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ชื่อโครงการ

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูและคายบูรณาการ English Science
and Mathematics Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป5ที่ 4-6 ใน
โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรB และ
คณิตศาสตรB (Excellence in Science and Mathematics : ESM )
แผนงบประมาณ
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปGนธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร, นางสาวปMทมาภรณB พูลสมบัติ และคณะครู
โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรBและ
คณิตศาสตรB (Excellence in Science and Mathematics :ESM )
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 1, 2
มาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 2, 3, 4, 6
ระยะเวลาดําเนินการ
7 - 10 ตุลาคม 2556
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตราที่
24 กลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูวา“ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ฝVกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ เรียนรูจากประสบการณBจริง
และปฏิบัติจริง จัดสาระการเรียนรูดานตาง ๆ ใหสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝMงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคBไว จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ”
กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและคายบูรณาการ English Science and
Mathematics Camp เปGนกิจกรรมเสริมการเรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียนผานกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางวิชาการ เนนกระบวนการคิดฝVกใหนักเรียนเผชิญกับ
ปMญหาและการแกปMญหา สงเสริมความคิดสรางสรรคB ฝVกทักษะทางสังคม ในการทํางานและการอยูรวมกัน
อยางสรางสรรคB สามารถเปGนผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้เปGนเป_าหมายของการเรียน
การสอน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณภาพนักเรียน มาตรฐานการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนควรจะไดรับการพัฒนา และสงเสริม ทาง
โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัยเห็นความสําคัญของกิจกรรมเสริมการเรียนรูดังกลาว จึงไดจัดโครงการทัศน
ศึกษาแหลงเรียนรูและคายบูรณาการ English Science and Mathematics Camp ของนักเรียนใน
โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรB คณิตศาสตรB (Excellence in Science and
Mathematics :ESM ) ของโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัยขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูนอกหองเรียนของนักเรียนดานวิทยาศาสตรB คณิตศาสตรB และ
ภาษาอังกฤษ
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2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูง ไดแก การคิดแบบเปGนเหตุ
เปGนผล การคิดวิเคราะหB คิดแกปMญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสรางสรรคB จากการทํากิจกรรม
2.3 เพื่อใหมีความรูความเขาใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของนานาชาติ
2.4 เพื่อสงเสริมความเปGนผูนํา และการเปGนสมาชิกที่ดี สามารถตัดสินใจอยางมีเหตุผล
2.5 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธBกับผูอื่นตลอดจนความสา
มารในการรวมมือ รวมใจในการเรียนรูรวมกัน อยางมีความสุขและทํางานกันไดอยางสรางสรรคB
3. เป0าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรBและ คณิตศาสตรB
(Excellence in Science and Mathematics :ESM ) ชั้นประถมศึกษาป5ที่ 4-6 จํานวน 120 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนเห็นคุณคา และตระหนักถึงความสําคัญของคณิตศาสตรB วิทยาศาสตรB และ
ภาษาอังกฤษ
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 7-10 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ณ องคBการพิพิธภัณฑBวิทยาศาสตรBแหงชาติ และจังหวัดสมุทรสงคราม มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ขั้นเตรียมการ
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกําหนดรูปแบบ วัตถุประสงคB หลักสูตร
งบประมาณ สถานที่แหลงเรียนรู
- ขออนุมัติโครงการ
- ประชุมคณะวิทยากร
- ประสานงานกับหนวยงานและผูเกี่ยวของ
- ขออนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ตอสํานักงานเขตพื้นที่ฯ
- ประชุมนักเรียน เพื่อชี้แจง และเตรียมความพรอม
4.2 ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและคายบูรณาการ English
Science and Mathematics Camp ตามตารางเวลาที่กําหนด
- ดูแลความเรียบรอย และความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
- จัดประชุมคณะกรรมการทุกฝfายเปGนระยะ ตามความเหมาะสม
- ประเมินผล
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4.3 ขั้นหลังดําเนินการ
- สรุปผลการดําเนินงาน/รายงาน
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 420,000 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจายดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
14,400
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา
405,600
กิจกรรมและรายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
ลักษณะการจาย
ที่
กิจกรรม
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
1 - คาอาหาร 8 มื้อ ,คาอาหารวาง
300,000
4 มื้อ สําหรับนักเรียนจํานวน 120
คน ครูผูรับผิดชอบและวิทยากร
จํานวน 15 คน
- คาที่พักสําหรับนักเรียนจํานวน
120 คน ครูผูรับผิดชอบและ
วิทยากรจํานวน 15 คน
- คากิจกรรมวิทยากร (รวมคาวัสดุ
ฝVก) เหมาจายคนละ
2,500 บาท
2 - คาเชาเหมารถปรับอากาศ 2 คัน
99,000
-คาอาหารเย็นคนละ 50 บาท
6,750
สําหรับนักเรียนจํานวน 120 คน
และครู 15 คน
- คาอาหารวาง 2 มื้อ คนละ 80
10,800
บาท สําหรับนักเรียน จํานวน 120
คนและครู 15 คน
- คาน้ําดื่ม
3,450
รวมทั้งสิ้น
420,000
(รายละเอียดใชจายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)

บาท
บาท
บาท

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

7-10 ตุลาคม 2556

7-10 ตุลาคม 2556

นางเพ็ญศิริ
ภูมิสายดร,
นางสาว
ปMทมาภรณB
พูลสมบัติ
และคณะครู
โครงการ
หองเรียน
พิเศษฯ
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
-รอยละนักเรียนเห็นคุณคาและ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
คณิตศาสตรB วิทยาศาสตรB และ
ภาษาอังกฤษ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
-แบบสอบถาม
-แบบประเมินความพึงพอใจ

วิธีวัดและประเมินผล
-การสอบถาม
-รายงานผล

7. ผลที่คาดว<าจะไดรับ
7.1 นักเรียนไดสัมผัสเรียนรูจากประสบการณBตรงจากแหลงเรียนรู
7.2 นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูง ไดแก การคิดแบบเปGนเหตุเปGนผล
การคิดวิเคราะหB คิดแกปMญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสรางสรรคB จากการทํากิจกรรม
7.3 นักเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของนานาชาติ
7.4 นักเรียนมีความเปGนผูนํา และเปGนสมาชิกที่ดี สามารถตัดสินใจอยางมีเหตุผล
7.5 นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธBกับผูอื่นตลอดจนความสามารถในการ
รวมมือ รวมใจในการเรียนรูรวมกัน อยางมีความสุขและทํางานกันไดอยางสรางสรรคB
..........................................................................................................
(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวปMทมาภรณB พูลสมบัติ)
(นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายจําลอง นามบุญลือ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษB โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย
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กําหนดการ English Science and Mathematics Camp
ระดับชั้นประถมศึกษาปPที่ 4-6 วันที่ 7-10 ตุลาคม 2556
ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแห<งชาติ และจังหวัดสมุทรสงคราม
…………………………………………………………………….
วันจันทรที่ 7 ตุลาคม 2556
20.00 น.
21.00 น.
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556
08.00 น.
09.00น.-14.30 น.
14.30น.–16.00 น.
16.00 น.-17.00 น.
16.00 น.-18.00 น.
18.00 น.-21.00 น.

21.00 น.
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556
06.30-07.00 น.
07.00-07.30 น.
07.30-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-16.30 น.
16.30-18.00 น.

รายงานตัว
รถออกเดินทางจากโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย
รับประทานอาหารเชา
ทัศนศึกษาและเขารวมกิจกรรมการเรียนรูในองคBการพิพิธภัณฑB
วิทยาศาสตรBแหงชาติ
เดินทางสูที่พัก ณ อัมพวา จ. สมุทรสงคราม
เช็คอินเขาที่พัก/ภารกิจสวนตัว
รับประทานอาหารเย็น
ทัศนศึกษาเชิงสิ่งแวดลอม ชมหิ่งหอย เที่ยวตลาดน้ําอัมมพวา
ทัศนศึกษาระบบนิเวศริมน้ําแมกลอง สภาพแวดลอมที่สงเสริมตอ
การอยูของฝูงหิ่งหอย และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา
กลับที่พัก/เขานอน
กิจกรรม “กายบริหารยามเชา”
ทําภารกิจสวนตัว
รับประทานอาหารเชา
พิธีเปlด/ปฐมนิเทศ
กิจกรรม Group Dynamic Game
พักรับประทานอาหารวาง
กิจกรรม English Science and MathematicsRally
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม English Science and MathematicsRally (ตอ)
พักรับประทานอาหารวาง
กิจกรรมตารางอัจฉริยะ
ภารกิจสวนตัว
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18.00-19.00 น.
19.00-21.00 น.
21.00 น.

รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรม Sea Party
กลับที่พัก/เขานอน

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556
06.30-07.00 น.
กิจกรรม “กายบริหารยามเชา”
07.00-07.30 น.
ทําภารกิจสวนตัว
07.30-08.30 น.
รับประทานอาหารเชา
08.30-09.30 น.
สรุปกิจกรรม มอบรางวัล/พิธีปlด
09.30-10.00 น.
พักรับประทานอาหารวาง/เดินทางทัศนศึกษา
10.00-11.30 น.
ทัศนศึกษาคายบางกุงหรือวัดปรกโพธิ์
11.30-12.00 น.
สรุปความรูวัดปรกโพธิ์/มอบรางวัล
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.
ทัศนศึกษาวัดเพชรสมุทรและตลาดรมหุบ
15.00 น.เปGนตนไป
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
00.00
ถึงโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัยโดยสวัสดิภาพ

