
๒๙๓ 
 

ชื่อโครงการ  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายบูรณาการ English Science and  
   Mathematics Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในโครงการ 
   ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

(Excellence in  Science and Mathematics: ESM) 
แผนงาน                    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                              กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ, นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร  
                              และ คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษฯ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒ ข้อ ๑ 
มาตรฐานการศึกษา       มฐ. ๑, 3 
ระยะเวลาดำเนินการ 8 - 11 ตุลาคม ๒๕๖2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หมวด ๔  มาตรา ๒๔
กล่าวถงึการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่า  “ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
และปฏิบัติจริง จัดสาระการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ”   
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและค่ายบูรณาการ English Science and 
Mathematics Camp  เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  ทั้งกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมทางวิชาการ  เน้นกระบวนการคิดฝึกให้นักเรียนเผชิญกับ
ปัญหาและการแก้ปัญหา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ฝึกทักษะทางสังคม  ในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์  สามารถเป็นผู้นำและสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม  ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเป้าหมายของการเรียน
การสอน   สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ
นักเรียน  มาตรฐานการเรียนการสอน  ซึ่งนักเรียนควรจะได้รับการพัฒนา  และส่งเสริม   
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยเห็นความสำคัญของกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายบูรณาการ English Science and Mathematics Camp ของนักเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Excellence in Science and 
Mathematics : ESM ) ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยขึ้น   
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ  
 ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูง  ได้แก่  การคิดแบบเป็นเหตุ
เป็นผล การคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากการทำกิจกรรม 
 ๒.๓  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม       
ประเพณีของนานาชาติ 



๒๙๔ 
 

 ๒.๔  เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้นำ  และการเป็นสมาชิกท่ีดี  สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
 ๒.๕  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร  การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นตลอดจน
ความสามารถในการร่วมมือ  ร่วมใจในการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุขและทำงานกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 
(Excellence in Science and Mathematics: ESM) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน 120 คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนเห็นคุณค่า  และตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ   
 
๔.ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่าง 8-11 ตุลาคม ๒๕62  
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  สวนสนุกดรีมเวิลด์  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้ันตอน
และวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑.  ขั้นเตรียมการ 
  -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนกำหนดรูปแบบ วัตถุประสงค์  หลักสูตร งบประมาณ  
สถานที่แหล่งเรียนรู้ 
  -  ขออนุมัติโครงการ 
  -  ประชุมคณะวิทยากร 
  -  ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  -  ขออนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
  -  ประชุมนักเรียน  เพื่อชี้แจง  และเตรียมความพร้อม 
 ๒.  ขั้นดำเนินการ 
  -  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและค่ายบูรณาการ English 
Science and Mathematics Camp ตามตารางเวลาที่กำหนด 
  -  ดูแลความเรียบร้อย  และความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 
  -  จัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายเป็นระยะ  ตามความเหมาะสม 
  -  ประเมินผล 
 ๓.  ขั้นหลังดำเนินการ 
  -  สรุปผลการดำเนินงาน/รายงาน 

 
๕. งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๖๑๐,๓๔๐ บาท)  
โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่ายดังนี้ 
 ๕.๑ เงินอุดหนุนรายหัว     -  บาท 
 ๕.๒ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา          ๑4,40๐  บาท 
 ๕.๓ เงินรายได้สถานศึกษา       595,94๐  บาท 

 



๒๙๕ 
 

 
 
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

งบบุคคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 
๑ - ค่าท่ีพักและค่าอาหาร 8 มื้อ,

ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ สำหรับ
นักเรียนจำนวน ๑20 คน ครู
ผู้รับผิดชอบจำนวน 18 คน 
เหมาจ่าย (2,0๐๐ บาท/คน) 

 ๒89,8๐๐  

 
8-11 
ตุลาคม  
๒๕62  

 

๒ - ค่าห้องประชุม 1 วัน  5,๐๐๐  
๓ - ค่ากิจกรรมที่องค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) สำหรับนักเรียนจำนวน 
๑๒0 คน ครูผู้รับผิดชอบและ
วิทยากรจำนวน ๑8 คน (300 
บาท/คน)  
- ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์สำหรับครู
ผู้รับผิดชอบและวิทยากรจำนวน 
๑8 คน (๕๐บาท/คน) 

 41,400  

๔ - ค่ากิจกรรมที่สวนสนุกดรีม
เวิลด์ สำหรับนักเรียนจำนวน 
๑๒0 คน ครูผู้รับผิดชอบและ
วิทยากรจำนวน ๑8 คน 
(400บาท/คน) 

 55,200  

๕ - ค่าเช่าเหมารถปรับอากาศ ๒ 
คัน (๘๐,๐๐๐ บาท/คัน) 
- วัสดุน้ำมัน (รถโรงเรียน) 
- เบี้ยเลี้ยงครู  
(๔๘๐ บาท × ๑๘ คน) 
- ค่ากระเป๋าเอกสาร ๑20 ใบ  

 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
๘,๖๔๐ 

 
๑2,0๐๐ 

 

๖ ค่าชุดยาสามัญประจำบ้าน ๓ ชุด  ๑,๕๐๐   

7 - ค่าอาหารนักเรียนวันเดินทาง 
(6๐ บาท × ๑20 คน × 4 มือ้ ) 

 28,80๐  
 

รวม  ๖๑๐,๓๔๐    

(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 



๒๙๖ 
 

 
๖. การวัดผลและการประเมินผล 
 ๖.๑  แบบสอบถาม 
 ๖.๒  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๖.๓  รายงานผล 
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  นักเรียนได้สัมผัสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
 ๗.๒  นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูง  ได้แก่  การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล 
การคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากการทำกิจกรรม 
 ๗.๓ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม       
ประเพณีของนานาชาติ 
 ๗.๔ นักเรียนมีความเป็นผู้นำ และเป็นสมาชิกที่ดี สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
 ๗.๕ นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นตลอดจนความสามารถในการ
ร่วมมือ ร่วมใจในการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุขและทำงานกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

..........................................................................................................  
 
 
(ลงชื่อ)                                  ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ )                               ( นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร )   
ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                    ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

 
 

    (ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายจำลอง  นามบุญลือ ) 

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
             (ลงชื่อ)                                ผู้อนุมัติโครงการ 

             ( นายสชุาติ  แวงโสธรณ์ ) 
            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

 
 

 



๒๙๗ 
 

กำหนดการค่ายบูรณาการแหล่งเรียนรูE้nglish Science and Mathematics Camp 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ วันที่ 8-11 ตุลาคม ๒๕62 

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 
06.0๐ น.  รายงานตัว 
06.3๐ น.  รถออกเดินทางจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
17.00 น.  เข้าท่ีพัก  
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า และทำภารกิจส่วนตัว 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. เดินทางไปที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ชมนิทรรศการความรู้ต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “Science Show”  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “ท่องโลกวิทยาศาสตร์ Walk Rally” 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม “โดมดูดาว Science Dome” 
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับที่พัก และภารกิจส่วนตัว 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรม “The Party night” กิจกรรมงานปาร์ตี้ของชาวค่าย 
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. กิจกรรม “กายบริหารยามเช้า”                                                         
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ภารกิจส่วนตัว 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “Science – Math & Eng Rally in dream world”  
   และพักเบรกในตัว 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “Science – Math & Eng Rally in dream world”  
   (ตะลุยเมืองหิมะ) 
๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ น.   นัดหมาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562                                                       
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ภารกิจส่วนตัว 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. สรุปกิจกรรม / มอบเกียรติบัตร / พิธีปิด 
๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. เดินทางทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป      เดนิทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
๒๓.๐๐ น.                   ถึงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยโดยสวัสดิภาพ 


