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1. ชื่อโครงการ   ทัศนศึกษา 
2. ชื่อกิจกรรม   ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม 2561 – มีนาคม 2562 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางชนัญชิดา  จิตต์ปรีดี 
5. หลักการและเหตุผล 

 การท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น  แหล่งการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคัญ ดังใน มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ 
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ  สวนพฤษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
                 สถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาสถานท่ีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียนเพื่อมุง่
ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง   กิจกรรมทัศนศึกษา
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี ท่ีให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างดีอีกทางหนึง่ เนื่องจากผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงซึ่งตรงตามจิตวิทยา  การเรียนรูน้อกสถานศึกษายังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท้ังยังเกิด 
ความสามัคคีในหมู่คณะ     โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้จัดท าโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้เมื่อนักเรียน
ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานท่ีส าคัญ ๆ จังหวัดต่าง ๆ   ซึ่งสถานท่ีบางแห่งมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีชาว
ไทยทุกคนควรรู้จักท าให้เกิดความรัก  หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ ๆ ของประเทศชาติ 
 

6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง 
 

7. เป้าหมาย 

7.1  เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 

7.2  เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ 
2. นักเรียนได้เปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ได้ประสบการณ์ตรง  และสนุกกับการเรียนรู้ 
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8. วิธีการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
1 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 
และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
  มี.ค.  2561 

 
 ครูชนัญธิดา 

2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน ก.ค. 2561 ครูชนัญธิดา 
3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ   
 กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.1 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 

ส.ค. 2561 ครูมนัส 
 

 กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.2 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 

ส.ค. 2561 ครูชาติชาย 

 กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 

ส.ค. 2561 ครูนิมิตร 

 กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.4 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 

ส.ค. 2561 ครูพูนศักดิ์ 

 กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.5 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 
 

ส.ค. 2561 ครูอรรณพ 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

กิจกรรมท่ี 6  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.6 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษา 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 

ส.ค. 2561 ครูปิติญา 
 

4 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน มี.ค. 2561 – 
มี.ค. 2562 

ครูชนัญชิดา 

5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 2561 ครูชนัญชิดา 
 

9. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 5.1 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ    มี.ค.  2561 –  มี.ค. 2562 
5.2 สถานท่ีด าเนินการ       หน่วยงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

10. งบประมาณ 

 10.1 งบประมาณจ านวน 180,000 บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  () เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  180,000 บาท 
 

 10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม  งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.1 30,600 
กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.2 29,400 
กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.3 32,000 
กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.4 24,000 
กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.5 29,000 
กิจกรรมท่ี 6  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.6 35,000 
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11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100  
ของนักเรียนท้ังหมด 

ตรวจสอบจ านวน
นักเรียน 

แบบตรวจสอบจ านวน
นักเรียน 

นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ 
ข่าวสารต่าง ๆ 

ร้อยละ 90  
ของนักเรียนท้ังหมด 

สอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนและคร ู

แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนและ
ครู 

นักเรียนได้เปล่ียนบรรยากาศ 
ได้ประสบการณ์ตรง  และ
สนุกกับการเรียนรู ้

ร้อยละ 100  
ของนักเรียนท้ังหมด 

สอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนและคร ู

แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนและ
ครู 

นักเรียนได้ตัดสิน ได้แก้ไข
ปัญหา เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มี
สุข และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ร้อยละ 90  
ของนักเรียนท้ังหมด 

สอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนและคร ู

แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนและ
ครู 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

2.  ผู้เรียนได้เปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางชนัญชิดา   จิตต์ปรีดี) 
                                                             ครู 
 
 

   ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายบุญเทพ    พิศวง) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.1 

 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุลักษณะเฉพาะ) 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1 18,360 18,360  
2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 1 9,180 9,180  
3 ค่าวัสดุ 1 3,060 3,060  

รวมเป็นเงิน  (สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 30,600  
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.2 
 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุลักษณะเฉพาะ) 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1 17,640 17,640  
2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 1 8,820 8,820  
3 ค่าวัสดุ 1 2,940 2,940  

รวมเป็นเงิน  (สองหมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 29,400  
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.3 
 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุลักษณะเฉพาะ) 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1 19,200 19,200  
2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 1 9,600 9,600  
3 ค่าวัสดุ 1 3,200 3,200  

รวมเป็นเงิน  (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 32,000  
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.4 
 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุลักษณะเฉพาะ) 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1 14,400 14,400  
2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 1 7,200 7,200  
3 ค่าวัสดุ 1 2,400 2,400  

รวมเป็นเงิน  (สองหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 24,000  
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กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.5 
 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุลักษณะเฉพาะ) 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1 17,400 17,400  
2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 1 8,700 8,700  
3 ค่าวัสดุ 1 2,900 2,900  

รวมเป็นเงิน  (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 29,000  
 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ม.6 
 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุลักษณะเฉพาะ) 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1 21,000 21,000  
2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 1 10,500 10,500  
3 ค่าวัสดุ 1 3,500 3,500  

รวมเป็นเงิน  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 35,000  
 

 


