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ชื่อโครงการ
แผนงานงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ทัศนศึกษา“เที่ยวทั่วไทยไปเพื่อเรียนรู”
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป&นธรรม
นางรวีวรรณ จงสมชัย, นางกนกวรรณ พันธ,ไสว
และคณะครูทุกสายชั้น
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอ 2, 3
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557
.......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแห<งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหเนนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูนอกหองเรียน เรียนรูแบบมีความสุขกับธรรมชาติและ
อนุรักษ,สิ่งแวดลอมรวมถึงวัฒนธรรมในทองถิ่นทําใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของ
ถิ่นตนเอง
ฉะนั้นการจัดใหนักเรียนไดเรียนรูจากขอมูลจริง สถานที่จริง และประสบการณ,ตรง จึงส<งผลให
นักเรียนเกิดองค,ความรูอย<างหลากหลาย โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูนอกหองเรียนอย<างหลากหลายจากสถานที่และประสบการณ,จริง
อย<างมีความสุข
2.2 เพื่อใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหล<งเรียนรูนอกหองเรียน
2.3 เพื่อใหนักเรียนเกิดความรัก ความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นตนเอง

3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัยทุกคน ไดเรียนรูนอกหองเรียน อย<าง
หลากหลายจากสถานที่และประสบการณ,จริงอย<างมีความสุข อย<างนอย 1 ครั้ง/ปDการศึกษา
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัยทุกคน แสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหล<งเรียนรูนอกหองเรียน
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัยทุกคน เกิดความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจ
ในทองถิ่นตนเอง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนไดเรียนรูนอกหองเรียนอย<างหลากหลายจากสถานที่และประสบการณ,จริง
อย<างมีความสุข
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3.2.2 นักเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหล<งเรียนรูนอกหองเรียน
3.2.3 นักเรียนเกิดความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในทองถิ่นตนเองมากขึ้น
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย กําหนดจัดทําโครงการในระหว<างวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ, จังหวัดกาฬสินธุ,
มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูนอกหองเรียนอย<าง
หลากหลายจากสถานที่และประสบการณ,จริง
4.2 แต<งตั้งผูรับผิดชอบจัดทําโครงการ
4.3 จัดทําโครงการทัศนศึกษา“เที่ยวทั่วไทยไปเพื่อเรียนรู”กําหนดวัตถุประสงค,ใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพโรงเรียน นักเรียนแต<ละระดับชั้นเรียน
4.4 แต<งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.5 แต<งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
4.6 สรุป ประเมินผล และรายงานโครงการ

ที่
1
2
3

5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 188,280 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ<ายดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
บาท
5.2 เงินสนับสนุนค<าใชจ<ายจัดการศึกษา
188,280
บาท
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา
บาท
กิจกรรมและรายละเอียดค<าใชจ<ายงบประมาณ
ลักษณะการจ<าย
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
ชั้นประถมศึกษาปDที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ,
32,760
สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ,
16 พฤษภาคม 2556
ชั้นประถมศึกษาปDที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ,
31,800
ถึง
สัตว,น้ําจืด จังหวัดรอยเอ็ด
31 มีนาคม 2557
ชั้นประถมศึกษาปDที่ 3 ณ จังหวัด
30840
มุกดาหาร
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ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจ<าย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน

4 ชั้นประถมศึกษาปDที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ,
หอย-เห็ด และอัญมณีแห<งทองทะเล
32,760
จังหวัดมหาสารคาม
5 ชั้นประถมศึกษาปDที่ 5 ณ ศูนย,หม<อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และโฮงมูนมัง
32,040
อีสาน จังหวัดขอนแก<น
6 ชั้นประถมศึกษาปD 6 ณ สวนสัตว,
28,080
โคราช จังหวัดนครราชสีมา
รวมทั้งสิ้น
188,280
(รายละเอียดค<าใชจ<าย ถัวจ<ายทุกรายการตามจ<ายจริง)
6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบ<งชี้ความสําเร็จ
1. นักเรียนไดเรียนรูนอกหองเรียน อย<างหลากหลาย
จากสถานที่และประสบการณ,จริงอย<างมีความสุข
อย<างนอย 1 ครั้ง/ปDการศึกษา
2. นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหล<งเรียนรู
นอกหองเรียน
3. นักเรียนเกิดความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจใน
ทองถิ่นตนเอง

-

-

16 พฤษภาคม 2556
ถึง
31 มีนาคม 2557

-

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ,
- แบบประเมินผล

วิธีวัดและการประเมินผล
- การสอบถาม
- การสังเกต
- การสัมภาษณ,
- การประเมินผล

7. ผลที่คาดว<าจะไดรับ
7.1 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัยทุกคน ไดเรียนรูนอกหองเรียนอย<างหลากหลายจาก
สถานที่และประสบการณ,จริงอย<างมีความสุข
7.2 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัยทุกคน สามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหล<งเรียนรู
นอกหองเรียน
7.3 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัยทุกคน เกิดความรักหวงแหน และภาคภูมิใจในทองถิ่น
ตนเองมากขึ้น
……………………………………………………………………………………………..
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(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางรวีวรรณ จงสมชัย)
(นางสุธิดา ศรีโสภา)
ตําแหน<ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย
ตําแหน<ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายนคร ไผ<พูล)
ตําแหน<ง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ, โลหะมาศ)
ตําแหน<ง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย

