
 



ก าหนดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่ 13-22 ตุลาคม 2557 

  
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

13 ต.ค. 57 
  

05.00 น. เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ -แต่งกายชุดล าลองสุภาพ  
เสื้อสต๊าฟสีน้ าเงินและรองเท้า
ผ้าใบ 

08.00-17.00 น. เดินทางจากสนามนานาชาติเชียงใหม่- ท่า
อากาศยานชางงีประเทศสิงคโปร์ เที่ยวบิน
ที่ MI 701  (11.30-15.45)และเดินทางเข้า
ที่พัก 

14 ต.ค. 57 
 

08.30-17.00  น. ทัศนศึกษา Universal, Singapore -  แต่งกายชุดล าลองสุภาพ 

15 ต.ค. 57 
 

08.00-16.00  น. กิจกรรมเรียนร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรม กับนักเรียน โรงเรียน Canberra 
Secondary School ประเทศสิงคโปร์ 

-  ชุดนักเรียน 

16 ต.ค. 57 
 

08.00-16.00  น. กิจกรรมเรียนร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรม  

-  ชุดพลศึกษา 

17 ต.ค. 57 
 

08.00-16.00  น. กิจกรรมเรียนร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรม  

-  ชุดล าลองขาว 

18 ต.ค. 57 
 

10.00-19.00 น. -เยี่ยมชมเกาะ Sentosa 
- ชมการแสดง แสงสีเลเซอร์ Wings of 
Times  
 

แต่งกายชุดล าลองสุภาพ 

 

19 ต.ค. 57 10.00-19.00 น. - ทัศนศึกษาสถานศึกษาประเทศสิงคโปร์  

(city tour) เยี่ยมชมถนนสาย orchard 

road  (ย่านช้อปปิ้งและย่านธุรกิจที่ส าคัญ

ของสิงคโปร์  

-  ชมการแสดงแสงสีประกอบดนตรี ณ  

อ่าวสิงคโปร์ (Merlion park) 

- แต่งกายชุดล าลองสุภาพ 

 

 
 
 



20 ต.ค.57 08.00-16.00 น. กิจกรรมเรียนร่วมฯ  -  ชุดพลศึกษา 
21 ต.ค.57 08.00-16.00 น. พิธีปิดโครงการฯและกิจกรรมแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม 
-ชุดนักเรียน 

22 ต.ค. 
57 

06.00 น. 
08.50-10.45 
 
12.00 น. 
 
13.00-16.00 น. 

-เดินทางออกจากที่พักไปสนามบิน 
-เดินทางจาก SIN-CNX เที่ยวบิน MI 702 
(SIN 0850-10.45) 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ท 
เดินทางถึงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา 

-แต่งกายชุดล าลองสุภาพ  
เสื้อสต๊าฟสีน้ าเงินและ
รองเท้าผ้าใบ 

 

หมายเหตุ  ตารางนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

สิ่งของท่ีควรเตรียม 
1. กระเป๋าเดินทาง โดยมีน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัม โดยควรน ากุญแจเล็ก ๆ เพื่อล็อค

กระเป๋าไปด้วย และกระเป๋าขนาดเล็กที่น าข้ึนเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

2. ของเหลวหรือสเปรย์ เช่น น้ า เครื่องดื่ม โลชั่น ออยส์ น้ าหอม สเปย์ เจลใส่ผม เจลอาบน้ า โฟม

ชนิดต่าง ๆ ยาสีฟัน  ที่มีความจุเกิน 100 มิลลิเมตร ห้ามน าขี้นเครื่อง 

3. ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ที่ตัดเล็บ หรือของที่มีลักษณะเหมือนอาวุธทุกชนิด อาทิ ปืนเด็กเล่น 

หรือวัตถุไวไฟ เช่น ไฟแช็ค  ไม้ขีดไฟ ขึ้นเครื่อง 

4. สิ่งของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หรือยาประจ าตัว (สิ่งของควรซื้อจากประเทศไทย 

ไม่ควรซื้อในประเทศสิงคโปร์เนื่องจากมีราคาแพงมาก) 

5. ขวดน้ าที่สามารถพกพาได้สะดวกเพ่ือใส่น้ าดื่มจากโรงแรมท่ีพัก  

6. ของที่ระลึกเล็กน้อย ๆ เพื่อน าไปฝากเพ่ือน ๆชาวสิงคโปร์ 

7. กล้องรูปดิจิตอลที่พกพาได้สะดวก 

8. เครื่องคิดเล็กอันเล็ก ๆ เพื่อคิดค่าเงิน 

9. ควรน าเงินติดตัวไปประมาณ 5,000 บาท เพื่อซื้ออาหารบางมื้อและซื้อของฝาก 

   
 
 
 



เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ 

1. สกุลเงินที่ใช้ที่ประเทศสิงคโปร์  คือ สิงค์โปร์ดอลล่าร์ ( SGD) อัตราประมาณ1S$ = 27 Baht   

2. เวลามาตรฐานของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 

3. กระแสไฟฟ้าระบบกระแสไฟฟ้าที่สิงค์โปร์จะใช้เหมือนบ้านเรา   คือ 220-240 โวลต ์ แต่ว่าเต้าเสียบ

ปลั๊กไฟของที่สิงค์โปร์จะแตกต่างจากของบ้านเรา  จะมีลักษณะเป็น 3 ขาแบบเหลี่ยม  

4. ภาษา สิงค์โปร์จะใช้ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษามาเลย์ และทมิฬ 

5. น้ าประปาน้ าประปาในสิงคโปร์สะอาด สามารถดื่มจากก๊อกตามโรงแรม  

6. การติดต่อกลับประเทศไทยมีหลายทาง เช่น ทาง Internet ของโรงแรมท่ีพัก หรือสามารถซื้อบัตร

โทรศัพท์ราคาประมาณ 10 เหรียญ ไม่แนะน าให้เปิดเช่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (Roaming) 

เนื่องจากเสียค่าบริการสูงมาก (นาทีละประมาณ 350 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศของนักเรียนและครู 

 ในหลักสูตรสองภาษา ( English Program) ปีการศึกษา 2557 
ณ Canberra Secondary School ประเทศสิงคโปร์  

****************************************************************************** 
 
 เหตุผลและความเป็นมา 
        การศึกษาในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน ที่มีการเรียนรู้เพิ่มพูนและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเรียนรู้จึงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยจะเห็นได้จากการปฏิรูปการศึกษา
ภายในประเทศ นับตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช  2551 ที่มีจุดมุ่งหมายมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  ทั้งนี้ผู้ที่มี
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษย่อมีโอกาสทั้งทางด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพค่อนข้างสูง  
     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้เล็งเห็นความสําคัญของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่เริ่ม
จัดตั้งโรงเรียนและได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา (English Program )  ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2546 เป็นต้นมา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ใน

การใช้ภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย รวมทั้งการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ  ดังนั้นโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จึงได้ตกลงร่วมมือกับโรงเรียนชั้นนําในต่างประเทศ เช่นประเทศอินเดีย 
และสิงคโปร์ เป็นต้น 

 ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจึงได้มีโครงการที่จะนํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
หลักสูตร English Program และนักเรียนอ่ืน ๆ ไปฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียน Canberra Secondary 
School ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2549 เป็นต้นมา ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางและฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศสิงคโปร์ รวม
ระยะเวลา  10 วัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
และสามารถใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวต่างชาติและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลก 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์และมีโอกาสสร้างประสบการณ์ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญและ

น่าสนใจในต่างประเทศ 



4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนําความรู้ ความสามารถต่างๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้าน
การศึกษาต่อและการดํารงชีวิต 

5. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ต่างประเทศเพ่ือมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป  

6. เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูได้มีวิสัยทัศน์ในด้านการศึกษา 
7. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  

 
เป้าหมาย 
    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 2-5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาจํานวน 12 
คน 
เนื้อหาสาระ 

การฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศครั้งนี้ นักเรียนจะมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานการณ์ 
จริง ดังนี้ 

1. นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน Canberra Secondary School เช่น การ
เรียนในชั้นเรียน การเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอ่ืน ๆ  การทัศนศึกษานอกสถานที่  

2. นักเรียนจะได้มีโอกาสทัศนศึกษาในสถานที่สําคัญต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ เช่น พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
สิงคโปร์ เป็นต้น 

 
ระยะเวลา 

13-22 ตุลาคม  2557 จํานวน 10 วัน 9 คืน 
 
ค่าใช้จ่าย 

นักเรียนในหลักสูตรทั่วไป ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ  ให้
ลงทะเบียน   
คนละ 30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับรายการต่างๆ ดังนี้ 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินจาก สิงคโปร์ –  เชียงใหม่ โดยสารการบิน Silk Air (ไป-กลับ) 
2. ค่าท่ีพักในประเทศสิงคโปร์ ( Costa Sand Resort) 
3. ค่าเข้าชมสถานที่สําคัญตามโปรแกรม 
4. ค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันบางมื้อขณะทํากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน Canberra 

Secondary school 
5. ค่าเดินทางในประเทศสิงคโปร์ 
6. ค่าประกันสุขภาพ 

 
 
 
 



ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม 
- ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง (Passport)  
- ค่าอาหารมื้อละประมาณ 135 บาท ดังนี้ 

 มื้อเช้า ขณะทํากิจกรรมนอกโรงเรียน Canberra 3 มื้อ  
 มื้อกลางวัน 3 มื้อ 
 มื้อเย็นจํานวน 8 มื้อ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น  ค่าโหลดน้ําหนักกระเป๋าเกิน  ค่าโทรศัพท์  ค่าของฝาก ของที่
ระลึก 

 
การสมัคร  
        นกัเรยีนท่ีสนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชาํระเงินส่วนท่ี 1 จํานวน 10,000 บาท 
(งวดที่1) 
 ที่ ครูอมรรัตน์ เมืองวงศ์  ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ให้ชําระเงินโดยการโอนเงินผ่าน 
ธนาคารกรุงไทย  
สาขาพะเยา ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา หมายเลข
บัญชี   
512-0-04318-6 (ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน)  
 
 
 
 ชําระงวดที่ 2  จํานวน 15, 000 ภายในวันที่ 25  กันยายน 2557 
 
ทั้งนี้ท่านสามารถชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ภายในครั้งเดียวได้ 
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

1. ครูอมรรัตน์ เมืองวงศ์   หมายเลขโทรศัพท์ 097- 9231843 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ  
               ประจ าปีการศึกษา  2557 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

 
 
 

ข้อมูลผู้สมัคร 
1. ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………… 
                      (English) ………………………………………………………...................................... 
2. วัน เดือน ปี เกิด ......................................................        อายุ ...................... ป ี
3. หมายเลขหนังสือเดินทาง  (Passport) …………………………. หมายเลขบัตรประชาชน……………………… 
4.  ผู้ปกครอง ชื่อ ........................................................................... มีความเก่ียวข้องเป็น ............................. 
      อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี .......................ตําบล ..............................อําเภอ .................... จังหวัด ..................... 
      รหัสไปรษณีย์ . ……………………….. โทรศัพท์ (บ้าน) ................................มือถือ ............................. 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ประจําปี
การศึกษา 2557 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ณ ประเทศ สิงคโปร์ ทั้งนี้
ข้าพเจ้าและผู้ปกครองได้ศึกษารายละเอียดของโครงการเบื้องต้น และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการไปฝึก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศโดยละเอียดแล้ว จึงขอสมัครเข้าร่วมโครงการนี้โดยได้ชําระเงินส่วนที่ 1 
เป็นจํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มาพร้อมใบสมัครนี้   

 
      ลงชื่อ …………………………………………..ผู้สมัคร 

         ( ...............................................................)  
         ลงชื่อ  …………………………………………..ผู้รับสมัคร 
          ( ..............................................................) 
             ................./................/...................... 
ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า ……………………………………..ผู้ปกครองของ…………………………………...นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที.่......./........... โดยเกี่ยวข้องเป็น ……………ของนักเรียน ยินยอมและอนุญาตให้นักเรียนในความปกครองของ
ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเงินคืนในกรณีที่นักเรียนในความ
ปกครองของข้าพเจ้าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ 
      ลงชื่อ …………………………………………..ผู้ปกครอง 
           ( ....................................................) 
          ................/................/......................   
 
 
 


