาหารวางและอาหาร
กลางวันครู วิทยากร
2.6 คาอาหารกลางวัน และ
อาหารวางนักเรียน 305 คนๆ
60 บาท
2.7 คารางวัลนักเรียน และ
พิมพJวุฒิบัตร

ลักษณะการจาย
ระยะเวลาดําเนินการ
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
-

37,800

-

-

18,900

-

4,000

-

-

-

10,000

-

-

2,000

-

-

1,500
1,400

-

-

36,600

-

-

10,000

-

-

2,000

-

-

5,000

-

-

18,300

-

-

1,300

-

16 พฤษภาคม 2556
31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ

นายประวิช
สินธุศิริ และ
คณะหัวหนา
กลุมสาระ
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ที่

กิจกรรม

3 คายเสริมสรางความรูสูสากล
3.1 คาวัสดุ/อุปกรณJ
3.2 คาป]าย
3.3 คาจัดโต`ะหมูบูชา/ตกแตง
สถานที่
3.4 คาอาหารวางครู วิทยากร
ผูรวมงาน
3.5 คาอาหารวางนักเรียน
จํานวน 296คนๆละ 40 บาท
(296 x 40)
4 คายวิทยJคิดสรางสรรคJ

ลักษณะการจาย
ระยะเวลาดําเนินการ
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
35,520
19,780
700
-

1,200

-

-

2,000

-

-

11,840

หมายเหตุ

-

-

37,680

-

4.1 คาวิทยากรใหความรู
4.2 คาวัสดุอุปกรณJในการ
เรียนรูและฝbกปฏิบัติ
4.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 314 คนๆละ 30 บาท
2 มื้อ (314 x 30 x 2)
4.4 คาป]ายจัดสถานที่
5 คายเปcดฟ]าสูอาเซียน
5.1 คาจัดทําป]ายไวนิล ดอกไม
ตกแตงสถานที่ เวที เทียนธูป
5.2 คาวัสดุฝbก

9,000

-

-

-

9,000

-

5.3 คาวิทยากรภายนอก
5.4 คาอาหารวางนักเรียน ครู
วิทยากรภายนอกคนละ 40
บาท(นักเรียน307คนครูและ
วิทยากรภายนอก 39 คน )
5.5 คาอาหารกลางวันครู และ
วิทยากรภายนอก

-

18,840

-

-

840
36,840

-

-

3,000

-

5,000

10,000
-

-

-

13,840

-

-

5,000

-

16 พฤษภาคม 2556
31 มีนาคม 2557

นายประวิช
สินธุศิริ และ
คณะหัวหนา
กลุมสาระ
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ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจาย
ระยะเวลาดําเนินการ
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

6 คายเรียนรูวิทยาศาสตรJใน
32,520
สวนสัตวJ
6.1 คาเชาเหมารถ
30,000
6.2 คาวัสดุและเอกสาร
2,520
ประกอบ
รวมทั้งสิ้น
18,000
198,960
(รายละเอียดใชจายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)

-

16 พฤษภาคม 2556
31 มีนาคม 2557

-

6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมคายเรียนรู
เพื่อการพัฒนาคุณภาพใน 8 กลุมสาระการ
เรียนรู
2. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการ
จัดกิจกรรมตางๆ ไปประยุกตJใชใน
ชีวิตประจําวัน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหสูงขึ้น
3. นักเรียนทุกคนไดรับประสบการณJตรงจาก
การเขารวมกิจกรรมคายเรียนรู

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
วิธีวัดและประเมินผล
- แบบสังเกต
- การสังเกต

- แบบทดสอบ
- แบบสัมภาษณJ

- การทดสอบ
- การสัมภาษณJ

- แบบสัมภาษณJ

- การสัมภาษณJ

7. ผลที่คาดว=าจะไดรับ
7.1 นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ ซึ่งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ไดตามเกณฑJ
7.2 นักเรียนไดรับประสบการณJตรง มีความรูมาประยุกตJใชในชีวิตประจําวันได
7.3 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการทํางานรวมกันเปHนกลุมของนักเรียน
7.4 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย กฎเกณฑJเพื่อการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตาง ๆ
อันจะนําไปสูพื้นฐานการทําประโยชนJใหแกสังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย
..................................................................................................................................

หมายเหตุ
นายประวิช
สินธุศิริ และ
คณะหัวหนา
กลุมสาระ
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(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นายประวิช สินธุศิริ)
(นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายจําลอง นามบุญลือ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษJ โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย

