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ช่ือโครงการ โครงการทัศนศึกษาแหล�งเรียนรู�และค�ายบูรณาการ English Science 
and  Mathematics Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป4ท่ี 1-3 ใน
โครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรA และ
คณิตศาสตรA (Excellence in Science and  Mathematics :ESM ) 

แผนงบประมาณ   สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเปFนธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฑามาศ  นาสมจิตร นางสาวปุนรดา  แจ�มเสียง และคณะครู

โครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรAและ 
คณิตศาสตรA (Excellence in Science and Mathematics :ESM ) 

สนองกลยุทธ� สพฐ.  ข�อท่ี 1, 2 
มาตรฐานการศึกษา        ข�อท่ี 2, 3, 4, 6 
ระยะเวลาดําเนินการ  14 - 15  มกราคม 2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พุทธศักราช  2542  หมวด 4  มาตราท่ี 
24  กล�าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู�ว�า“ให�สถานศึกษาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องจัดการเรียนการสอน
สอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน  ฝUกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  เรียนรู�จากประสบการณAจริง
และปฏิบัติจริง  จัดสาระการเรียนรู�ด�านต�าง ๆ ให�สมดุลกัน  รวมท้ังปลูกฝXงคุณธรรม  ค�านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคAไว� จัดการเรียนรู�ให�เกิดข้ึนได�ทุกเวลาทุกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�เต็มศักยภาพ”   
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล�งเรียนรู�ภายนอกโรงเรียนและค�ายบูรณาการ English Science and 
Mathematics Camp  เปFนกิจกรรมเสริมการเรียนรู�  เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�นอกห�องเรียนผ�านกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  ท้ังกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมทางวิชาการ  เน�นกระบวนการคิดฝUกให�นักเรียนเผชิญกับ
ปXญหาและการแก�ปXญหา ส�งเสริมความคิดสร�างสรรคA  ฝUกทักษะทางสังคม  ในการทํางานและการอยู�ร�วมกัน
อย�างสร�างสรรคA  สามารถเปFนผู�นําและสมาชิกท่ีดีของกลุ�ม  ซ่ึงคุณสมบัติเหล�านี้เปFนเป̀าหมายของการเรียน
การสอน   สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พุทธศักราช  2542  สอดคล�องกับมาตรฐาน
คุณภาพนักเรียน  มาตรฐานการเรียนการสอน  ซ่ึงนักเรียนควรจะได�รับการพัฒนา  และส�งเสริม   

โรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย  เห็นความสําคัญของกิจกรรมเสริมการเรียนรู�ดังกล�าว  จึงได�จัด
โครงการทัศนศึกษาแหล�งเรียนรู�และค�ายบูรณาการ English Science and Mathematics Camp ของ
นักเรียนในโครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรA  คณิตศาสตรA (Excellence in 
Science and Mathematics :ESM )  ของโรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัยข้ึน   
 

2.  วัตถุประสงค� 
 2.1  เพ่ือเปdดโอกาสให�นักเรียน  ได�สัมผัสเรียนรู�จากประสบการณAตรงจากแหล�งเรียนรู�  
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 2.2  เพ่ือส�งเสริมให�นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูง  ได�แก�  การคิดแบบเปFนเหตุ 
เปFนผล  การคิดวิเคราะหA  คิดแก�ปXญหา  คิดอย�างมีวิจารณญาณ  คิดริเริ่มสร�างสรรคA  จากการทํากิจกรรม 
 2.3  เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม       
ประเพณีของนานาชาติ 
 2.4  เพ่ือส�งเสริมความเปFนผู�นํา  และการเปFนสมาชิกท่ีดี  สามารถตัดสินใจอย�างมีเหตุผล 
 2.5  เพ่ือส�งเสริมให�นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร  การมีปฏิสัมพันธAกับผู�อ่ืนตลอดจน
ความสามารถ ในการร�วมมือ  ร�วมใจในการเรียนรู�ร�วมกัน อย�างมีความสุขและทํางานกันได�อย�างสร�างสรรคA 
 

3.  เป0าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
  นักเรียนโครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรAและคณิตศาสตรA 
(Excellence in Science and Mathematics :ESM )  ชัน้ประถมศึกษาป4ท่ี 1-3  จํานวน  122  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
  นักเรียนเห็นคุณค�า  และตระหนักถึงความสําคัญของคณิตศาสตรA  วิทยาศาสตรA  และ
ภาษาอังกฤษ   
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี  14 - 15  มกราคม พ.ศ.  2557  
ณ  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี   และอําเภอปากช�อง  จังหวัดนครราชสีมา  มีข้ันตอนและ
วิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ข้ันเตรียมการ 
  -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนกําหนดรูปแบบ  วัตถุประสงคA  หลักสูตร 
งบประมาณ  สถานท่ีแหล�งเรียนรู� 
  -  ขออนุมัติโครงการ 
  -  ประชุมคณะวิทยากร 
  -  ประสานงานกับหน�วยงานและผู�เก่ียวข�อง 
  -  ขออนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ต�อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ 
  -  ประชุมนักเรียน  เพ่ือชี้แจง  และเตรียมความพร�อม 
 4.2  ข้ันดําเนินการ 
  -  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล�งเรียนรู�ภายนอกโรงเรียนและค�ายบูรณาการ  
English  Science  and Mathematics Camp  ตามตารางเวลาท่ีกําหนด 
  -  ดูแลความเรียบร�อย  และความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 
  -  จัดประชุมคณะกรรมการทุกฝgายเปFนระยะ  ตามความเหมาะสม 
  -  ประเมินผล 
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 4.3  ข้ันหลังดําเนินการ 
  -  สรุปผลการดําเนินงาน/รายงาน 
 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 284,130 บาท)  
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�ายดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว     -  บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา         14,640  บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา                                269,490 บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดค�าใช�จ�ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 -  ค�าอาหาร 5 ม้ือ ,ค�าอาหารว�าง 
3 ม้ือ สําหรับนักเรียน จํานวน 122 
คน ครูผู�รับผิดชอบและวิทยากร
จํานวน 15  คน 
- ค�าท่ีพักสําหรับนักเรียนจํานวน 
122 คน ครูผู�รับผิดชอบและ
วิทยากรจํานวน 15  คน 
- ค�ากิจกรรมวิทยากร (รวมค�าวัสดุ
ฝUก) เหมาจ�ายคนละ 1,400 บาท 

- 170,800 - 

14-15 
มกราคม  2557 

นางสาว
จุฑามาศ   
นาสมจิตร 
นางสาว 
ปุนรดา   
แจ�มเสียง  
และ 
คณะครู
โครงการ
ห�องเรียน
พิเศษฯ 

2 ค�าเช�าเหมารถปรับอากาศ 2 คัน - 98,000 - 

14 - 15 
มกราคม 2557 

- ค�าอาหารเย็นคนละ 50 บาท 
สําหรับนักเรียนจํานวน 122 คน
และครู 15 คน 

- 
 
 

6,850 
 
 

- 
 
 

- ค�าอาหารว�าง 1 ม้ือ คนละ40 
บาท สําหรับนักเรียนจํานวน 122 
คน และครู 15 คน 

- 
 
 

5,480 
 
 

- 
 
 

- ค�าน้ําด่ืม - 3,000 - 

รวมท้ังส้ิน - 284,130 -  
        (รายละเอียดใช�จ�ายงบประมาณ  ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
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6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวบ�งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

-ร�อยละนักเรียนเห็นคุณค�าและ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
คณิตศาสตรA  วิทยาศาสตรA  และ
ภาษาอังกฤษ   

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

-การสอบถาม 
-รายงานผล 

 

7.  ผลท่ีคาดว=าจะได�รับ 
 7.1  นักเรียนได�สัมผัสเรียนรู�จากประสบการณAตรงจากแหล�งเรียนรู� 
 7.2  นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูง  ได�แก�  การคิดแบบเปFนเหตุเปFนผล 
การคิดวิเคราะหA  คิดแก�ปXญหา  คิดอย�างมีวิจารณญาณ  คิดริเริ่มสร�างสรรคA จากการทํากิจกรรม 

7.3  นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของนานาชาติ 
 7.4  นักเรียนมีความเปFนผู�นํา  และเปFนสมาชิกท่ีดี  สามารถตัดสินใจอย�างมีเหตุผล 

7.5  นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร  การมีปฏิสัมพันธAกับผู�อ่ืนตลอดจนความสามารถในการ     
ร�วมมือร�วมใจในการเรียนรู�ร�วมกัน อย�างมีความสุขและทํางานกันได�อย�างสร�างสรรคA 
 

...................................................................................................................... 
   
 
 (ลงชื่อ)                                 ผู�เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)                                ผู�เสนอโครงการ 
        (นางสาวจุฑามาศ  นาสมจิตร)                                (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร)   
  ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย               ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย 
 
 
                                      (ลงชื่อ)                                     ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายจําลอง  นามบุญลือ)  

ตําแหน�ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย 
 
 
     (ลงชื่อ)                                  ผู�อนุมัติโครงการ 
                    (นายพีรพงษA  โลหะมาศ) 

ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย 
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กําหนดการ  English Science and Mathematics Camp 
ระดับช้ันประถมศึกษาปQท่ี 1-3 วันท่ี 14-15 มกราคม 2557 

ณ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  และอําเภอปากช=อง จังหวัดนครราชสีมา 
...................................................................... 

 

 
วันอังคารท่ี  14  มกราคม  2557 
 

04.30 น.   รายงานตัว 
05.00 น.   รถออกเดินทางจากโรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัย 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช�า(บนรถ) 
10.00 - 10.30 น.   พิธีเปdด  
10.30 - 10.45 น.  รับประทานอาหารว�าง 
10.45 - 12.00 น.  กิจกรรม“Group Dynamic Game” 

สร�างความคุ�นเคย มุ�งเน�นให�ทุกคนมีส�วน 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.30 น.  กิจกรรม “สถานี Play and Learn”กิจกรรมฐานการเรียนรู� 

(วิทยA-คณิต-อังกฤษ)   
16.30 - 18.00 น.  เข�าท่ีพัก/ภารกิจส�วนตัว 
18.00 - 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น  
19.00 - 21.00 น.  กิจกรรม “Open the door”  
                                        กิจกรรมส�งเสริมทักษะกระบวนการคิด 
21.00 น.             เข�านอน 
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วันพุธ ท่ี 15 มกราคม 2557 
 

06.00 น.   ต่ืนนอน 
06.30 - 07.00 น.  กิจกรรม “กายบริหารยามเช�า” 
07.00 - 07.30 น.  ภารกิจส�วนตัว 
07.30 - 08.30 น.  รับประทานอาหารเช�า 
08.30 - 10.30 น.  ทัศนศึกษา “แหล�งเรียนรู�วิทยาศาสตรAเชิงเกษตรกรรมฟารAม 

โคนม” 
     - ทัศนศึกษาฟารAมโคนม  ป̀อนนมลูกวัว 
     - ชมสวนสัตวAขนาดย�อม  โชวAบ�วงบาศคาวบอย 

10.30 - 10.45 น.  รับประทานอาหารว�าง 
10.45 - 12.00 น.  ทัศนศึกษา/ชมศิลปะแบบอิตาลี  ณ “Palio” 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.30 น.  มอบรางวัล/พิธีปdด 
14.00 น.   เดินทางกลับ 
18.30 น.   เดินทางถึงโรงเรียนกาฬสินธุAพิทยาสัยโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 


