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ชื่อโครงการ  :  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1(5) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  1, 2 และ 3   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.3, 2.6 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา  2564 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และหน่วยงานภายนอก 
งบประมาณ :  30,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงเพื่อผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปต่อยอดสร้างเป็นชิ้นงาน 
นวัตกรรมและผลงานด้านต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสามารถนำไปแข่งขันทั้งเวทีภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 
2.  วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ไม่น้อยว่าร้อยละ 50 มีโอกาสได้แสดงความรู้ 
ความสามารถ โดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ความรู้ด้านต่าง ๆ 
 ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงกับนวัตกรรมทางการศึกษา   
มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมแข่งขันวิชาการทั้ง
ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจากกจิกรรม
การแข่งขันทางวิชาการ ท่ีเกิดจาก
การเรยีนรู้และเพิ่มพูนทักษะ 
 
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรยีนได้พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

1. ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่
ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขัน
ทักษะวิชาการของนักเรียน
เพิ่มขึ้น 

2. ร้อยละของจำนวนนักเรยีนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

50 ขึ้นไป 

 

 

50 ขึ้นไป 

DO (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
 2) จัดทำโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
 6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
        6.1 ครูส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกท่ีดำเนินการจัดกิจกรรมตลอดปี
การศึกษา 2564                      
             6.2  จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภายในสถานศึกษา   
 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 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 

 
          

1 ประชุมวางแผน  จัดทำโครงการ            
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน            
3 ดำเนินงานตามโครงการ    
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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. 

-ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
นอกสถานท่ี 
-จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภายในโรงเรียน 

 

4 ประเมินผลและสรปุการดำเนินงาน             

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 30,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว ....................... บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  30,000  บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะทางวิชาการภายใน-ภายนอกโรงเรียน  
1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวชิาการ

นอกสถานท่ี 
  20,000     20,,000 

2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภายในโรงเรียน 
-รางวัลสำหรับการแข่งขัน 

  1,0000     10,000 

 รวม   30,000   /  30,000 

 
8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และหน่วยงานภายนอก 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพรนิภา  ไชยโคตรและนางวิภารัตน์  คำศรี 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต  การตอบแบบสอบถาม  ข้อมูลรูปภาพ   สรุปและรายงาน 

Act (A) 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ผลลัพธ์   
   นักเรียนได้พัฒนาตนเอง  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปร่วมแข่งขันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     12.2 ผลผลิต    
  นักเรียนแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป 
     12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
   1.  เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา  องค์กรมีความเข้มแข็ง 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

   
   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร)                (นางฐปนีย์  นารี)  

ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 
   

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

 
(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 


