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ช่ือโครงการ โครงการทัศนศึกษาแหล�งเรียนรู�และค�ายบูรณาการ English Science 

and Mathematics Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป5ท่ี 4-6 ใน
โครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรB และ
คณิตศาสตรB (Excellence in Science and Mathematics : ESM ) 

แผนงบประมาณ   สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเปGนธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร, นางสาวปMทมาภรณB  พูลสมบัติ และคณะครู

โครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรBและ 
คณิตศาสตรB (Excellence in Science  and Mathematics :ESM ) 

สนองกลยุทธ� สพฐ.  ข�อท่ี 1, 2 
มาตรฐานการศึกษา        ข�อท่ี 2, 3, 4, 6 
ระยะเวลาดําเนินการ  7 - 10  ตุลาคม  2556 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พุทธศักราช  2542  หมวด 4  มาตราท่ี 
24 กล�าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู�ว�า“ให�สถานศึกษาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องจัดการเรียนการสอน
สอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน  ฝVกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  เรียนรู�จากประสบการณBจริง
และปฏิบัติจริง  จัดสาระการเรียนรู�ด�านต�าง ๆ ให�สมดุลกัน  รวมท้ังปลูกฝMงคุณธรรม  ค�านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคBไว� จัดการเรียนรู�ให�เกิดข้ึนได�ทุกเวลาทุกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�เต็มศักยภาพ”   
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล�งเรียนรู�ภายนอกโรงเรียนและค�ายบูรณาการ English Science and 
Mathematics Camp  เปGนกิจกรรมเสริมการเรียนรู�  เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�นอกห�องเรียนผ�านกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  ท้ังกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมทางวิชาการ  เน�นกระบวนการคิดฝVกให�นักเรียนเผชิญกับ
ปMญหาและการแก�ปMญหา ส�งเสริมความคิดสร�างสรรคB  ฝVกทักษะทางสังคม  ในการทํางานและการอยู�ร�วมกัน
อย�างสร�างสรรคB  สามารถเปGนผู�นําและสมาชิกท่ีดีของกลุ�ม  ซ่ึงคุณสมบัติเหล�านี้เปGนเป_าหมายของการเรียน
การสอน   สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พุทธศักราช  2542  สอดคล�องกับมาตรฐาน
คุณภาพนักเรียน  มาตรฐานการเรียนการสอน  ซ่ึงนักเรียนควรจะได�รับการพัฒนา  และส�งเสริม  ทาง
โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัยเห็นความสําคัญของกิจกรรมเสริมการเรียนรู�ดังกล�าว  จึงได�จัดโครงการทัศน
ศึกษาแหล�งเรียนรู�และค�ายบูรณาการ English Science and Mathematics Camp ของนักเรียนใน
โครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรB คณิตศาสตรB (Excellence in Science and 
Mathematics :ESM ) ของโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัยข้ึน   
 

2.  วัตถุประสงค� 
 2.1  เพ่ือส�งเสริมกระบวนการเรียนรู�นอกห�องเรียนของนักเรียนด�านวิทยาศาสตรB คณิตศาสตรB และ
ภาษาอังกฤษ  
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 2.2  เพ่ือส�งเสริมให�นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูง  ได�แก�  การคิดแบบเปGนเหตุ 
เปGนผล การคิดวิเคราะหB  คิดแก�ปMญหา  คิดอย�างมีวิจารณญาณ  คิดริเริ่มสร�างสรรคB จากการทํากิจกรรม 
 2.3  เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม       
ประเพณีของนานาชาติ 
 2.4  เพ่ือส�งเสริมความเปGนผู�นํา  และการเปGนสมาชิกท่ีดี  สามารถตัดสินใจอย�างมีเหตุผล 
 2.5  เพ่ือส�งเสริมให�นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร  การมีปฏิสัมพันธBกับผู�อ่ืนตลอดจนความสา
มารในการร�วมมือ  ร�วมใจในการเรียนรู�ร�วมกัน อย�างมีความสุขและทํางานกันได�อย�างสร�างสรรคB 
 

3.  เป0าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
  นักเรียนโครงการห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรBและ คณิตศาสตรB 
(Excellence in Science and Mathematics :ESM ) ชั้นประถมศึกษาป5ท่ี 4-6 จํานวน 120  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
  นักเรียนเห็นคุณค�า  และตระหนักถึงความสําคัญของคณิตศาสตรB  วิทยาศาสตรB  และ
ภาษาอังกฤษ   
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี  7-10  ตุลาคม  พ.ศ.  2556  
ณ  องคBการพิพิธภัณฑBวิทยาศาสตรBแห�งชาติ  และจังหวัดสมุทรสงคราม  มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
 4.1  ข้ันเตรียมการ 
  -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนกําหนดรูปแบบ  วัตถุประสงคB  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 
  -  จัดประชุมคณะกรรมการทุกฝfายเปGนระยะ  ตามความเหมาะสม 
  -  ประเมินผล 
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 4.3  ข้ันหลังดําเนินการ 
  -  สรุปผลการดําเนินงาน/รายงาน 
 

5. งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  420,000  บาท)  
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�ายดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว    -  บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา     14,400  บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา                      405,600 บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดค�าใช�จ�ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 -  ค�าอาหาร  8 ม้ือ ,ค�าอาหารว�าง 
4 ม้ือ สําหรับนักเรียนจํานวน 120 
คน ครูผู�รับผิดชอบและวิทยากร
จํานวน 15 คน 
- ค�าท่ีพักสําหรับนักเรียนจํานวน 
120 คน ครูผู�รับผิดชอบและ
วิทยากรจํานวน 15  คน 
- ค�ากิจกรรมวิทยากร (รวมค�าวัสดุ
ฝVก)  เหมาจ�ายคนละ  
2,500 บาท 

- 300,000 - 

 
7-10  ตุลาคม 2556 

 

นางเพ็ญศิริ 
ภูมิสายดร, 
นางสาว 
ปMทมาภรณB   
พูลสมบัติ 
และคณะครู
โครงการ
ห�องเรียน
พิเศษฯ 
 

2 - ค�าเช�าเหมารถปรับอากาศ 2 คัน - 99,000 - 

7-10  ตุลาคม 2556 

-ค�าอาหารเย็นคนละ 50 บาท 
สําหรับนักเรียนจํานวน 120 คน 
และครู 15 คน 

- 
 

6,750 - 
 
 

- ค�าอาหารว�าง 2 ม้ือ คนละ 80 
บาท สําหรับนักเรียน จํานวน 120 
คนและครู 15 คน 

- 
 
 

10,800 
 
 

- 
 
 

- ค�าน้ําด่ืม  - 3,450 - 

รวมท้ังส้ิน - 420,000 -  
        (รายละเอียดใช�จ�ายงบประมาณ  ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
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6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ�งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
-ร�อยละนักเรียนเห็นคุณค�าและ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
คณิตศาสตรB  วิทยาศาสตรB  และ
ภาษาอังกฤษ   

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

-การสอบถาม 
-รายงานผล 

 

7.  ผลท่ีคาดว<าจะได�รับ 
 7.1  นักเรียนได�สัมผัสเรียนรู�จากประสบการณBตรงจากแหล�งเรียนรู� 
 7.2  นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูง  ได�แก�  การคิดแบบเปGนเหตุเปGนผล 
การคิดวิเคราะหB  คิดแก�ปMญหา  คิดอย�างมีวิจารณญาณ  คิดริเริ่มสร�างสรรคB จากการทํากิจกรรม 
 7.3  นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม       
ประเพณีของนานาชาติ 
 7.4  นักเรียนมีความเปGนผู�นํา  และเปGนสมาชิกท่ีดี  สามารถตัดสินใจอย�างมีเหตุผล 
 7.5  นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร  การมีปฏิสัมพันธBกับผู�อ่ืนตลอดจนความสามารถในการ
ร�วมมือ ร�วมใจในการเรียนรู�ร�วมกัน อย�างมีความสุขและทํางานกันได�อย�างสร�างสรรคB 
 

.......................................................................................................... 
 
(ลงชื่อ)                                 ผู�เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)                                 ผู�เสนอโครงการ 
      (นางสาวปMทมาภรณB  พูลสมบัติ)                               (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร)   
ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย                ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย 
 
 
 
                               (ลงชื่อ)                                    ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายจําลอง  นามบุญลือ)  

ตําแหน�ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย 
 
                        (ลงชื่อ)                                    ผู�อนุมัติโครงการ 
                                            (นายพีรพงษB  โลหะมาศ) 
                    ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย 
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กําหนดการ  English Science and Mathematics Camp 
ระดับช้ันประถมศึกษาปPท่ี 4-6 วันท่ี 7-10 ตุลาคม 2556 

ณ องค�การพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห<งชาติ  และจังหวัดสมุทรสงคราม 
……………………………………………………………………. 

 

วันจันทร�ท่ี 7 ตุลาคม 2556 
20.00 น.  รายงานตัว 
21.00 น.  รถออกเดินทางจากโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย 

 

วันอังคารท่ี 8 ตุลาคม 2556 
           08.00 น.  รับประทานอาหารเช�า 

09.00น.-14.30 น. ทัศนศึกษาและเข�าร�วมกิจกรรมการเรียนรู�ในองคBการพิพิธภัณฑB 
วิทยาศาสตรBแห�งชาติ 

14.30น.–16.00 น. เดินทางสู�ท่ีพัก ณ อัมพวา  จ. สมุทรสงคราม 
16.00 น.-17.00 น. เช็คอินเข�าท่ีพัก/ภารกิจส�วนตัว 
16.00 น.-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 น.-21.00 น. ทัศนศึกษาเชิงสิ่งแวดล�อม  ชมหิ่งห�อย  เท่ียวตลาดน้ําอัมมพวา 

ทัศนศึกษาระบบนิเวศริมน้ําแม�กลอง  สภาพแวดล�อมท่ีส�งเสริมต�อ 
การอยู�ของฝูงหิ่งห�อย และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา 

21.00 น.  กลับท่ีพัก/เข�านอน 
 

วันพุธท่ี  9 ตุลาคม 2556 
06.30-07.00 น.  กิจกรรม “กายบริหารยามเช�า” 
07.00-07.30 น.  ทําภารกิจส�วนตัว 
07.30-08.30 น.  รับประทานอาหารเช�า 
08.30-09.00 น.  พิธีเปlด/ปฐมนิเทศ 
09.00-10.30 น.  กิจกรรม Group Dynamic Game  
10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว�าง 
10.45-12.00 น.  กิจกรรม  English Science and MathematicsRally 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.  กิจกรรม  English Science and MathematicsRally  (ต�อ) 
14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว�าง 
14.45-16.30 น.  กิจกรรมตารางอัจฉริยะ 
16.30-18.00 น.  ภารกิจส�วนตัว 
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18.00-19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00-21.00 น.  กิจกรรม Sea Party 
21.00 น.  กลับท่ีพัก/เข�านอน 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม 2556 
06.30-07.00 น.  กิจกรรม “กายบริหารยามเช�า” 
07.00-07.30 น.  ทําภารกิจส�วนตัว 
07.30-08.30 น.  รับประทานอาหารเช�า 
08.30-09.30 น.  สรุปกิจกรรม  มอบรางวัล/พิธีปlด 
09.30-10.00 น.  พักรับประทานอาหารว�าง/เดินทางทัศนศึกษา  
10.00-11.30 น.  ทัศนศึกษาค�ายบางกุ�งหรือวัดปรกโพธิ์ 
11.30-12.00 น.  สรุปความรู�วัดปรกโพธิ์/มอบรางวัล 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น.           ทัศนศึกษาวัดเพชรสมุทรและตลาดร�มหุบ  
15.00 น.เปGนต�นไป        เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
00.00                        ถึงโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัยโดยสวัสดิภาพ 


