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โครงการมหกรรมทกัษะวชิาการ “ศรีนครชัยบุรินทร์  ถิ่นเมืองย่าโม” 
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑  

ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา ๒๕๕9 
**************** 

แผนงาน :          พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โครงการ :                 โครงการมหกรรมทักษะวิชาการ “ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นเมืองย่าโม”  
                              กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ ครั้งที่ 20 
                              ปีการศึกษา ๒๕๕9 
สนองยุทธศาสตร์        สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้อที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
                              ขั้นพ้ืนฐาน  
สนองนโยบายรัฐบาล   พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    17–18  ธันวาคม  ๒๕๕9 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จ าเป็นต้องจัดให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  เพ่ือให้เป็นคนดีมีคุณภาพและเสริมสร้างความสมานฉันท์  ถือเป็น
ภารกิจหลักของการจัดการศึกษา  ซึ่งการที่จะให้โรงเรียนแต่ละแห่งได้พัฒนางานด้านวิชาการให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพนั้น   นอกจากผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  และบุคลากรทางการศึกษา  จะ
เน้นกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้ว  ยังจ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการของตนเองออกมาในทาง
ที่ถูกต้องเหมาะสม  ดังนั้น  การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  จึงเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และใช้เป็นเครื่องชี้วัด – ประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในระดับกลุ่มโรงเรียน  อันจะเป็นผลท าให้เกิดการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
การศึกษาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป  

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๑๑  มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จึงได้จัดท า
โครงการมหกรรมงานวิชาการ “ศรีนครชัยบุรินทร์ ถ่ินเมืองย่าโม” โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ 20  ปีการศึกษา ๒๕๕9 ขึ้น โดยให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษา ในสังกัดกลุ่มที่ ๑๑ จ านวน ๔1 โรง จาก ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ 10 โรง  
จังหวัดนครราชสีมา 11 โรง  จังหวัดชัยภูมิ 6 โรง  จังหวัดบุรีรัมย์ 6 โรง และจังหวัดสุรินทร์ 8 โรง  ได้
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนของแต่ละโรงส่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการตามกิจกรรมประเภทต่างๆ  
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ประกอบด้วย  การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา  วิชาการทางสามัญศึกษาทั้ง ๘  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การแข่งขันบรรยายธรรมะ  ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น – ระบายสี  การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย  การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ 
(สิ่งประดิษฐ์และทดลอง)  และการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์  พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการของโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น  

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการโดยน าความรู้และประสบการณ์ 
ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริงในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม  
 ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ทักษะทางวิชาการ  และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  
 ๒.๔  เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานทางวิชาการของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
 ๒.๕  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและครูผู้สอน 

 ๓. เป้าหมาย  

-เชิงปริมาณ 
๓.๑ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัดกลุ่มที่ ๑๑   

จ านวน 2,0๐๐ รูป/คน  
๓.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกลุ่มท่ี ๑๑ และ

เจ้าหน้าทีห่น่วยงานต่างๆ จ านวน 5๐๐ รูป/คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น  2,500 รูป/คน 

-เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   
  - ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทักษะทางวิชาการ 

และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
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๔. แผนปฏิบัติการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนนิการ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑ ประชุม
ปรึกษาหารือ 

ผู้บริหาร 
โรงเรียน 

-                    

๒ จัดท าโครงการ   
เพื่อขอความ
อุปถัมภ์
งบประมาณ
จากหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ 

-โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมฯ
และพี่น้อง
พุทธศาสนิกชน
ชาวจังหวัด
นครราชสีมา 
- สนง.กลุ่มท่ี 
11 และ
โรงเรียน
ร่วมกันบริจาค 

 
320,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

400,000 

            

๓ ด าเนินการ
ตามโครงการ/
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

- สนง.กลุ่มท่ี 
๑๑ และ
โรงเรียนฯ 

720,0๐๐             

 

๕.  วัน  เวลา  และสถานที่ด าเนินการ 

  วันที่  17–18  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  ณ  โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  วัดบูรพ์   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   

๖. งบประมาณ 
     - ที่มาของงบประมาณ  

๑. ส านักงานกลุ่มและโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ ร่วมกันบริจาค 
สมทบทุนจัดงาน จ านวน 400,0๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
          ๒. ขอความอุปถัมภ์งบประมาณสนับสนุนจากพ่ีน้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
จ านวน 320,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

     -รายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  ที่ รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน 
๑ ค่าภัตตาหาร/อาหาร/น้ าดื่ม/น้ าปานะ 2,5๐๐ รูป/คน x 40 x ๒ วัน (เหมาจ่าย)  20๐,๐๐๐  
๒ รางวัลที่ ๑ (รางวัลชนะเลิศ) รางวัลละ 8๐๐ x ๔9  39,2๐๐ 
๓ รางวัลที่ ๒  (รองชนะเลิศ อันดับ ๑) รางวัลละ 7๐๐ x ๔9 34,300 
๔ รางวัลที่ ๓  (รองชนะเลิศ อันดับ ๒) รางวัลละ 6๐๐ x ๔9 29,40๐ 
๕ รางวัลที่ ๔  (รางวัลชมเชย อันดับ 1) รางวัลละ 500 x ๔9 24,5๐๐ 
๖ รางวัลที่ ๕  (รางวัลชมเชย อันดับ 2) รางวัลละ 4๐๐ x ๔9 19,60๐ 
๗ ถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร ๔1 ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท = ๑,๐๐๐ x ๔1 ๔1,๐๐๐ 
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หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

 

 

  ที่ รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน 
๘ ค่าจัดท าโปรแกรมระบบการจัดการ

แข่งขันทักษะวิชาการ 
 20,00๐ 

9 ค่าจัดท าโล่รางวัลต่างๆ 49 โล่ x 5 รางวัล x 800 บาท 196,00๐ 
10 ค่าพาหนะตดิต่อประสานงานกับ

โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ 
 5,๐๐๐ 

11 ค่าวัสดุอุปกรณ์จดัท าข้อสอบ  25,000 
12 ค่าพิมพ์เกียรติบัตร/บัตรคณะกรรมการ/

ค่าตอบแทนกรรมการภายนอก 
 20,000 

๑3 ค่าที่พัก/รับรองเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ 

 25,๐๐๐ 

๑4 ค่าจัดท าเอกสารและประเมินโครงการ  10,000 
๑5 ค่าจัดเตรียมสถานท่ี / ค่าวสัดุอุปกรณ์            

/ บ ารุงค่าน้ า-ไฟ  และอื่นๆ 
 3๐,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (เจ็ดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)   720,0๐๐.-  

 
 
๗. ผลผลิต/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ปริมาณ คุณภาพ 
-นักเรียน  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 2,5๐๐ รูป/คน 

-นักเรียนร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรม
วิชาการฯ  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 
๘๐ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ทักษะทาง
วิชาการ  และมีความสัมพันธ์อนัดีต่อกัน 

 
๘. ผลลัพธ์ 

-นักเรียนทีข่้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   

  

๙.  การประเมินผล 
ที ่ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล 
๑ 
 
 

๒ 

- พระภิกษุสามเณร  ผู้บริหาร  คร ูบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 2,5๐๐ รูป/คน 
- นักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขันมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ร้อยละ ๘๐  โดย
ประเมินผลสัมฤทธ์ิจากแบบรายงานการ
ด าเนินงานตามกจิกรรมของโครงการฯ 

- จากแบบประเมินผลโครงการ 
- จากแบบสอบถาม 
- จากการสังเกต 

- แบบประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม 
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๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม  

๑๐.๒  นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
          ประสบการณ์ทักษะวิชาการ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
๑๐.๓  นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาน าประสบการณ์ที่ได้รับ 
          ไปปรับประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
๑๐.๔  โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานวิชาการ              
๑๐.๕  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดการศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพ  
          และเป็นที่รู้ยอมรับของสังคมทั่วไป 
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