โครงการนํานักเรียนเขาเรียนรูในสวนสัตว
งบประมาณป 2559
องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ
1. ที่มาของโครงการ
เปนโครงการตอเนื่องตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการใหบริการแหลงเรียนรูของเยาวชน
2.3 เพื่อสงเสริมความรูและทัศนคติเรื่องสัตวปา และการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.4 เพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสัตวปาและสิ่งแวดลอม
3. ลักษณะของกิจกรรมในโครงการ การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู
ดวยกิจกรรม ดังนี้
3.1 นั่งรถนําชมสวนสัตวโดยรอบ
3.2 เดินศึกษาเรียนรูสัตวปาและธรรมชาติ
3.3 กิจกรรมฐานการเรียนรูพรอมจัดทําแบบประเมินการเรียนรูและกิจกรรมสรางจิตสํานึก
3.4 ถาม - ตอบ เกี่ยวกับสิง่ แวดลอม สัตวปา และพรรณพืช
3.5 นันทนาการ และชมการแสดงความสามารถของสัตว
4. คุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเขารวมโครงการ
4.1 ตองเปนโรงเรียนที่ดอยโอกาสในเรื่องการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
4.2 ตองเปนโรงเรียนที่ไมมีงบประมาณ ในเรื่องการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ หรือมีเพียง
สวนนอยไมเพียงพอตอการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
4.3 ตองเปนโรงเรียนที่อยูในฐานะยากจน และ อยูในเขตชนบท หรือถิ่นทุรกันดาร
4.4 ตองเปนโรงเรียนสถานสงเคราะห สถานศึกษา สมาคม ชมรม หรือหนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับเด็กพิการ หรือ เด็กพิเศษ
4.5 โรงเรียนที่ผานเกณฑพิจารณาการคัดเลือก จะตองอยูภายในหลักเกณฑอยางนอย
2 ขอ

5. วิธีดําเนินการ
5.1 สวนสัตวจดั วิทยากรทํากิจกรรมพรอมอุปกรณ
5.2 ประเภท 1 วัน ไป - กลับ สวนสัตวจัดอาหารกลางวันพรอมน้ําดื่มใหกับโรงเรียนที่เขา
รวมโครงการฯ
5.3 ประเภท 2 วัน 1 คืน สวนสัตวมีอาหารพรอมน้ําดื่มมื้อเย็น ของวันแรก และ มื้อเชา
ของวันที่สอง เทานั้น
5.4 โรงเรียน / นักเรียน ตองรับผิดชอบคาพาหนะ ไป - กลับ
5.5 โรงเรียนตองอยูรวมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่กําหนดไว อยางนอย 4 - 5 ชัว่ โมง
5.6 ครูตองคอยกํากับดูแลใหนักเรียนรวมกิจกรรมตลอดเวลาที่ทํากิจกรรมในโครงการ
6. ระยะเวลา
6.1 ประเภทที่ 1 ศึกษาเรียนรูในสวนสัตวแบบ 1 วัน ไป - กลับ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 15 กันยายน 2559
เฉพาะ วันจันทร - วันศุกร แบงเปน 2 รอบ
รอบแรกเชา ตั้งแตเวลา 09.00 น.- 12.00 น.
รอบสองบาย ตั้งแตเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
6.2 ประเภทที่ 2 ศึกษาเรียนรูในสวนสัตวแบบพักแรม 2 วัน 1 คืน
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 15 กันยายน 2559
วันแรกมาถึงสวนสัตวสงขลา เวลา 12.00 น., วันที่สอง ออกคายเวลา 12.00 น.

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

กําหนดการ
โครงการนํานักเรียนเขาเรียนรูในสวนสัตว
ณ สวนสัตวสงขลา ประจําปงบประมาณ 2559
ประเภทเรียนรู 1 วัน
รอบเชา
09.00 - 09.30 น.
09.30 - 10.00 น.
10.00 – 10.30 o.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 น.
รอบบาย
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 o.
14.30 – 16.00 น.
16.00 น.

กลาวตอนรับ แนะนําวิทยากรและสถานที่
กิจกรรมฐานการเรียนรูสัตวปาและสิ่งแวดลอม กิจกรรมสราง
จิตสํานึก
ประเมินผลการเรียนรู
ชมการแสดงความสามารถของสัตว ตามโปรแกรมการแสดง
ความสามารถของสัตว 1 โปรแกรม ตามที่สวนสัตวจัด
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางโดยสวัสดิภาพ

กลาวตอนรับ แนะนําวิทยากรและสถานที่
กิจกรรมฐานการเรียนรูสัตวปาและสิ่งแวดลอม กิจกรรมสราง
จิตสํานึก
ประเมินผลการเรียนรู
ชมการแสดงความสามารถของสัตว ตามโปรแกรมการแสดง
ความสามารถของสัตว 1 โปรแกรม ตามที่สวนสัตวจัด
เดินทางโดยสวัสดิภาพ

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

กําหนดการ
โครงการนํานักเรียนเขาเรียนรูในสวนสัตว
ณ สวนสัตวสงขลา ประจําปงบประมาณ 2559
ประเภทคายพักแรม 2 วัน 1 คืน
วันแรก
12.00 - 13.00 น.
กลาวตอนรับ แนะนําวิทยากรและสถานที่
การปฏิบัติอยางเหมาะสมในการอยูคาย
13.00 - 16.00 น.
เขาฐานการเรียนรูในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา
Green Zoo ประเมินผลการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
16.00 - 18.00 น.
เขาที่พักปฏิบัตภิ าระกิจสวนตัว
18.00 - 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น.
กิจกรรมการเรียนรูชีวิตสัตวปาภาคกลางคืน Night Zoo
21.00 น.
พักผอน
วันที่สอง
06.00 - 07.30 น.
07.30 - 08.30 น.
08.30 – 10.00 น.
10.00 - 11.30 น.
11.30 น.

ตื่นนอนเก็บสัมภาระ ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
พรอมดูแลความสะอาดคายพักแรม
รับประทานอาหารเชา
เรียนรูวิถีชีวิตสัตวปาตามสวนจัดแสดงตางๆ ภายในสวนสัตว
ชมการแสดงความสามารถของสัตว ตามโปรแกรมการแสดงความสามารถ
ของสัตว 1 โปรแกรม ตามที่สวนสัตวจัด
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมหรือตามดุลพินิจของวิทยากร
กรุณาติดตอ – สอบถามและจองลวงหนาไดที่....
ฝายการศึกษา
086 – 498 – 3693
หัวหนาฝายการศึกษา 087 – 967 - 9911
โทรสาร
074 – 598 - 840
เว็บไซต
http//www.songkhlazoo.com
www. facebook.com/education.skz

เงื่อนไขการติดตอเขาโครงการนํานักเรียนเขาเรียนรูในสวนสัตวสงขลา
โครงการนํานักเรียนเขาเรียนรูในสวนสัตวสงขลามี 2 ประเภท
1. ประเภทที่ 1 แบบไปเชา – เย็นกลับ (เชา – บาย)
2. ประเภทที่ 2 แบบคางคืน 2 วัน 1 คืน
เงื่อนไข
1. ทุกโรงเรียนที่ขอเขาโครงการฯ จะตองติดตอกับเจาหนาที่ฝายการศึกษา กอนเขารวมโครงการฯ
อยางนอย 10 วัน หากไมติดตอกอน จะตองเสียคาใชจายเองทั้งหมดและไมไดเขารวมโครงการฯ
2. ในกรณีที่โครงการฯ เต็มกอนสิ้นปงบประมาณ ทางฝายการศึกษาก็จะปดรับทันที โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา
3. ทุกโรงเรียนที่สงใบสมัคร / เอกสารที่เขารวมโครงการฯ จะตองแจงหมายเลขโทรศัพทของผูที่
รั บ ผิ ด ชอบไว ด ว ย และก อ นถึ งวั น เข าร ว มโครงการฯ อย า งน อ ย 3 วั น ให ติ ด ต อ ฝ า ยการศึ ก ษา
เพื่อยืนยันการเขารวมโครงการฯ มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ไมใหเขารวมโครงการฯ
4. โรงเรียนที่สงเอกสารแลว เมื่อถึงกําหนดวันเขารวมโครงการฯ และไมมาตามนัดหมาย จะตอง
ชําระคาอาหารที่สวนสัตวสงขลาไดจดั เตรียมไวตามจํานวนที่แจง
5. อัตราสวนของนักเรียนกับคณะครูที่เขารวมโครงการฯ คือ นักเรียน 20 คน : ครู 1 คน หากคณะ
ครูเกินที่กําหนดจะตองเสียคาใชจาย จัดหาอาหารหรือที่พักเอง
6. ทุ ก โรงเรีย นที่นําคณะนั ก เรีย นเขาโครงการฯ จะตอ งรวมกิจกรรมฐานการเรีย นรูสัต วปาและ
สิ่งแวดลอม พรอมจัดทําใบประเมินการเรียนรู โดยใชเวลาอยางนอยประมาณ 1 ชั่งโมง
7. ทุกโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ จะตองรวมสนับสนุนโครงการอุปถัมภสัตวปา โดยบริจาคเปน
จํานวนเงินตามความเหมาะสม
8. นักเรียน / คณะครูทุกคนที่เขารวมโครงการฯ ใหนําดินสอ ปากกา แกวน้ํา / ชอนสวนตัวมาดวย
กรุณาติดตอ – สอบถามและจองลวงหนาไดที่....
ฝายการศึกษา
086 – 498 – 3693
หัวหนาฝายการศึกษา 087 – 967 - 9911
โทรสาร
074 – 598 - 840
เว็บไซต
http//www.songkhlazoo.com
www. facebook.com/education.skz
ขอขอบคุณทุกทานที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

ตัวอยางการทําหนังสือขอความอนุเคราะห

ที่................./......................

ที่อยู....................................

วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนํานักเรียนเขาเรียนรูในสวนสัตว
เรียน ผูอํานวยการสวนสัตวสงขลา
สิ่งที่แนบมาดวย รายชื่อนักเรียนเขารวมโครงการฯ จํานวน...........ชุด
ดวยคณะนักเรียนจากโรงเรียน / สถาบัน ..............................................................
มีความประสงค ขอนํานักเรียนเขาเยี่ยมชมสวนสัตว ประเภทไปเชา – เย็นกลับ / 2 วัน 1 คืน ดังนี้
1. นักเรียนชวงชั้นที่...........ระดับชั้น....................ชาย.............................คน
2. นักเรียนชวงชั้นที่...........ระดับชั้น....................หญิง...........................คน
3. คณะครู / ผูปกครอง / กรรมการสถานศึกษาจํานวน............................คน
เขาเยี่ยมชมวันที่............เดือน..............................พ.ศ...................เวลา...................
ทางโรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และ
สามารถประสานงานไดกับนาย / นาง / นางสาว ..............................................................................
โทรศัพทมือถือ.................................................
ขอแสดงความนับถือ

..........................................
(..........................................)
ตําแหนง..................................................

โครงการนํานักเรียนเขาเรียนรูในสวนสัตวสงขลา
ประเภทกิจกรรมการเรียนรูไป – กลับ 1 วัน

ชื่อโรงเรียน...........................................................................สังกัด..................................................
ที่อยูโรงเรียนเลขที่.......................หมูที่............ถนน/ซอย................................ตําบล.........................
อําเภอ.........................................จังหวัด..................................................โทรศัพท..........................
โทรสาร................................................Website...............................................................................
วันที่เขารวมกิจกรรม................................................................................ประกอบดวย
1. ระดับปฐมวัย
จํานวน........................................คน
2. ชวงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3)
จํานวน........................................คน
3. ชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)
จํานวน........................................คน
4. ชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
จํานวน........................................คน
5. ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
จํานวน........................................คน
6. ครู - อาจารยผูควบคุม
จํานวน........................................คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน........................................คน
อาจารยผูรับผิดชอบ........................................................................................................................
เบอรโทรศัพท...............................................................มือถือ..........................................................
โรงเรียนเคยเขาชมสวนสัตวใดมาบางหรือไม
ไมเคย
เคย
ระบุจํานวน..........................................ครั้ง
ลงชื่อ........................................................
(.....................................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่.........................................................
หมายเหตุ : กรุณาติดตอ – สอบถามและจองลวงหนา
ไดที่งานการศึกษา
โทรศัพท : 086 – 4983693 โทรสาร : 0–7459 -8840
ISSUE NO.1 REV.NO.2
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โครงการนํานักเรียนเขาเรียนรูในสวนสัตวสงขลา
ประเภทกิจกรรมการเรียนรูคายพักแรม 1 คืน 2 วัน

ชื่อโรงเรียน...........................................................................สังกัด..................................................
ที่อยูโรงเรียนเลขที่.......................หมูที่............ถนน/ซอย................................ตําบล.........................
อําเภอ.........................................จังหวัด..................................................โทรศัพท..........................
โทรสาร................................................Website..............................................................................
วันที่เขารวมกิจกรรม................................................................................ประกอบดวย
1. ระดับปฐมวัย
จํานวน........................................คน
2. ชวงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3)
จํานวน........................................คน
3. ชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)
จํานวน........................................คน
4. ชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
จํานวน........................................คน
5. ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
จํานวน........................................คน
6. ครู - อาจารยผูควบคุม
จํานวน........................................คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน........................................คน
อาจารยผูรับผิดชอบ........................................................................................................................
เบอรโทรศัพท...............................................................มือถือ..........................................................
โรงเรียนเคยเขาชมสวนสัตวใดมาบางหรือไม
ไมเคย
เคย
ระบุจํานวน..........................................ครั้ง
ลงชื่อ........................................................
(.....................................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่.........................................................
หมายเหตุ : กรุณาติดตอ – สอบถามและจองลวงหนา
ไดที่งานการศึกษา
โทรศัพท : 086 – 4983693 โทรสาร : 0 – 7459 -8840
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