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ชื่อโครงการ

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูและคายบูรณาการ English Science
and Mathematics Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป4ที่ 1-3 ใน
โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรA และ
คณิตศาสตรA (Excellence in Science and Mathematics :ESM )
แผนงบประมาณ
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปFนธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร นางสาวปุนรดา แจมเสียง และคณะครู
โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรAและ
คณิตศาสตรA (Excellence in Science and Mathematics :ESM )
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 1, 2
มาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 2, 3, 4, 6
ระยะเวลาดําเนินการ
14 - 15 มกราคม 2557
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตราที่
24 กลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูวา“ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ฝUกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ เรียนรูจากประสบการณAจริง
และปฏิบัติจริง จัดสาระการเรียนรูดานตาง ๆ ใหสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝXงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคAไว จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ”
กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและคายบูรณาการ English Science and
Mathematics Camp เปFนกิจกรรมเสริมการเรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียนผานกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางวิชาการ เนนกระบวนการคิดฝUกใหนักเรียนเผชิญกับ
ปXญหาและการแกปXญหา สงเสริมความคิดสรางสรรคA ฝUกทักษะทางสังคม ในการทํางานและการอยูรวมกัน
อยางสรางสรรคA สามารถเปFนผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้เปFนเป`าหมายของการเรียน
การสอน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณภาพนักเรียน มาตรฐานการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนควรจะไดรับการพัฒนา และสงเสริม
โรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย เห็นความสําคัญของกิจกรรมเสริมการเรียนรูดังกลาว จึงไดจัด
โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูและคายบูรณาการ English Science and Mathematics Camp ของ
นักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรA คณิตศาสตรA (Excellence in
Science and Mathematics :ESM ) ของโรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัยขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปdดโอกาสใหนักเรียน ไดสัมผัสเรียนรูจากประสบการณAตรงจากแหลงเรียนรู
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2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูง ไดแก การคิดแบบเปFนเหตุ
เปFนผล การคิดวิเคราะหA คิดแกปXญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสรางสรรคA จากการทํากิจกรรม
2.3 เพื่อใหมีความรูความเขาใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของนานาชาติ
2.4 เพื่อสงเสริมความเปFนผูนํา และการเปFนสมาชิกที่ดี สามารถตัดสินใจอยางมีเหตุผล
2.5 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธAกับผูอื่นตลอดจน
ความสามารถ ในการรวมมือ รวมใจในการเรียนรูรวมกัน อยางมีความสุขและทํางานกันไดอยางสรางสรรคA
3. เป0าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรAและคณิตศาสตรA
(Excellence in Science and Mathematics :ESM ) ชัน้ ประถมศึกษาป4ที่ 1-3 จํานวน 122 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนเห็นคุณคา และตระหนักถึงความสําคัญของคณิตศาสตรA วิทยาศาสตรA และ
ภาษาอังกฤษ
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 - 15 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีขั้นตอนและ
วิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ขั้นเตรียมการ
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกําหนดรูปแบบ วัตถุประสงคA หลักสูตร
งบประมาณ สถานที่แหลงเรียนรู
- ขออนุมัติโครงการ
- ประชุมคณะวิทยากร
- ประสานงานกับหนวยงานและผูเกี่ยวของ
- ขออนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ตอสํานักงานเขตพื้นที่ฯ
- ประชุมนักเรียน เพื่อชี้แจง และเตรียมความพรอม
4.2 ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและคายบูรณาการ
English Science and Mathematics Camp ตามตารางเวลาที่กําหนด
- ดูแลความเรียบรอย และความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
- จัดประชุมคณะกรรมการทุกฝgายเปFนระยะ ตามความเหมาะสม
- ประเมินผล
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4.3 ขั้นหลังดําเนินการ
- สรุปผลการดําเนินงาน/รายงาน
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 284,130 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจายดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา

14,640
269,490

บาท
บาท
บาท

กิจกรรมและรายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
ที่
1

2

ลักษณะการจาย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
- คาอาหาร 5 มื้อ ,คาอาหารวาง
170,800
นางสาว
3 มื้อ สําหรับนักเรียน จํานวน 122
จุฑามาศ
คน ครูผูรับผิดชอบและวิทยากร
นาสมจิตร
จํานวน 15 คน
นางสาว
14-15
- คาที่พักสําหรับนักเรียนจํานวน
ปุนรดา
มกราคม 2557
122 คน ครูผูรับผิดชอบและ
แจมเสียง
วิทยากรจํานวน 15 คน
และ
- คากิจกรรมวิทยากร (รวมคาวัสดุ
คณะครู
ฝUก) เหมาจายคนละ 1,400 บาท
โครงการ
หองเรียน
คาเชาเหมารถปรับอากาศ 2 คัน
98,000
พิเศษฯ
- คาอาหารเย็นคนละ 50 บาท
6,850
สําหรับนักเรียนจํานวน 122 คน
และครู 15 คน
14 - 15
- คาอาหารวาง 1 มื้อ คนละ40
5,480
มกราคม 2557
บาท สําหรับนักเรียนจํานวน 122
คน และครู 15 คน
- คาน้ําดื่ม
3,000
กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
284,130
(รายละเอียดใชจายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
-รอยละนักเรียนเห็นคุณคาและ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
คณิตศาสตรA วิทยาศาสตรA และ
ภาษาอังกฤษ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
-แบบสอบถาม
-แบบประเมินความพึงพอใจ

วิธีวัดและประเมินผล
-การสอบถาม
-รายงานผล

7. ผลที่คาดว=าจะไดรับ
7.1 นักเรียนไดสัมผัสเรียนรูจากประสบการณAตรงจากแหลงเรียนรู
7.2 นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูง ไดแก การคิดแบบเปFนเหตุเปFนผล
การคิดวิเคราะหA คิดแกปXญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสรางสรรคA จากการทํากิจกรรม
7.3 นักเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของนานาชาติ
7.4 นักเรียนมีความเปFนผูนํา และเปFนสมาชิกที่ดี สามารถตัดสินใจอยางมีเหตุผล
7.5 นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธAกับผูอื่นตลอดจนความสามารถในการ
รวมมือรวมใจในการเรียนรูรวมกัน อยางมีความสุขและทํางานกันไดอยางสรางสรรคA
......................................................................................................................

(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร)
(นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายจําลอง นามบุญลือ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษA โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย
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กําหนดการ English Science and Mathematics Camp
ระดับชั้นประถมศึกษาปQที่ 1-3 วันที่ 14-15 มกราคม 2557
ณ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอําเภอปากช=อง จังหวัดนครราชสีมา
......................................................................
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557
04.30 น.
05.00 น.
08.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.30 น.
16.30 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 21.00 น.
21.00 น.

รายงานตัว
รถออกเดินทางจากโรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย
รับประทานอาหารเชา(บนรถ)
พิธีเปdด
รับประทานอาหารวาง
กิจกรรม“Group Dynamic Game”
สรางความคุนเคย มุงเนนใหทุกคนมีสวน
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม “สถานี Play and Learn”กิจกรรมฐานการเรียนรู
(วิทยA-คณิต-อังกฤษ)
เขาที่พัก/ภารกิจสวนตัว
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรม “Open the door”
กิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการคิด
เขานอน
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วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2557
06.00 น.
06.30 - 07.00 น.
07.00 - 07.30 น.
07.30 - 08.30 น.
08.30 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.
14.00 น.
18.30 น.

ตื่นนอน
กิจกรรม “กายบริหารยามเชา”
ภารกิจสวนตัว
รับประทานอาหารเชา
ทัศนศึกษา “แหลงเรียนรูวิทยาศาสตรAเชิงเกษตรกรรมฟารAม
โคนม”
- ทัศนศึกษาฟารAมโคนม ป`อนนมลูกวัว
- ชมสวนสัตวAขนาดยอม โชวAบวงบาศคาวบอย
รับประทานอาหารวาง
ทัศนศึกษา/ชมศิลปะแบบอิตาลี ณ “Palio”
รับประทานอาหารกลางวัน
มอบรางวัล/พิธีปdด
เดินทางกลับ
เดินทางถึงโรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัยโดยสวัสดิภาพ

