
 
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมวันวิชาการ 
 
2.  ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 
3. สนองกลยุทธ์  สพฐ.  

ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ข้อที ่2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  ให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณธรรม 
 
4. สนองกลุยุทธ์ของโรงเรียน   
  ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 
           ศักยภาพ 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 1-18 

มาตรฐานที่ 1-8 ตัวบ่งชี้    ทุกตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่ 9-10 ตัวบ่งชี้    ทุกตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่ 11-16    ตัวบ่งชี้     ทุกตัวบ่งชี ้
 มาตรฐานที่ 17-18    ตัวบ่งชี ้   ทุกตัวบ่งชี้ 

 
 

6.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545  และ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 22 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการ  การบ ารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์มาตรา 24การจัด



กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมี
คุณภาพ และยังสอดคล้องกับจุดเน้นที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา  
กีฬา  ดนตรี และศิลปะนอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศท่ีมีจุดมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีความสุข  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถเลือกกิจกรรมการเรียนรู้   
และลงมือปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนใหม่ ๆ 
ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  การจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสบปราบ
พิทยาคมให้กับชุมชนและสังคมรับทราบ อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ 
ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านทักษะวิชาการแก่ผู้เรียนส าหรับการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพในอนาคต  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการเปิดบ้านวิชาการโดยการ 
บูรณาการร่วมกันของกลุ่มสาระต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
สูงสุด 
 

 7.  วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนในโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านทักษะวิชาการ 

 2.  นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้  ความสามารถและทักษะด้านวิชาการ 
 3.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักเรียนครูจากการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้กับ 

ผู้ปกครองและชุมชน 
 
8.  เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ  
 1. นักเรียนจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  จ านวน 788  คน  ได้รับความรู้ และประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงผลงานทางวิชาการ 
 2. ผู้ปกครอง  ชุมชน และนักเรียน ร้อยละ 80 เข้าร่วมชมผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ 
 
 



เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการได้รับความรู้ และน าความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 2. นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรแสดง
ผลงานวิชาการในระดับมาก 
 

9. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
 
10. งบประมาณ  

                   จ านวน  20,000  บาท 
 
 

11.  กิจกรรม  งบประมาณ  และระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฎิบัติ 

1. จัดกิจกรรมแสดงผลงานเปิดบ้าน 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
-จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
- จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ
ผลงานวิชาการของนักเรียน 
 - สรุป ประเมินผลและรายงานผล 

-นักเรียน
โรงเรียน 
สบปราบ
พิทยาคม
จ านวน 788 
 
 -ผู้ปกครอง
นักเรียนและ
ชุมชน 

20,000บาท  
 
 
 
ก.พ.63 
ก.พ.63 
ก.พ.63 
ก.พ.63 
ก.พ.63 

 
 
 
 
คณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ 

 
12.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมโรงเรียน จ านวน  
788 คน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการได้รับความรู้
และแสดงออกซ่ึงความสามารถด้านทักษะวิชาการ 
2.นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมโรงเรียน จ านวน 788 
คน เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์มีทักษะการคิด
แก้ปัญหาและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจต่อการแสดงผลงานทักษะ
ทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียน 
เถินบุรินทร์ 

- การสังเกต 
- สอบถาม 
 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสอบถาม 

 



13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์ตรงและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ผู้ปกครอง ชุมชน พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการและต่อการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนในระดับดีมาก 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นางอังคส์ุมาริน  ปาละจะเร) 

           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
      
 
 
 
                                           
 
                                              ( นายปรีชา    นันตชิัย ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 


