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ชื่อโครงการ :  พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 2,3,6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2 และ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.3, 2.5 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวปณยา  มณีเนตร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร 
งบประมาณ :  160,000 บาท   
ลักษณะโครงการ :       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การดำรงชีวิตของทุก ๆ คน มีการ
พัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้อง
สร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ในการ
พัฒนาศึกษานั้น   จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพในด้านกิจกรรมวิชาการ กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  การแสดง 
และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยในอนาคตเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
จำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ ศักยภาพด้านต่างๆ นำไปสู่ความสำเร็จ เข้าร่วมกิจกรรมประกวด
แข่งขันทักษะด้านวิชาการ ดนตรี  นาฏศิลป์ ศิลปะ  และกีฬา  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับประเทศ และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผู ้มีทั ้งความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ต่าง ๆ  โดยจัดทำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจากกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 
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 2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพในด้านทักษะทางวิชาการ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬา 

 3.  เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬา 

 4.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
 1.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา และ นำทักษะที่
เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิต  ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันร้อยละ 80  
 2.  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิชาการมีผลงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

ด้านคุณภาพ  
 1. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
 2. บุคลากรได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันทำให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียนและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
 

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้ศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจาก
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีได้รับ
รางวัลการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการของนักเรียนปกติและเด็ก
พิเศษเรียนร่วมระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ร้อยละ 80 

 ขึ้นไป 

กิจกรรมที่  2 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาค 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้ศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจาก
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับภาค  

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีได้รับ
รางวัลการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการของนักเรียนปกติและเด็ก
พิเศษเรียนร่วม ระดับภาค 

ร้อยละ 80  

ขึ้นไป 

กิจกรรมที่  3 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับชาต ิ

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจาก
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับชาต ิ

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีได้รับ
รางวัลการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการของนักเรียนปกติและเด็ก
พิเศษเรียนร่วมระดับชาต ิ

ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 
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DO (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

 2) จัดทำโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
 6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  - ครูผู้รับผิดชอบการแข่งขันต่างๆ เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
  - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามระดับตั้งแต่ระดับเขตไปจนถึงระดับชาติ 
 7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาดำเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 กิจกรรมที่ 1              

 เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทาง
วิชาการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
      1-30     

2 กิจกรรมที่  2              

 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาค 

 
       1-30    

3 กิจกรรมที่  3              

 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับชาต ิ

 
        1-30   

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 160,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว ................................... บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       160,000  บาท 
  - อ่ืนๆ  ....................................................... บาท 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาต ิ  
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู      40,000    40,000 
2 ค่าอาหารนักเรียน    40,000     40,000 
3 ค่าที่พักครูและนักเรียน   80,000     80,80,000 
 รวม   120,000 40,000  /  160,000 

 
 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปณยา  มณีเนตร 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
   1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 12.2 ผลผลิต    
       1. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ความรู้ และทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬา ระดับเขตพ้ืนที่ข้ึนไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

     1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา  มีความรู้และทักษะ  มีความสามารถในการเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันทางวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬา อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
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   ผู้เสนอโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นางสาวปณยา  มณีเนตร)                (นางฐปนีย์  นารี)  

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 
   

 
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 


