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ช่ือโครงการ   ทัศนศึกษา“เท่ียวท่ัวไทยไปเพ่ือเรียนรู�” 
แผนงานงบประมาณ  สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป&นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นางรวีวรรณ  จงสมชัย, นางกนกวรรณ  พันธ,ไสว  

และคณะครูทุกสายชั้น 
สนองกลยุทธ�  สพฐ.  ข�อ 2   
สนองมาตรฐานการศึกษา ข�อ 2, 3 
ระยะเวลาดําเนินการ  16  พฤษภาคม  2556  ถึง  31  มีนาคม  2557 
....................................................................................................................................................................... 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด�วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห<งชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดให�เน�นกระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนโดยให�นักเรียนได�ศึกษาหาความรู�นอกห�องเรียน เรียนรู�แบบมีความสุขกับธรรมชาติและ
อนุรักษ,สิ่งแวดล�อมรวมถึงวัฒนธรรมในท�องถ่ินทําให�เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของ
ถ่ินตนเอง 

ฉะนั้นการจัดให�นักเรียนได�เรียนรู�จากข�อมูลจริง  สถานท่ีจริง  และประสบการณ,ตรง  จึงส<งผลให�
นักเรียนเกิดองค,ความรู�อย<างหลากหลาย  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  จึงได�จัดทําโครงการนี้ข้ึนมา 
 

2.  วัตถุประสงค� 
2.1  เพ่ือให�นักเรียนได�เรียนรู�นอกห�องเรียนอย<างหลากหลายจากสถานท่ีและประสบการณ,จริง

อย<างมีความสุข 
2.2  เพ่ือให�นักเรียนแสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากแหล<งเรียนรู�นอกห�องเรียน 
2.3  เพ่ือให�นักเรียนเกิดความรัก ความหวงแหนและภาคภูมิใจในท�องถ่ินตนเอง 

 

3.  เป/าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
     3.1.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัยทุกคน  ได�เรียนรู�นอกห�องเรียน อย<าง
หลากหลายจากสถานท่ีและประสบการณ,จริงอย<างมีความสุข อย<างน�อย 1 ครั้ง/ปDการศึกษา 

3.1.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัยทุกคน  แสวงหาความรู�ด�วยตนเองจาก 
แหล<งเรียนรู�นอกห�องเรียน 
    3.1.3  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัยทุกคน เกิดความรัก  หวงแหน  และภาคภูมิใจ
ในท�องถ่ินตนเอง  

3.2  เชิงคุณภาพ 
    3.2.1  นักเรียนได�เรียนรู�นอกห�องเรียนอย<างหลากหลายจากสถานท่ีและประสบการณ,จริง
อย<างมีความสุข 
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3.2.2  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากแหล<งเรียนรู�นอกห�องเรียน 
    3.2.3  นักเรียนเกิดความรัก หวงแหน  และภาคภูมิใจในท�องถ่ินตนเองมากข้ึน 
 

4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  กําหนดจัดทําโครงการในระหว<างวันท่ี 16  พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ถึง  

วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ, จังหวัดกาฬสินธุ, 
มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
 4.1  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางให�นักเรียนได�ศึกษาหาความรู�นอกห�องเรียนอย<าง
หลากหลายจากสถานท่ีและประสบการณ,จริง   

4.2  แต<งต้ังผู�รับผิดชอบจัดทําโครงการ 
4.3  จัดทําโครงการทัศนศึกษา“เท่ียวท่ัวไทยไปเพ่ือเรียนรู�”กําหนดวัตถุประสงค,ให�เหมาะสม 

สอดคล�องกับสภาพโรงเรียน  นักเรียนแต<ละระดับชั้นเรียน 
4.4  แต<งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.5  แต<งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  
4.6  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 

 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  188,280  บาท)  
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ<ายดังนี้ 

    5.1 เงินอุดหนุนรายหัว    -            บาท 
 5.2 เงินสนับสนุนค<าใช�จ<ายจัดการศึกษา      188,280   บาท 
 5.3 เงินรายได�สถานศึกษา                       -              บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดค<าใช�จ<ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ<าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 ชั้นประถมศึกษาปDท่ี 1  ณ พิพิธภัณฑ,
สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ, 

- 32,760 - 
16 พฤษภาคม 2556 

ถึง 
31 มีนาคม 2557 

 

2 ชั้นประถมศึกษาปDท่ี 2 ณ พิพิธภัณฑ,
สัตว,น้ําจืด จังหวัดร�อยเอ็ด 

- 31,800 - 

3 ชั้นประถมศึกษาปDท่ี 3  ณ จังหวัด
มุกดาหาร 

- 30840 - 
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ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ<าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

4 ชั้นประถมศึกษาปDท่ี 4 ณ พิพิธภัณฑ,
หอย-เห็ด และอัญมณีแห<งท�องทะเล 
จังหวัดมหาสารคาม 

- 32,760 - 

16 พฤษภาคม 2556 
ถึง 

31 มีนาคม 2557 

 

5 ชั้นประถมศึกษาปDท่ี 5 ณ ศูนย,หม<อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และโฮงมูนมัง
อีสาน จังหวัดขอนแก<น 

- 32,040 - 

6 ชั้นประถมศึกษาปD 6  ณ สวนสัตว,
โคราช จังหวัดนครราชสีมา 

- 28,080 - 

รวมท้ังส้ิน - 188,280 - 
 (รายละเอียดค<าใช�จ<าย ถัวจ<ายทุกรายการตามจ<ายจริง) 
 

6.  การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ<งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและการประเมินผล 

1. นักเรียนได�เรียนรู�นอกห�องเรียน อย<างหลากหลาย
จากสถานท่ีและประสบการณ,จริงอย<างมีความสุข  
อย<างน�อย 1 ครั้ง/ปDการศึกษา 
2. นักเรียนแสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากแหล<งเรียนรู�
นอกห�องเรียน 
3. นักเรียนเกิดความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจใน
ท�องถ่ินตนเอง  

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ, 
- แบบประเมินผล 
 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ, 
- การประเมินผล 
 
 

 

7.  ผลท่ีคาดว<าจะได�รับ 
7.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัยทุกคน ได�เรียนรู�นอกห�องเรียนอย<างหลากหลายจาก

สถานท่ีและประสบการณ,จริงอย<างมีความสุข 
7.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัยทุกคน สามารถแสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากแหล<งเรียนรู�

นอกห�องเรียน 
7.3  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัยทุกคน เกิดความรักหวงแหน  และภาคภูมิใจในท�องถ่ิน

ตนเองมากข้ึน 
…………………………………………………………………………………………….. 
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  (ลงชื่อ)        ผู�เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)                             ผู�เสนอโครงการ 
                   (นางรวีวรรณ  จงสมชัย)                  (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 

ตําแหน<ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย         ตําแหน<ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย 
 
              (ลงชื่อ)    ผู�เห็นชอบโครงการ 
                   (นายนคร  ไผ<พูล) 
                        ตําแหน<ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย 
 
    (ลงชื่อ)               ผู�อนุมัติโครงการ  
                        (นายพีรพงษ,  โลหะมาศ) 
              ตําแหน<ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย 
  
 
 
 
  
 
 


