
โครงการ    เปิดโลกแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๔,๙,๑๐,๑๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓,๕,๖๑๐,๑๑,๑๓ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๑  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่๑,๓  
ลักษณะโครงการ       ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุทัศน์ เสียงเลิศ  นางอารีย์  กูมุดา 
                                                    นางนุชนาถ  ชมช่วยธาน ี
งบประมาณทั้งสิ้น   ๕,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
.................................................................. ........................................................................................................... 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมได้จัดท าโครงการเปิดโลกแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา  โดยเน้นการพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มาตรา ๖ รู้จักพ่ึงตนเอง  มี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรา ๗ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษา
ตลอดชีวิต  มาตรา ๘ และแนวการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และ ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   มาตรา ๒๒ โดยสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้  มีความรอบรู้ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน  จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่างๆ มาตรา ๒๔ รวมทั้งต้องส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  อย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ มาตรา ๒๕  

 การเรียนรู้อันเกิดจากการศึกษาในระบบเพียงประการเดียวและเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้เต็มศักยภาพ  จึงต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการทางเลือกหนึ่งที่ท าได้คือการจัดให้ผู้เรียนออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ตามแนวทาง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ( พ.ศ. ๒๕๕๒ – 
๒๕๖๑)    โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมจึงได้จัดโครงการเปิดโลกแหล่งเรียนรู้เป็นโครงการใหม ่

 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  ผลผลิต ( OUTPUT) 
  เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทุกคน  ได้ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย 



 ๒.๒  ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
  เพ่ือให้นักเรียนที่ได้ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู้ที่ไปศึกษาสูงขึ้น 

๓.  เป้าหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
        ๑. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทุกคน  ของโรงเรียนบ้าน
เกาะเคี่ยมทุกคน  ได้ศึกษายังแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย 
       ๒. นักเรียนร้อยละ  ๗๕  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีข้ึนไปการด าเนินการโครงการ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
         ๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู้ที่ไปศึกษาสูงขึ้น 
       ๒.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษานอกสถานที่และมีทักษะในการ  
                     แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 
ผู้บริหารโรงเรียน  
ผู้บริหารโรงเรียน   

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
-  น านักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

 
๕,๐๐๐ 

 

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 
นางอารีย์ กูมุดา                                      
นางนุชนาถ ชมช่วยธานี 

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 

- ผู้บริหารโรงเรียน 
นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 
นางอารีย์ กูมุดา                                      
นางนุชนาถ ชมช่วยธานี 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 
นางอารีย์ กูมุดา                                      
นางนุชนาถ ชมช่วยธานี 

 
๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย ๕,๐๐๐ - - - - 
วัสดุ - - - - - 

รวม ๕,๐๐๐ - - - - 



 
๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมายเหตุ   การใช้จ่ายงบประมาณสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของนักเรียนไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษา 

บันทึกการไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ ๗๕ 

๓. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับ
การด าเนินโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
  ลงชื่อ .............................................                           ลงชื่อ  ......................................................... 
           (นายสุทัศน์ เสียงเลิศ)                                          (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
              ผู้เสนอโครงการ                                             ผู้อนุมัติโครงการ       
 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าใช้สอย          
ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้ - - ๕,๐๐๐ - - - 

รวม - - ๕,๐๐๐ - - - 


