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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม    ต าบลสังเม็ก  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  ประจ าปีการศึกษา  2562 
1. ชื่อโครงการหลัก     โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
2. ชื่อแผนงานหลัก   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 4.2 นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงและได้ประสบการณ์จริง 
5. ผู้รับผิดชอบ  นางสุนันท์  ค าปลิว  
6. สถานที่ด าเนินโครงการ  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
7. การด าเนินโครงการ    เสร็จสิ้นแล้ว     ก าลังด าเนินการ     ยังไม่ได้ด าเนินการ 
8. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตามแผนปฏิบัติการ 
  เริ่มต้น วันที่.......1.......เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ. .....2562..... 
  สิ้นสุด   วันที.่.......30....เดือน....กันยายน...พ.ศ. ....2563....... 

ปฏิบัติจริง     
  เริ่มต้น วันที่.......2.......เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ. .....2562..... 
  สิ้นสุด   วันที.่......10.......เดือน....มกราคม.....พ.ศ. .....2563..... 

9. ผลการด าเนินการ   เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
             ส าเร็จมากกว่าแผนปฏิบัติการที่ก าหนด เนื่องจาก...................... 

    ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  เนื่องจาก.................................... 
10. งบประมาณ 
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ใช้ไปทั้งสิ้น คงเหลือ เกินงบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
(อุดหนุน) 

209,220 193,620 15,600 - 

เงินนอกงบประมาณ - - - - 
 

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ รายละเอียด วันเดือนปีใช้งบประมาณ จ านวน(บาท) 

1 ค่าเช่ารถบัสน านักเรียนไปทัศนศึกษานอก
สถานที่ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวน 13 คัน  

10 มกราคม พ.ศ.2563 151,330 

2 ค่าอาหารนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 
 

10 มกราคม พ.ศ.2563 29,570 

3 ค่าเบี้ยครูผู้ควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษาตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

10 มกราคม พ.ศ.2563 7,980 

4 ค่าวัสดุ 10 มกราคม พ.ศ.2563 4,000 
 รวม - 192,880 
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12. วิธีการพัฒนา 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นที่ 1 (Plan) 

  1. ขออนุมัติโครงการ 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีการมอบหมายและแบ่งงานตามหน้าที่ 
  3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อก าหนดแนวทางและรายละเอียดจัดกิจกรรม 
  4. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อมก่อนท ากิจกรรม 

ขั้นที่ 2 (Do) 
  ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

    1. ประชุมเพ่ือวางแผนงาน กรอบแนวทางการด าเนินงานและก าหนดช่วงเวลาในการไป 
        ทัศนศึกษา  

2. ครูที่ปรึกษาและนักเรียนร่วมปรึกษาหารือสถานที่ที่จะไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 
3. บันทึกเสนอข้อความขออนุญาตน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยไม่ค้างคืน 
4. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน 
5. เอกสารแนบบันทึกเสนอ ประกอบด้วย 

5.1 แบบขออนุญาตน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาแบบไม่ค้างคืน 
5.2 รายชื่อนักเรียน – ครูผู้ควบคุม 
5.3 ก าหนดการ 
5.4 แผนผังเส้นทาง 
5.5 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 
5.6 แบบบันทึกขอจัดซื้อ-จัดจ้าง (ขอรับที่กลุ่มงานแผนงานฯ) 

6. เสนอเอกสารผ่านกลุ่มงานวิชาการ (นางสุนันท์   ค าปลิว)  เพ่ือตรวจสอบและเสนอขอใช้
เงินตามกิจกรรม 

7. เสนอล่วงหน้า 15  วัน ก่อนน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
8. เก็บรวบรวมหนังสือของอนุญาตผู้ปกครอง 

ขั้นที่ 3 (Check) 
  1. สรุป / ประเมินผลและจัดท ารายงานโครงการ 

ขั้นที่ 4 (Act) 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สรุปปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานปีต่อไป 

13. ผู้เข้าร่วมโครงการ      
1. ผู้บริหารและครู – อาจารย์    จ านวน....39.... คน 
2. นักเรียน             จ านวน....548.... คน 

14. หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ 
1. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 
3. ผู้ปกครองเครือข่าย 
4. ผู้ประกอบการรถบัส 
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15. ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ความร่วมมือ คิดเป็นร้อยละ 100  
2. ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100  
3. ผลของการจัดกิจกรรม  

 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามเป้าหมาย  
 

ที ่
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ 
ด าเนินงา

น 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ต่ ากวา่ 

เป้าหมาย 
ตาม 

เป้าหมาย 
สูงกว่า 

เป้าหมาย 

1 มาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายของมาตรฐาน
โรงเรียน 

ร้อยละ 100     

2 นักเรียนโรงเรียนกันทร
ลักษ์วิทยาคมทุกคนได้ไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 

นักเรียนโรงเรียน 
กันทรลักษ์วิทยาคม 
ร้อยละ 100 ได้ไป 
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

มี    

3 มีก าหนดการและแผนที่ใน
การเดินทาง 

มีก าหนดการและแผนที่ใน
การเดินทาง 

มี    

 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ 
ด าเนินง

าน 

สรุปผลการด าเนินงาน 

4 มีการด าเนินงานตาม
โครงการ 

มีการด าเนินงานตาม
โครงการ 

มี    

5 รายงานและสรุปผลการไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

รายงานและสรุปผลการไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

มี     

 
สัมฤทธิผลการด าเนินงาน    
      1.  โครงการทัศนศึกษาสถานที่ นักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2562  
           พบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 มีระดับความพึงพอใจดีมาก 
      2. นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน 
      3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถศึกษาค้นคว้าและพัฒนา 
          ตนเอง  
      4. นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญศิลปวัฒนธรรมไทย 
     5. นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและเกิดความสามัคคีในชั้นเรียน  

16. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
           - ควรจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ฤดูหนาวสภาพอากาศจะเย็นสบาย 
              ไม่ร้อน 
          - อยากให้เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากเดิม 
          - อยากไปทัศนศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
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              ลงชื่อ................................................ 
                                                                             ( นางสุนันท์   ค าปลิว ) 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
 
 
                                                                  (นางบัวทอง   เบ็ญมาศ,) 
                                                                  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ........................................................... 

 

                                                                  ( นางวิจิตรา  ราษี ) 
                                                              หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและแผนงาน 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

ลงชื่อ..................................................... 
            (นายบุญร่วม      ราษ)ี 

               หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและแผนงาน 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 

               ลงชื่อ..................................................... 
            (นายเทวิน       ชินบุตร) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
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รูปภาพประกอบ 
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รูปภาพแสดง กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ปีการศึกษา 2562 
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รูปภาพแสดง กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2562 
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รูปภาพแสดง กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2562 
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รูปภาพแสดง กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2562 
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ก าหนดการเดินทางไปทัศนศึกษานัก 
  

รูปภาพแสดง กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
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เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

ในวันที่ 10 มกราคม 2562  ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ระดับชั้น เวลา สถานที่ไปทัศนศึกษา เส้นทางผ่านจังหวัด 

บริษัท/เจ้าของรถ 

ม.1/1 02.00 น. - 18.30 น. พญาเต่างอย,วัดถ้ าผาแด่น,วัดพระ
ธาตุเชิงชุม,สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลป์
ยาณิวัฒนาฯและฟาร์มฮัก จังหวัด
สกลนคร 

จ.สกลนคร โชคประยงค์ 

ม.1/2 04.00 น. - 18.30 น. ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว,วัดพุทธนิมิต  
ภูค่าว,วัดพุทธาวาส ภูสิงห์และ
เขื่อนล าปาว 

จ.ร้อยเอ็ด,จ.กาฬสินธุ์ ญาณพัฒน์เซอร์วิสบัส 

ม.1/3 07.00 น. - 17.30 น. สวนสัตว์จ.อุบลฯ,วัดพระธาตุ
หนองบัว,พุทธสถานราชธานีอโศก 

จ.อุบลราชธานี ญาณพัฒน์เซอร์วิสบัส 

ม.1/4 04.00 น. - 18.30 น. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ,วัดภู
มโนรมย์,หอแก้วและพุทธอุทยาน
พระมงคลมิ่งเมือง 

จ.อุบลราธานี, 
จ.อ านาจเจริญ, 
จ.มุกดาหาร  

สันติทัวร์ 

ม.2/2 06.30 น. - 18.00 น. ช่องจอม,พุทธอุทยานวัดเขาศาลา
ฯและวัดไพรพัฒนา 

จ.สุรินทร์ ญาณพัฒน์เซอร์วิสบัส 

ม.2/1 04.00 น. - 18.30 น. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ,วัดภู
มโนรมย์,หอแก้วและพุทธอุทยาน
พระมงคลมิ่งเมือง 

จ.อุบลราธานี, 
จ.อ านาจเจริญ, 
จ.มุกดาหาร  

ญาณพัฒน์เซอร์วิสบัส 
ม.2/3 04.00 น. - 18.30 น. ญาณพัฒน์เซอร์วิสบัส 
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ก าหนดการเดินทางไปทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

ในวันที่ 10 มกราคม 2562  ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

ระดับชั้น 
เวลา 

สถานที่ไปทัศนศึกษา เส้นทางผ่านจังหวัด บริษัท/เจ้าของรถ 

ม.3/1 04.00 น. - 18.30 น. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ, 
วัดภูมโนรมย์,หอแก้วและ 
พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง 

จ.อุบลราธานี, 
จ.อ านาจเจริญ, 
จ.มุกดาหาร  

บ.มณีรัตน์ทัวร์ 
ม.3/2 บ.มณีรัตน์ทัวร์ 
ม.3/3  
ม.4/1 04.00 น. - 18.30 น. ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์

ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว,วัดพุทธนิมิต  
ภูค่าว,วัดพุทธาวาส ภูสิงห์และ
เขื่อนล าปาว 

จ.ร้อยเอ็ด,จ.กาฬสินธุ์ ญาณพัฒน์เซอร์วิสบัส 
ม.4/2 จ.ร้อยเอ็ด,จ.กาฬสินธุ์ ญาณพัฒน์เซอร์วิสบัส 

ม.5/1 04.00 น. - 18.30 น. ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว,วัดพุทธนิมิต  
ภูค่าว,วัดพุทธาวาส ภูสิงห์และ
เขื่อนล าปาว 

จ.ร้อยเอ็ด,จ.กาฬสินธุ์ ญาณพัฒน์เซอร์วิสบัส 
ม.5/2 จ.ร้อยเอ็ด,จ.กาฬสินธุ์ ญาณพัฒน์เซอร์วิสบัส 

ม.6/1 05.30 น. - 18.30 น. ปราสาทศรีขรภูมิ,หมู่บ้านทอผ้า
ไหม,ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอทิตยา
กรและตลาดช่องจอม 

จ.สุรินทร์ นายบุณยสิทธิ์ 
ทิพย์สมบัติวงค์ 

ม.6/2 07.30 น. - 17.30 น.  สวนสัตว์จ.อุบลฯ,วัดพระธาตุหนอง
บัว,พุทธสถานราชธานีอโศก 

จ.อุบลราชธานี ญาณพัฒน์เซอร์วิสบัส 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาของนักเรียนและคณะครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

ปีการศึกษา  2562 ปีงบประมาณ 2563 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 

ม.ต้นx350 
ม.ปลายx370 

จ านวนเงินที่ได้รับ ค่ารถบัส ค่าอาหาร ค่าเบี้ย
เลี้ยงครู 

ม.1/1 36 12,600 12,600 -  
 
 
 
 
 

7,980 

ม.1/2 36 12,600 11,000 1,600 
ม.1/3 35 12,250 5,500 6,750 
ม.1/4 38 13,300 10,000 3,300 
ม.2/1 36 12,600 9,500 3,100 
ม.2/2 34 11,900 8,000 3,900 
ม.2/3 39 13,650 9,500 4,150 
ม.3/1 35 12,250 รถ 2 คัน  

8,050 ม.3/2 35 12,250 14,000 
ม.3/3 33 11,550 14,000 
ม.4/1 30 11,100 11,000 100 
ม.4/2 29 10,730 10,730 - 
ม.5/1 34 12,580 11,000 1,580 
ม.5/2 35 12,950 11,000 1,950 
ม.6/1 29 10,730 8,000 2,730 
ม.6/2 33 12,210 5,500 6,710 

  195,250 151,330 29,570 7,980 
ค่าวัสดุ 4,000 

รวมใช้เงินทั้งสิ้น 192,880 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ปีการศึกษา  2562 

ชื่อโครงการหลัก     โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
ชื่อแผนงานหลัก   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุนันท์   ค าปลิว  
ผลการประเมิน โครงการ ( กาเครื่องหมาย   ในช่องระดับการประเมิน )  ตามสภาพจริง 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับการประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการไปทัศนศึกษา      
2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการไปทัศนศึกษา      
3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการและความเหมาะสมของ

ยานพาหนะ 
     

4. ความเหมาะสมของงบประมาณในการจัดกิจกรรม      
5. เป็นกิจกรรมทีน่ักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้  

สร้างเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
และในประเทศ                 

     

6. มีความประทับใจและเป็นกิจกรรมตามความสนใจ      
7. เป็นกิจกรรมทีใ่ห้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน      
8 สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน      

รวม      
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน    
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สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ปีการศึกษา  2562 

ชื่อโครงการหลัก     โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
ชื่อแผนงานหลัก   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุนันท์   ค าปลิว  
ที ่ รายการ  แปล

ความหมาย 
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการไปทัศนศึกษา 4.66 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการไปทัศนศึกษา 4.49 

ดี 

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการและความเหมาะสมของ
ยานพาหนะ 4.54 

ดีมาก 

4. ความเหมาะสมของงบประมาณในการจัดกิจกรรม 4.63 ดีมาก 
5. เป็นกิจกรรมทีน่ักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้  

สร้างเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
และในประเทศ                 

4.76 ดีมาก 

6. มีความประทับใจและเป็นกิจกรรมตามความสนใจ 4.58 ดีมาก 
7. เป็นกิจกรรมทีใ่ห้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน 4.58 ดีมาก 
8 สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.61 ดีมาก 

สรุปผล 4.61 ดีมาก 
 
ผลการด าเนินโครงการ / งาน  อยู่ในระดับ    น้อยมาก     น้อย   ปานกลาง   
                                                        ดี             ดีมาก 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 

1.00 - 1.49   ผลการประเมินโครงการ/งาน    อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก  
1.50 – 2.49  ผลการประเมิน โครงการ/งาน  อยู่ในเกณฑ์น้อย 
2.50 – 3.49  ผลการประเมินโครงการ/งาน   อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
3.50 – 4.49  ผลการประเมิน โครงการ/งาน  อยู่ในเกณฑ์ดี 
4.50 – 5.00  ผลการประเมิน โครงการ/งาน   อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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 ค าสั่งโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ที่  264/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6                          
ประจ าปีการศึกษา 2562 

               --------------------------- 
 ด้วย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  จะน านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ไปทัศนศึกษานอกสถานที่                     
ประจ าปีการศึกษา  2562  ในวันที่  10  มกราคม  2563   ตามโครงการเรียนฟรี 15  ปีอย่างมีคุณภาพ  
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  เพื่อให้การด าเนินการทัศนศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  
9/2546  สั่ง  ณ วันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  เรื่อง  การมอบอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า  โรงเรียนจึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 1. นายเทวิน  ชินบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 3. นายฤทธิรุทธ สุภกุล  คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 4. นายบุญร่วม  ราษี  คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นายพรทิพย์  นามทองใบ คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นายโกวิท  วันศรี                  คร ูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
          7. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ  คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
          8. นางสุนันท์  ค าปลิว  คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          9. นางอันชลี  แก้ววรรณา            ครู คศ.1             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่    ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ก ากับ  ดูแล  ประสานงาน  และอ านวยความสะดวกให้กับคณะครู   
              นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางอัมพร  สมปาน   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นายบัณฑิตย์  คมใส   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางบุญฑริกา  สีค า   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายพรทิพย์  นามทองใบ  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล  คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางวิจิตรา  ราษี   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นายบุญร่วม  ราษี   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ   
10.นายอุดร  การะเกษ   คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11.นายศิษฎ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 

/8. นางวิจิตรา…   
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12.นายธรรมนันท์  จันดี   ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
13.นายโกวิท วันศรี   ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
14.นางศศิวิมล  พุทธวงค์   ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
15.นางสาวปัญจรัตน์  โลมะบรรณ์  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
16.นางสาวณพัชชนันท์  โพธิวัฒน์  ครู คศ.1    กรรมการ 
17.นางจุฑารัตน์  ผิวงาม   ครู คศ.1    กรรมการ 
18.นายฉัตรประชา  ทันนา  ครู คศ.1    กรรมการ 
19.นางสาวนันทัษภรณ์  พิมพ์พงษ์  ครู คศ.1    กรรมการ 
20.นางสาวพัทธเนติห์  ทองบาง  ครู คศ.1    กรรมการ 
21.นางสาวนัชธิดา  พิมอุทา  ครู คศ.1    กรรมการ 
22.นางสาวณัฐสุดา  สืบวงศ์  ครู คศ.1    กรรมการ 
23. นางสาวชนัญชิดา  นาร ี  ครู คศ.1        กรรมการ 
24. นางสาวมาลีวัลย์  สมใจ  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
25. นางสาวประภัสสร  ศรีชัย                  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
26. นางสาวกาญจนา  ทุ่มโมง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
27. นางสาวชุติมา  ไชยจันทร์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
28. นายทองค า  บุญล้อม   พนักงานราชการ   กรรมการ 
29. นายเสกสรร  สายเสน   พนักงานราชการ   กรรมการ 
30. นางสาวสาวิตรี  แก้วพวง  ครูพ่ีเลี้ยงฯ   กรรมการ 
31. นางสาวทิพาพร  วงศ์ค าดี  ครูพิเศษ    กรรมการ 
32. นางสาวสุกัญญา อ าคาคูณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ  
33. นายสุนา  รัตนะวัน   ช่างไม้ชั้น 4   กรรมการ 
34.  นายดนัย  ศรศรี                 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           กรรมการ 
35. นางสาวสุมินตรา    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           กรรมการ 
36. นางสาวนภัสกร  ชัยภักด ี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           กรรมการ 

          37. Miss Chen Huizhen   ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 
          38.นางสุนันท์  ค าปลิว   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
          39.นางอันชลี  แก้ววรรณา  ครู คศ.1                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
มีหน้าที ่    ด าเนินการจัดกิจกรรมและประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  โดยวางแผนปฏิบัติงานก าหนด 
              กิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน ในตัวผู้เรียนให้มีคุณภาพและให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
              อย่างมีคุณภาพ 

3.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานแหล่งเรียนรู้ 
 1.  นางบัวทอง  เบ็ญมาศ  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2.  นายฤทธิรุทธ  สุภกุล  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

3.  นางอัมพร  สมปาน  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.  นางศศิวิมล  พุทธวงค์  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5.  นายพรทิพย์  นามทองใบ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

/มีหน้าที่… 
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 6. นายบุญร่วม  ราษี  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7. นายโกวิท  วันศรี  ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
          8.  นายธรรมนันท์  จันดี  ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสาร  หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  ติดต่อประสานงานยานพาหนะและแหล่งเรียนรู้   
           รวมไปถึงการนัดหมายเวลาในการเดินทางตลอดเส้นทางไป-กลับ ของการไปทัศนศึกษานอกสถานที่   

4.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
4.1 คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/4 
          1. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายโกวิท  วันศรี            ครู วิทยฐานะช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางวิจิตรา   ราษี            ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 

4. นางสาวนัชธิดา  พิมอุทา  ครู คศ.1    กรรมการ 
5. นางสาวกาญจนา  ทุ่มโมง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6. นายทองค า  บุญล้อม   พนักงานราชการ   กรรมการ 
7. นางสาวทิพาพร  วงศ์ค าดี  ครูพิเศษ    กรรมการ 
8. Miss Chen Huizhen   ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 
9. นายดนัย  ศรศรี                  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           กรรมการ 
10. นางสาวสุมินตรา    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           กรรมการ 
11. นางสาวณพัชชนันท์  โพธิวัฒน์  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวประภัสสร  ศรีชยั                 ครูผูช้่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1. เช็คชื่อนักเรียนประจ าชั้นและออกเดินทางไปทัศนศึกษาในวันที่ 10  มกราคม  2563 ณ  
                จังหวัดกาฬสินธุ ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

                       2.  ก ากับควบคุมดูแลนักเรียนขึ้น-ลงรถตามจุดต่าง ๆ  ตลอดเวลาเดินทางและดูแลนักเรียนใน 
                           การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ทุกสถานที่ 
 
 
4.2 คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/3 
          1. นางศศิวิมล  พุทธวงค์   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางจุฑารัตน์  ผิวงาม            ครู คศ.1    รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวพัทธเนติห์  ทองบาง  ครู คศ.1    กรรมการ 
4. นางณัฐสุดา  สืบวงศ์   ครู คศ.1    กรรมการ 
5. นางสาวชนัญชิดา  นารี   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวสาวิตรี  แก้วพวง  ครูพ่ีเลี้ยง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  1. เช็คชื่อนักเรียนประจ าชั้นและออกเดินทางไปทัศนศึกษาในวันที่ 10  มกราคม  2563 ณ จังหวัดสุรินทร์ 
  2. ก ากับควบคุมดูแลนักเรียนขึ้น-ลงรถตามจุดต่าง ๆ  ตลอดเวลาเดินทางและดูแลนักเรียนในการ 
      เข้าชมแหล่งเรียนรู้ทุกสถานที่ 

4.3 คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/3 
          1. นางอัมพร  สมปาน   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายบุญร่วม  ราษี   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นายธรรมนันท์  จันดี             ครู วิทยฐานะช านาญการ            กรรมการ 

/ 4.2. คณะกรรมการ… 
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4. นางสาวนันทัษภรณ์  พิมพ์พงษ์  ครู คศ.1    กรรมการ 
5. นางอันชลี  แก้ววรรณา   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวมาลีวัลย์  สมใจ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  1. เช็คชื่อนักเรียนประจ าชั้นและออกเดินทางไปทัศนศึกษาในวันที่ 10  มกราคม  2563 ณ จังหวัดมุกดาหาร 
  2.  ก ากับควบคุมดูแลนักเรียนขึ้น-ลงรถตามจุดต่าง ๆ  ตลอดเวลาเดินทางและดูแลนักเรียนในการ 
      เข้าชมแหล่งเรียนรู้ทุกสถานที่ 

4.4 คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/2 
         

1. นางบุญฑริกา  สีค า   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายฉัตรประชา ทันนา   ครู คศ.1    รองประธานกรรมการ 
3. นายเสกสรร  สายเสน   พนักงานราชการ    กรรมการ 
4. นางสาวปัญจรัตน์  โลมะบรรณ ์  ครู วิทยฐานะช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  1. เช็คชื่อนักเรียนประจ าชั้นและออกเดินทางไปทัศนศึกษาในวันที่ 10  มกราคม  2563  ณ   
      จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  2.  ก ากับควบคุมดูแลนักเรียนขึ้น-ลงรถตามจุดต่าง ๆ  ตลอดเวลาเดินทางและดูแลนักเรียนในการ 
      เข้าชมแหล่งเรียนรู้ทุกสถานที่ 
 
 
 
 

4.4 คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/2 
1. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นายบัณฑิตย์  คมใส  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นายอุดร  การะเกษ  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางสุนันท์   ค าปลิว           ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.  เช็คชื่อนักเรียนประจ าชั้นและออกเดินทางไปทัศนศึกษาในวันที่ 10  มกราคม  2563  ณ   

      จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  2.  ก ากับควบคุมดูแลนักเรียนขึ้น-ลงรถตามจุดต่าง ๆ  ตลอดเวลาเดินทางและดูแลนักเรียนในการ 
      เข้าชมแหล่งเรียนรู้ทุกสถานที่ 

4.5 คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1- 6/2 
 1. นายพรทิพย์  นามทองใบ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
          2. นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3. นายศิษฎ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางสาวนภัสกร  ชัยภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
          5. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ   

6. นางสาวชุติมา  ไชยจันทร์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1.  เช็คชื่อนักเรียนประจ าชั้นและออกเดินทางไปทัศนศึกษาในวันที่ 10  มกราคม  2563   
                ม.6/1 จังหวัดสุรินทร์ และม.6/2 จังหวัดอุบลราชธานี 

  2.  ก ากับควบคุมดูแลนักเรียนขึ้น-ลงรถตามจุดต่าง ๆ  ตลอดเวลาเดินทางและดูแลนักเรียนในการ 
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      เข้าชมแหล่งเรียนรู้ทุกสถานที่ 

5. คณะกรรมการจัดหางบประมาณ 
       1. นายพรทิพย์  นามทองใบ  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       2. นางบุญฑริกา  สีค า           ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       3. นางสาวมาลีวัลย์  สมใจ           ครูผู้ชว่ย     กรรมการ 
       4. นางสาวนันทัษภรณ์  พิมพ์พงษ์ ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 
       5 นางสาวประภัสสร  ศรีชัย            ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่   1. จัดหางบประมาณเพ่ือใช้ในการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ในวันที่ 10  มกราคม  2563  เพ่ือให้การ 
                 ด าเนินงานส าเรจ็ไปได้ด้วยดี 

   2. ก ากับดูแลเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี 
      คุณภาพ 
 
 
 
   6.  คณะกรรมการจัดหาและตรวจสอบสภาพรถไปทัศนศึกษา 
1.  นางบัวทอง  เบ็ญมาศ  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 2.  นายฤทธิรุทธ ศุภกุล  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบุญร่วม  ราษี  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           4. นางศศิวิมล  พุทธวงค์            ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           5. นายพรทิพย์  นามทองใบ        ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
 4.  นายธรรมนันท์  จันดี   ครู วิทยฐานะช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ประสานงานตรวจสอบยานพาหนะ เล่มทะเบียนรถยนต์ หนังสืออนุญาตขับขี่ของผู้ขับรถยนต์   
            รวมไปถึงการนัดหมายเวลาในการเดินทางตลอดเส้นทางไป-กลับ ของการไปทัศนศึกษานอกสถานที่   

7.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
          1. นางอัมพร  สมปาน  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2. นางจุฑารัตน์  ผิวงาม  ครู คศ.1    รองประธานกรรมการ 
3. นางอันชลี  แก้ววรรณา  ครู คศ.1    กรรมการ 

 4. นางสุนันท์  ค าปลิว  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางสาวนภัสกร  ชัยภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เคร่งครัดค านึงถึงความปลอดภัยและความถูกต้อง  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาแก่ทางราชการและนักเรียน  หากเกิด
ปัญหาและอุปสรรคให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
  สั่ง  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 

                 

                 

                   (นายเทวิน  ชินบุตร)  
   ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม   
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โครงการที่…25.... 

โครงการ  ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ   โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
ชื่อแผนงานหลัก   ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ     นางสุนันท์   ค าปลิว 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
สอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา   

- ข้อที่ 2 ข้อ 2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้น สพม.28   

- ข้อ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
- ข้อ 4.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้มีการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ หรือจัด

การศึกษาทางเลือกให้กับนักเรียนด้อยโอกาส 
สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา :  
      -    ข้อที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
1. หลักการและเหตุผล  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจาก
การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial 
Revolution) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ จัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อ
น าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง  
 ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ได้ด าเนินการก ากับ นิเทศ  ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินประเมินผลการจัดการศึกษา ผลปรากฏว่างานพัฒนากิจกรรมผู้เรียนนักเรียนยังขาด
การสรุปรายงานผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม และการด าเนินงานต่างๆยังไม่เป็นระบบ 
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม จึงมีการศึกษาค้นคว้า
และตระหนัก เห็นความส าคัญของการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เพ่ือพัฒนาระบบงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน น านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
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 ดังนั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  จึงได้ด าเนินการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนทุกคน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิต ิในการด าเนินงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่
ผู้เรียนมากที่สุด 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 2.2 นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงและได้ประสบการณ์จริง 
3. เป้าหมาย    
 3.1. เชิงปริมาณ 
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  จ านวน 40 คน 
  2) นักเรียน  จ านวน  564    คน 
 3.2. เชิงคุณภาพ 
       1)  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
       2)  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงและได้ประสบการณ์จริง 
4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจรคุณภาพเดมิ่ง PDCA) 

ล าดับ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
1. 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

1.2 ศึกษาสภาพปัญหา ประเมินความต้องการ
จ าเป็น พ.ย.  62 - 

มฐ.1 
 

นางสุนันท์  
ค าปลิว 

ขั้นปฏิบัติ (Do) กรณีเป็นโครงการ ขั้นปฏิบัติจะเป็นกิจกรรมย่อย 
2. 

(1) กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
ม.ค. 63 

209,220 
มฐ.1,3 

 
นางสุนันท์  
ค าปลิว 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3. 3.1 นิเทศ ก ากับ ติดตาม  

3.2 ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามกิจกรรม  
ม.ค. 63 - มฐ.1,3 

 
นางสุนันท์  
ค าปลิว 

ขั้นปรับปรุง (Act) 
4. 4.1. น าผลการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลมา PLC และน าไปพัฒนา
กระบวนการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

มี.ค. 63 - มฐ.1,3 
 
 

นางสุนันท์ 
ค าปลิว 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6. งบประมาณ    209,220   บาท 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง     
7.1.  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
7.2.  ผู้ปกครองนักเรียน 
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8. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1)นักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์
วิทยาคมทุกคนได้ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่ 
2) มีก าหนดการและแผนที่ในการ
เดินทาง 
3) มีการด าเนินงานตามโครงการ 
4) รายงานและสรุปผลการไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

ประเมินความพึงพอใจของครูและ
นักเรียนต่อการออกไป 
ทัศนศึกษานอกสถานที่  
ภาพกิจกรรม 
 

แบบประเมินความพึงใจของครู
และนักเรียน 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 9.2 นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงและได้ประสบการณ์จริง 
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10.  ศาสตร์พระราชา  ที่น ามาใช้ 

ข้อท่ี ศาสตร์พระราชา 
1 ศกึษาข้อมลูอยา่งเป็นระบบ 
4 ท าตามล าดบัขัน้ 
20 รู้รักสามคัคี 

11. การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินโครงการ 
ความรู้ 

 
มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน 

คุณธรรม    
 

มุ่งม่ันในการท างาน ขยัน หมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ อดทน 

พอประมาณ 
 

แบ่งเวลาในการท างานอย่างเหมาะสม ใช้งบประมาณท่ีมีอยู่พอเหมาะกับ               
การท างาน 

มีเหตุผล 
 

คิด วางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบ 

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
 

ส ารวจและศึกษาวัสดุอุปกรณ์/ข้อมูลก่อนลงมือปฏิบัติ 

 

   ลงชื่อ………………………………………..……ผู้เสนอโครงการ 
                                              ( นางสุนันท์    ค าปลิว ) 

          ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางบัวทอง      เบญ็มาศ) 
                                              หวัหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 

          ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นางวิจิตรา   ราษี) 
                                             หัวหน้าแผนงานและนโยบาย 

          ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายบุญร่วม  ราษี) 
                                           หัวหน้าฝ่ายบุคคลและแผนงาน 

           ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายเทวิน   ชินบุตร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ปฏิทินการใช้ประมาณงบประมาณ 

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
  



27 

 
 

ที ่ โครงการ 
เดือนที่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ครั้งที่ 1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
3 

ครั้งที่ 
4 งบประมาณ 

1 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
ม.ต้น (คนละ 350 บาทx357
คน)ม.ปลาย (คนละ 370 บาท
x191คน)  
เบี้ยเลี้ยงครู 9,600 บาทและ 
ค่าวัสดุ  4,000 บาท 10 ม.ค.63    209,220 

นางสุนันท์  
ค าปลิว 

 

รวม 209,220  
 
 

 
 
         

 
 

 


