
 
 
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  ชื่อโครงการ   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 

2.  ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองยุทธศาสตร์  สพฐ. ข้อที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์  ข้อที่ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

4.  สนองกลยุทธของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ข้อที่ 3 
 3.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตมีจิตอาสาสู่ชุมชน และมีความเป็นไทย 
 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 3 
มาตรฐานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

6.  หลักการและเหตุผล 
ตาม พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  มาตรา 24  

(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก 
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและ (3) จัดการเรียนรู้
ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือ 
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  และเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการสนับสนุน  การใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 
 



7.  วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 
7.2 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
7.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา 

ในชีวิตประจ าวัน 
 7.4  นักเรียนมีความพึงพอใจในการไปทัศนศึกษา 
8.  เป้าหมาย 

8.1  เชิงปริมาณ   
8.1.1 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ านวน  788 คน  และครูจ านวน  44  คนได้ออกไปศึกษา 

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
8.2  เชิงคุณภาพ 

8.2.1 นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย  และสมารถน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 
9.  สถานทีด่ าเนินงาน 

ภาคเหนือ  ประเทศไทย (17 จังหวัด) 
 

10.  ระยะเวลา 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 (วันที่  6 และ 9  ธันวาคม  2562) 

 
11.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา     ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการ  การเขียนและส่ง

โครงการเพื่อขออนุมัติตามงบประมาณ 
เดือน  ตุลาคม  2562 กลุ่มบริหารวิชาการ 

2 ด าเนินงานตามโครงการหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ 

6  ธ.ค 62 (ม.ต้น) 
9 ธ.ค 62 (ม.ปลาย) 

คณะนักเรียนและครู 

3 ประเมินผลและจัดท ารายงานผล เดือน  ธันวาคม  2562 คณะท างาน 

 

12.  งบประมาณ 
งบประมาณจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา- 

ขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  จ านวน  260,000 บาท 
 
 



รายการในการใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท) 

1. ค่าจ้างเหมาเหมาพาหนะพร้อมเชื้อเพลิง 
    1.1  รถบัส จ านวน 20 คันๆ 12,000 
บาท 
    1.2  รถตู้ จ านวน 2 คันๆละ 6,000บาท 

 
240,000  บาท 

 
12,000  บาท 

2. ค่าป้ายไวนิล   8,000  บาท 

รวม 260,000  บาท 

 

13.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ( งาน / โครงการ ) 
นางอังค์สุมาริน   ปาละจะเร 

 นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ 
 
14.  ผู้เกี่ยวข้อง 

นักเรียน  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
15.  เนื้อหาสาระ  (กรณีที่มีการอบรม) 

- 
16.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมิน 

1. นักเรียนได้รับความเข้าใจต่อการจัดการศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้ 
2.  นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานใน
การร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
17.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
3. นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. นักเรียนรู้จักน าวิธีการทางแหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

 
 
 

 



 
 
(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร)      (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
       ผู้เสนอโครงการ         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

 
(นายปรีชา  นันติชัย) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้อนุมตัิโครงการ 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  2563 

ที่มา  http://smart.obec.go.th/web/?module=data_view&id=15 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
กลยุทธ์ การด าเนินการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
กลยุทธ์ การด าเนินการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
กลยุทธ์ การด าเนินการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ลดภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

http://smart.obec.go.th/web/?module=data_view&id=15


3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน 
 
กลยุทธ์ การด าเนินการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษและระดับต าบล 
 
 
 
 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ระยะ 3 ปี  (พุทธศักราช 2562-2564) 

 

วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วย OBECQA  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงหลักสูตร

มาตรฐานสากล  และมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะ  ตามหลักสูตร 2551พร้อมทั้ง
ให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น และค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยเกณฑ์บริหารคุณภาพ  OBECQA  
4.  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

 

เป้าประสงค์  



 1. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ  สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตมีจิต
อาสาสู่ชุมชน และมีความเป็นไทย 
 2. ผู้เรียนล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมมือกันรับผิดชอบต่อสังคม   
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความเป็นไทย 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยเกณฑ์บริหารคุณภาพ  OBECQA  
 

กลยุทธ์ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  2562 - 2564 
 1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 2.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา 
 3.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตมีจิตอาสาสู่ชุมชน และมีความเป็นไทย 
 4.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 5.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการคิดและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือผลิตเป็นผลงาน/ชิ้นงาน  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 6.  ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา   
 7.  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือทักษะกระบวนการคิดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 8.  ครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 92  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีความเป็นไทย 
 9.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยเกณฑ์บริหารคุณภาพ  OBECQA  โดยใช้วงจร PDCA 
ตามโครงสร้างของโรงเรียนโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  บรรยากาศ  
และสถานที ่ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนและในชั้นเรียน 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


