
ชื่อโครงการที่ 8 โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนในครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
สนองยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  

ข้อที่ 2 ผลิต พัฒนา ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ   
แผนงบประมาณ  งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั้ง 19 โรงเรียน ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ       
ของการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเครือข่ายร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม
สถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลสู่ประชาคมโลก การสร้างวิสัยทัศน์ในการร่วมกันวางแผนพัฒนา
การศึกษาและการจัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ผู ้บริหารของโรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ และด้านเทคนิคการบริหารของโรงเรียนจึงเป็นสิ ่งสำคัญยิ่งที ่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา   
คุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน  

กิจกรรมการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ของผู ้อำนวยการโรงเร ียน รองผู ้อำนวยการโรงเร ียน                
และครูที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ และสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาครูและนักเรียน        
การศึกษาวิจัยทางด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม ศาสนา ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา             
ในการนี้โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนในครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ และจะมีโครงการต่อเนื ่องในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนการแลกเปลี ่ยนครู        
และนักเรียน และการสนับสนุนทุนในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยต่อไป  
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ได้เปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และเห็นความเจริญก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษา ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  

2.2 เพื ่อให้ผู ้อำนวยการโรงเรียน รองผู ้อำนวยการโรงเรียนและครู ได้นำความรู ้และประสบการณ์          
มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร การเรียนการสอน และขยายเครือข่าย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 

2.3 เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูมีโอกาสได้รับทุนในการพัฒนาตนเอง
และทุนทางการวิจัย 

๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครู จากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
จำนวน 19  โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 38 คน 
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เชิงคุณภาพ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูจากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และนำประสบการณ์ท่ีได้ศึกษาดูงานมาพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.  วิธีการดำเนินการ 
 ๑)  ขั้นเตรียมการ 
  -  ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนในครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
  -  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
  -  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละโรงเรียน  
 ๒)  ขั้นตอนการดำเนินการ 
   -  ศึกษาข้อมูลแหล่งศึกษาดูงานให้มีความเหมาะสม 
   -  ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม 
  -  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเรื่องสถานที่ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และที่พัก  
   -  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง 
  -  ดำเนินการศึกษาดูงานตามแผน 
 ๓)  ขั้นตอนติดตามและประเมินผล 
  - ประเมินผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 4)  ขั้นตอนสะท้อนกลับผล 

- จัดทำรายงาน การสะท้อนผล และรายงานผลทุกฝ่ายทราบ 
 

5.  สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม 

 เมืองโอซาก้า เมืองนารา เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 

6.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 วันที่ 9 – 13 เดือน กันยายน 2565 

7. งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายเก็บจากผู้เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ 

๘.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
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๙.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9.1   โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 19 โรงเรียน 
 9.2  องค์กรหลักของโรงเร ียนในเคร ือเตร ียมอุดมศึกษาพัฒนาการทั ้ง 19 โรงเร ียน ได ้แก่   
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา  

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ได้เปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และเห็นความเจริญก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษา มีความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 

10.2 ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครู สามารถนำความรู้และประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานในคร ั ้งน ี ้  ไปประยุกต ์ใช ้ในการบร ิหารจ ัดการสถานศึกษา การเร ียนการสอน                  
และขยายเครือข่ายการจัดการศึกษา สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 

10.3 ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ได้รับโอกาส ขอทุนในการพัฒนาตนเอง
และทุนทางการวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

           

           ..................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์)  
               รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
                                                          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
 
           ..................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นางสาวจินตนา  ศรสีารคาม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

         ประธานโรงเรียนในเครอืเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
 

                ..................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายปรีชา  จิตรสิงห์) 

     ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
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กำหนดการโครงการศึกษาดงูานโรงเรียนในครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
วันที่  9 – 13 กันยายน พ.ศ. 2565 

ณ เมืองโอซาก้า เมืองนารา เมืองเกียวโต ประเทศ ญี่ปุ่น 

วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 
เวลา 22.30 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์  
  เคาท์เตอร์ T7 ประตู 9 
 
วัน เสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 
เวลา 01.00 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน PR741 สู่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  
                                     (รอเปลี่ยนเครื่อง) 
เวลา 05.35 น.                 รอเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินนินอย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
เวลา 09.35 น. เดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน PR412 
เวลา 14.15 น. ถึงสนามบินคันไซ เมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง     

และด่านศุลกากร และเดินทางสู่ที่พักโรงแรม Osaka Hinode Hotel Onsen 
 
วัน อาทิตย ์ที่ 11 กันยายน 2565 
ช่วงเช้า        ศึกษาแหล่งธรรมชาติ สวนป่าไผ่ เกียวโต อาราชิยาม่า 
        ศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม ศาลาเงิน กินคาคุจิ 
ช่วงเที่ยง        พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ช่วงบ่าย  ศึกษาศิลปวัฒนธรรมพิธีการชงชาชา  
        ศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมเมืองเก่านิเน็นซากะ เมืองเกียวโต 
ช่วงค่ำ                             เดินทางสู่ที่พักโรงแรม Osaka Hinode Hotel Onsen 
 
วัน จันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 
ช่วงเช้า        ศึกษาวัฒนธรรมและโรงเรียนศาสนาในสายเคมง ณ วัดพุทธไทโดจิ เมืองนารา    
        ศึกษาการบริหารจัดการอุทยาน ณ สวนนารา เมืองนารา 
ช่วงเที่ยง        พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ช่วงบ่าย   ศึกษาการจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ Yamazaki Distillery 
           ศึกษาวัฒนธรรมเมือง ซันไซบาชิ  
                                     เดินทางสู่ที่พักโรงแรม Osaka Hinode Hotel Onsen 
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วัน อังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 
ช่วงเช้า         ศึกษาแหล่งวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ ณ ปราสาท Osaka Castle 
        ศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ ณ ศาลเจ้าสิมิโยชิ ไทฉะ 
ช่วงเที่ยง         พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบิน PR411 / PR740 กลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 
                                             ( แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนินอย กรุงมะนิลา ระหว่างเวลา 18.35 – 21.35 น.) 
                                             ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม 
 


