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ชื่อโครงการ   พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ์ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
    สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                               
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ที่ ๑ ข้อ ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มฐ. 1 , 3 
ระยะเวลาดำเนินการ  16 พฤษภาคม 25๖๒ – 31 มีนาคม 25๖๓ 
................................................................................. .....................................................................................  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พุทธศักราช 2545  
กำหนดความมุ่งหมายไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และแนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 ให้ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด นอกจากนี้การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก กล่าวคือ มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นนอกจากจะจัดในสถานศึกษาแล้ว การส่งเสริมประสบการณ์นอก
สถานศึกษา ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เนื่องจากทำให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนำมาปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากนี้ความสำเร็จ
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงขึ้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งเสริมนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

2.2  เพ่ือเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 
 2.3 เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน และเผยแพร่ความรู้ความสามารถของนักเรียนให้เป็นที่ทราบ 
โดยทั่วกัน 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพ และความสามารถพิเศษอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.1.2 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ในระดับต่างๆ อย่างน้อย ๘ รายการ  
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3.1.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันในระดับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับประเทศอย่างน้อย ๔ รายการ  

3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมทางวิชาการ  
  3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 
4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 256๒ ถึง 
31 มีนาคม พ.ศ. 25๖๓ มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
  4.1 ประชุมชี้แจงและวางแผนกำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 
  4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  4.3 ประชาสัมพันธ์และรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละประเภท 
  4.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันในระดับโรงเรียน เพ่ือคัดเลือกตัวแทน 
  4.5 ฝึกซ้อมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และนำนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขันในระดับต่างๆ 
  4.6 สรุปผลและประเมินผล   
 
5. งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๓00,000  บาท)   

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
  5.1 เงินอุดหนุนรายหัว             ๓00,000    บาท 
  5.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา                 -           บาท 
  5.3 เงินรายได้สถานศึกษา                  -           บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ลักษณะการจ่าย 
ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 เตรียม/คัดเลือก  และนำ
นักเรียนเข้าแข่งขันทุกกลุ่ม
สาระในระดับต่าง ๆ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึก 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 
- ค่าชดเชยน้ำมัน 
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าจ้างทำป้ายโครงงาน 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

100,000 
10,000 
30,000 
30,000 
90,000 
30,000 
10,000 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕6๒ 
- 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

 

รวมทั้งสิ้น - 300,000 - 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
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6.  การวัดผลและการประเมินผล 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพ และความสามารถพิเศษเต็มตามศักยภาพ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 7.3 นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมทางวิชาการ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน  
และเผยแพร่ความรู้ความสามารถของนักเรียนให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 
 

………………………………………………………………………… 
 

   
(ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)          ผู้เสนอโครงการ              
         (นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ์)                                 (นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)                                       
 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
      
                                                                          

(ลงชื่อ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายจำลอง นามบุญลือ)  
                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
                      (ลงชื่อ)            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายสุชาติ แวงโสธรณ์) 
               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูงขึ้น 
3. นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวด
กิจกรรมทางวิชาการ 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 
- แบบบันทึกกิจกรรมทาง
วิชาการ 

- ทดสอบ 
 
- ทดสอบ 
 
- บันทึก 
 


