
ชื่อโครงการ  โครงการสานฝันฯพ่ีสู่น้อง ครั้งที่ ๑๐ 

สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลมุ ผู้เรียนได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรฐพล อยูย่ืด 

ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน สถานศึกษาแต่ละแห่งได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้แก่นักเรียน ทั้งในด้าน
วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่จะช่วยให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ทาง
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข กิจกรรมเสริมต่าง ๆ
เหล่านี้ยังสามารถช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเห็นคุณค่าของการศึกษามากยิ่งขึ้น แต่ยังมี
นักเรียนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้ขาดประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตทางการศึกษาและชีวิตประจ าวันของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

ทั้งนี้ กลุ่มสานฝันฯพี่สู่น้อง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ เหล่านี้
ให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
กิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนมาโดยตลอด จึงได้มีการจัด
โครงการสานฝันฯพี่สู่น้อง ครั้งที่ ๑๐ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ .สามร้อยยอด  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน ตลอดจนช่วยส่งเสริม
การมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีในสังคมเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาตใินล าดับต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และเสริมทกัษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละศิลปะ 
๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาและน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคมส่วนรวม 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะส าคัญในการอยู่ร่วมกันและการแสดงออกในสังคมอย่างเหมาะสม 

 

๓. ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
๓.๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ ์จ านวน   คน 
 แบ่งตามระดับชั้นดังนี้ 



- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่๑   จ านวน    คน 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่๒   จ านวน    คน 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่๓   จ านวน    คน 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่๔   จ านวน    คน 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่๕   จ านวน    คน 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่๖   จ านวน    คน     

๓.๒ คณะครแูละบุคลากรโรงเรียนบ้านบ้านศาลาลัย           จ านวน    คน 

๓.๓ วิทยากร-พี่เลี้ยงกลุ่มสานฝันฯพ่ีสู่น้อง   จ านวน    ๓๐    คน 

๔. สถานทีด่ าเนนิการ 
โรงเรียนบ้านศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 
 

๕. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ประสานงาน 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
จัดท าแผน/โครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมินโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นายรฐพล อยู่ยืด 

 
๖. งบประมาณ  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ มีดังต่อไปน้ี 

๖.๑ ค่าวัสดุ-อปุกรณ ์                               บาท 

๖.๒ ค่าอาหารนักเรียน ( คน x ๓๐ บาท x   มื้อ)                                          บาท 

      ค่าอาหารคร-ูวิทยากร-พี่เลี้ยง ( คน x ๓๐ บาท   มื้อ)                                บาท 

                                       รวมเปน็เงินทั้งสิ้น                      บาท 

                                               (                                            ) 

 

 

 



๗.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๗.๑  นักเรียนได้รับความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศิลปะ 

๗.๒  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาและน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๗.๓  นักเรียนมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางวิชาการและด้านอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์

๗.๔  นักเรียนมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ด ี

 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………………………..ผู้เสนอโครงการ 

            ( นายรฐพล อยู่ยืด ) 
                      
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 

              ( นาย                           ) 
           ครผูู้ประสานงาน 

 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 

              (                                  ) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาลัย 

 
 
 
 
 

 
 



ก าหนดการ 
โครงการสานฝันฯพีสู่่น้อง ครั้งที่ ๑๐ 
วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงเรียนบ้านศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบคีรขีันธ์   

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ น.  พิธีเปิดโครงการสานฝันฯพี่สูน่้อง ครั้งที่ ๑๐ 
๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๐ น.  กิจกรรมสันทนาการ (ละลายพฤติกรรม) 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  - ระบายฝัน (ป.๑-ป.๒)     

     - นักประดิษฐ์น้อย (ป.๓-ป.๔) 
     - Local Science (ป.๕-ป.๖) 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.    แว่นสามมิต ิ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔๐๐ น.    กิจกรรม Science Show 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    กิจกรรมจรวดขวดน้ า  
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    สันทนาการ/ชี้แจง/นักเรียน (ป.๑-ป.๓ เดินทางกลับบ้าน) 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.    ท าธุระส่วนตัว 
๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.    รับประทานอาหารค่ า 
๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.    กิจกรรมสอนนอ้งดูดาว/ละครดาว 
๒๑.๐๐ น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ น.    ตื่นนอน/ท าธุระส่วนตัว 
๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.    รับประทานอาหารเช้า 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.    กิจกรรมสันทนาการ 
๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.    กิจกรรม Walk Rally (๕ ฐาน ฐานละ ๒๐ นาที) 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    สรุปกิจกรรม Walk Rally/สันทนาการ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.                กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

          ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.                สรุปกิจกรรม/พิธีปิดโครงการสานฝันฯพี่สูน่้อง ครั้งที่ ๑๐ 
 
หมายเหต ุ  กจิกรรมและก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  


