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โครงการ                                        พัฒนาห้องเรียนคุณภาพนำร่อง 
สนองกลยุทธ์                                 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  
     ผู้เรียน 
                                                   เป็นสำคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน    สนองมาตรฐานที่ 1/1.1/1,2 มาตรฐานที่ 2/2.1,2.2,2.3,2.4 
                                                   มาตรฐานที่ 3/3.2,3.5 
ลักษณะโครงการ                              โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                         งานห้องเรียนคุณภาพนำร่อง กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ                         ปีการศึกษา  2564 

*************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
                 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็ นคนดี      
มีทักษะ  ความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ  ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพเพ่ือก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 โครงการห้องเรียน
คุณภาพนำร่อง จึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนบริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระดับ
ปฏิบัติ  คือ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     
ให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักการบริหารจัดการที่เหมาะสม รู้จักใช้วิธีการบูรณาการ  
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชาโดยครูผู้สอน รวมทั้งการปฏิบัติ  การพัฒนาหรือส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนโดยครูผู ้สอนแต่ละรายวิชา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพแล้ว  ก็จะ
กลายเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพหรือมีความเป็นเลิศ (Excellence  School) ในที่สุด ที่สำคัญคือการให้
นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนเพ่ือเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป 

       จากแนวคิดดังกล่าวนี้  โรงเรียนดงหลวงวิทยา จึงจัดทำโครงการห้องเรียนคุณภาพนำร่อง
เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนที่เป็นแบบอย่างได้ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกท่ีจะเข้าศึกษาในโรงเรียนดีใกล้บ้านและลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา 
 2.2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะกาเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 กิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ (นำร่อง)    
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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  1) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
ของทางโรงเรียน 
  2) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 100 คน มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ มีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะด้านวิชาการพื้นฐานที่ควรทราบ
ตามระดับชั้นที่เรียนผ่านเกณฑ์  
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะด้านวิชาการ
พ้ืนฐานที่ควรทราบตามระดับชั้นที่เรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 85 
  2) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ร้อยละ 90 
 3) สถานที่ดำเนินการ  สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ  
 

  3.2 กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายปฏิบัติธรรม) 
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถมี
กระบวนการคิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  2) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 100 คน มีทัศนคติเชิงบวกต่อชุมชน      
มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำมาประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวันไดร้้อยละ 90 
  2) นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 90 
 3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนดงหลวงวิทยา วัด หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่เหมาะสม  
 

  3.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมสามารถผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  2) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 100 คน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนโดยการปฏิบัติจริง 
ตามสถานที่จริง มีความรู้และทักษะทางด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการเรียนตามระดับชั้นที่เรียนเพ่ิมมากข้ึน 
ร้อยละ 85 
 3) สถานที่ดำเนินการ  สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ  
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 3.4 กิจกรรมคลินิกวิชาการ 
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 100 คน มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพทุกคน จำนวน 100 คน เข้าร่วมการสอบแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
  3) นักเรียนห้องเรียนคุณภาพทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ ตามความถนัด
ความสนใจ จนสามารถผ่านการแข่งขันทางวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับ อย่างน้อยร้อยละ 10  
       2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 
  3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85 
 3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนดงหลวงวิทยา  
 

 3.5 กิจกรรมจิตอาสาค่ายวิชาการ 
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 100 คน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

  2) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 100 คน มีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปันทั้งความรู้และสิ่งของให้แก่เพ่ือน พ่ี และน้องได้  
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันทั้งความรู้และสิ่งของให้แก่เพ่ือน พ่ี และน้อง
ได ้ร้อยละ 90   
  2) นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  
ร้อยละ 90  
 3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่บริการ และหน่วยงานต่างๆ  
 

 3.6 กิจกรรมสัมมนาโครงงานและนำเสนอผลงานนักเรียน (IS)   
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 100 คน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  2) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 100 คน ได้รับความรู้ มีทักษะในการ
ทำงานด้านต่างๆ รู้จักการทำโครงงาน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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  1) นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืน มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได ้  
ร้อยละ 90   
  2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85   
 3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนดงหลวงวิทยา  
 

 3.7 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพนำร่อง 
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) มีห้องเรียนคุณภาพนำร่อง ที่เป็นห้องปฏิบัติการจำนวน 4 ห้องและใช้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียน  ผู้ปกครอง บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผล
ถึงนักเรียนร้อยละ 90   
  2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือนำมาใช้ในการดำเนิน
โครงการชัดเจน มีประโยชน์ต่อผู้เรียน ร้อยละ 90 
  3) สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา ร้อยละ 90 
 3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

        3.8 กิจกรรมห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET) 
          1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนม.3/1 และม.6/1 จำนวน 65 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
  2) นักเรียนม.3/1 และม.6/1 จำนวน 65 คนมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
        2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1). นักเรียนห้องเรียน SMET มีความรู้ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ ร้อยละ 85 
  2.)  นักเรียนห้องเรียน SMET มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
ร้อยละ 88 
       3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
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4. วิธีการดำเนินงาน  
ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

 1.1 วิเคราะห์ปัญหา 
1.2 วางแผนการจัด
กิจกรรม 

มี.ค. 2564 - 

นางผกามาศ ช่างถม 
นางวาสิตา  ไชย
เพ็ชร, 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุ
พัด, 
น.ส.ปัทมาภรณ์ ยัง
แสนภู  
นางศิริกร แสนโคตร 
นางสาวสิริวิมล วัง
วงษแ์ละคณะครูกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 เสนอขออนุมัติ เพ่ือ
ดำเนินกิจกรรม 
2.2 ประชุมวางแผน/แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
2.3 ดำเนินกิจกรรม 
 

    

   2.3.1 กิจกรรรมปรับ
พ้ืนฐานสำหรับนักเรียน
โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
(นำร่อง)   
 

1. นำนักเรียนทั้ง 4 ห้อง
ไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
นอกห้องเรียน  เช่น 
สถาบันอุดมศึกษา 
หน่วยงานต่างๆ  
2.ทำ lab  
วิทยาศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร/มข/มมส 

พ.ค. 
2564- 

มี.ค. 2565 
 

10,000 

นางผกามาศ ช่างถม 
นางวาสิตา  ไชย
เพ็ชร, 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุ
พัด, 
น.ส.ปัทมาภรณ์ ยัง
แสนภู  
นางศิริกร แสนโคตร 
นางสาวสิริวิมล วัง
วงษแ์ละคณะครูกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

2.3.2 กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม (ค่าย
ปฎิบัติธรรม) 

1. นำนักเรียนเข้าค่าย
ปฏิบัติธรรม 

มิ.ย. 2564 
 
 

10,000 นางผกามาศ ช่างถม 
นางวาสิตา  ไชย
เพ็ชร, 
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 นายวุฒิพงษ์  แผนสุ

พัด, 
น.ส.ปัทมาภรณ์ ยัง
แสนภู  
นางศิริกร แสนโคตร 
นางสาวสิริวิมล วัง
วงษแ์ละคุณครูที่
ปรึกษา 

2.3.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

1. นำนักเรียนไปศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ที่สถาบัน
ต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร/มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นต้น 
2. นำนักเรียนไปเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ 

ส.ค. 2564 
 

 
 
 
 

20,000 

นางผกามาศ ช่างถม 
นางวาสิตา  ไชย
เพ็ชร, 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุ
พัด, 
นางศิริกร แสนโคตร 
นางสาวสิริวิมล วัง
วงษ ์
น.ส.ปัทมาภรณ์ ยัง
แสนภู  
และคุณครูที่ปรึกษา 

2.3.4 กิจกรรมคลินิกวิชาการ 

1. สอนเสริมโอลิมปิก
วิชาการ (สัปดาห์ละ 3 
ครั้ง) เทอมละ 48 ครั้ง 
จำนวน 4 ห้อง รวม 192 
ครั้ง 
2. สอนเสริมเพ่ิมพูน
ความรู้วันเสาร์ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
อังกฤษ (วันเสาร์ เวลา 
09.00-16.00 น.) 6 
สัปดาห์ จำนวน 4 ห้อง 
รวม  24 ครั้ง 

 
พ.ค. 
2564- 
มี.ค. 2565 
 

 
44,610 

นางผกามาศ ช่างถม 
นางวาสิตา  ไชย
เพ็ชร, 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุ
พัด, 
น.ส.ปัทมาภรณ์ ยัง
แสนภู  
นางศิริกร แสนโคตร 
นางสาวสิริวิมล วัง
วงษแ์ละคณะครู
โรงเรียน 
ดงหลวงวิทยา 
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2.3.5 กิจกรรมจิตอาสาค่าย
วิชาการ   

กิจกรรมพ่ีสอนน้อง 
แบ่งปันรอยยิ้ม โดยทำ
กิจกรรมกับนักเรียน
โรงเรียนใกล้เคียง  

ม.ค. 2565 
 

 
5,390 

นางผกามาศ ช่างถม 
นางวาสิตา  ไชย
เพ็ชร, 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุ
พัด, 
น.ส.ปัทมาภรณ์ ยัง
แสนภู  
นางศิริกร แสนโคตร 
นางสาวสิริวิมล วัง
วงษแ์ละคณะครูกลุ่ม
งานวิชาการ 

2.3.6 กิจกรรมสัมมนา
โครงงานและนำเสนอผลงาน
นักเรียน (IS)  
 

1. กิจกรรมในรายวิชา
สัมมนาโครงงานและ
นำเสนอผลงานนักเรียน 
(IS)   
2. การนำเสนอผลงานของ
นักเรียนในภาคเรียนที่ 2 

 
 
มี.ค. 2565 
 

 
 

5,000 

นางผกามาศ ช่างถม 
นางวาสิตา  ไชย
เพ็ชร, 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุ
พัด, 
น.ส.ปัทมาภรณ์ ยัง
แสนภู  
นางศิริกร แสนโคตร 
นางสาวสิริวิมล วัง
วงษ ์

2.3.7 กิจกรรมปรับปรุง
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพนำร่อง 

จัดซื้อ/จัดจ้างเพ่ือปรับปรุง
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพนำร่อง 
ห้องเรียน 4 ห้อง 

 
 
พ.ค.-มิ.ย. 
2564 

 
 
75,000 

นางผกามาศ ช่างถม 
นางวาสิตา  ไชย
เพ็ชร, 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุ
พัด, 
น.ส.ปัทมาภรณ์ ยัง
แสนภู  
นางศิริกร แสนโคตร 
นางสาวสิริวิมล วัง
วงษ ์
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2.3.8 กิจกรรมห้องเรียน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
(SMET) 

จัดซื้อ/จัดจ้างเพ่ือปรับปรุง
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี(SMET) 
จำนวน 2 ห้อง 
 

ม.ค. 2565 30,000 

นางผกามาศ ช่างถม 
นางวาสิตา  ไชย
เพ็ชร, 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุ
พัด, 
น.ส.ปัทมาภรณ์ ยัง
แสนภู  
นางศิริกร แสนโคตร 
นางสาวสิริวิมล วัง
วงษ ์

3. ข้ันติดตาม ตรวจสอบ (C) 
ติดตามความก้าวหน้าใน 
การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
1) ก่อนดำเนินการ  
2) ระหว่างดำเนินการ  
3) หลังดำเนินการ โดยครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

3.1 ประเมินผลการจัด
กิจกรรมของแต่ละ
กิจกรรมและประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
3.2 สรุปผลการประเมิน
และรายงานผลการ
ดำเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ 
3.3 รายงานผลการ
ดำเนินงานของโครงการให้
ผู้บริหารทราบ 

ก.ค-ส.ค 
2564 
 
 
 
พ.ย-ธ.ค 
2564 
 
 
มี.ค 2565 

- 

นางผกามาศ ช่างถม 
นางวาสิตา  ไชย
เพ็ชร, 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุ
พัด, 
น.ส.ปัทมาภรณ์ ยัง
แสนภู  
นางศิริกร แสนโคตร 
นางสาวสิริวิมล วัง
วงษแ์ละคณะครูกลุ่ม
งานวิชาการ 

4. ข้ันสรุปผล รายงาน (A) 
4.1 ประเมินสรุปรายงานการ
จัดกิจกรรม 
4.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
4.3 รายงานผลการจัด

กิจกรรม 
 
 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดเตรียม
ข้อมูลผลของการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ร่วมกันจัดทำแบบ
ประเมินกิจกรรม CIPP 
Model สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค 
แนวทางการพัฒนา 
3. รายงานผลเป็นเอกสาร
เสนอผู้บริหารทราบ 

มีนาคม- 
2565 

 
- 

นางวาสิตา  ไชย
เพ็ชร, 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุ
พัด 
น.ส.ปัทมาภรณ์ ยัง
แสนภู  
 
นางศิริกร แสนโคตร 
นางสาวสิริวิมล วัง
วงษแ์ละคณะครูกลุ่ม
งานวิชาการ 
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4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

 
5.  งบประมาณ  

งบประมาณดำเนินโครงการ  200,000  บาท  
1) กิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ (นำร่อง)   

   งบประมาณ 10,000 บาท   
    รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ   
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

นำนักเรียนทั้ง 4 ห้องไป
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
นอกห้องเรียน  เช่น 
สถาบันอุดมศึกษา 
หน่วยงานต่างๆ  
1.ทำ lab  
วิทยาศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร/มข/มมส 

- ค่าชุดฝึก
ตามกิจกรรม 
- ค่าพาหนะ
เหมาจ่าย 

100 คน  
 
 
 
 
 
 

500 
 

5,000 
 
 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

 เงิน
อุดหนุน 
 

10,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 

 
2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายปฎิบัติธรรม)   งบประมาณ 10,000 บาท  
  รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ   
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

นำนักเรียนเข้าค่าย
ปฏิบัติธรรม 

- ค่าชุดฝึก
ตามกิจกรรม 
 

100 คน 
 
 

100 
 
 

10,000 
 
 

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนา

10,000 
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คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

รวมทั้งสิ้น 10,000 

 
3) กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ งบประมาณ 20,000 บาท 
   รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ   
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

- นำนักเรียนไปศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ที่
สถาบันต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร/มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นต้น 
-ค่ายวิทย์ คณิต ใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

-ค่าชุดฝึกตาม
กิจกรรม 
รวมค่า
พาหนะเหมา
จ่าย 
ค่าอาหาร 
และค่าที่พัก 

100 คน 
 
 
 

200 
 
 
 

20,000  เงิน
อุดหนุน 
 

20,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 

 
4) กิจกรรมคลินิกวิชาการ งบประมาณ 44,610 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ   
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. สอนเสริมโอลิมปิก
วิชาการ (สัปดาห์ละ 3 
ครั้ง) เทอมละ 48 ครั้ง 
จำนวน 4 ห้อง รวม 
192 ครั้ง 

1. ค่าชุดฝึก
กิจกรรม 
 
 
 

246 
ชุด 
 
 
 

35 
 
 
 
 

8,610 
 
 
 
 

36,000 

 เงิน
อุดหนุน 
 

8,610 
 
 
 
 

36,000 
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2. สอนเสริมเพ่ิมพูน
ความรู้วันเสาร์ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ อังกฤษ 
(วันเสาร์ เวลา 09.00-
16.00 น.) 6 สัปดาห์ 
จำนวน 4 ห้อง รวม  
24 ครั้ง 

2. ค่าวิทยากร
ภายนอก 

24 วัน
วันละ 
6 ชม 

1,500 บาท
ต่อวัน 

 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 44,610 
 
5) กิจกรรมจิตอาสาค่ายวิชาการ  งบประมาณ 5,390 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ   
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

กิจกรรมพ่ีสอนน้อง 
แบ่งปันรอยยิ้ม โดยทำ
กิจกรรมกับนักเรียน
โรงเรียนใกล้เคียง 
รวมทั้งนักเรียนที่จัด
จำนวน 200 คน 

กระดาษถ่าย
เอกสาร A4  

30 รีม 130 
 
 

3,900 
 
 
 

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

3,900 
 
 
 

750 
 

740 
 

กระดาษ
โปสเตอร์ 

50 แผ่น 15 750 

วัสดุฝึกสำหรับ
กิจกรรมในค่าย 

70 ชุด 10.5  740 

รวมทั้งสิ้น 5,390 

 
6) กิจกรรมสัมมนาโครงงานและนำเสนอผลงานนักเรียน (IS)  งบประมาณ 5,000 บาท 
 รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ   
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

กระดาษถ่าย
เอกสาร A4 

30 รีม 
 

130 
 

3,900 
 

 เงิน
อุดหนุน 

3,900 
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กิจกรรมสัมมนา
โครงงานและนำเสนอ
ผลงานนักเรียน (IS)   

 
 

 
 

 ค่า
จัดการเรียน
การสอน 
 

 
 
    500 

600 
แฟ้มเอกสาร 20 ชุด 25 500 
ไวนิลงาน 1 แผ่น 600 600 

รวมทั้งสิ้น 5,000 

 
7) กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพนำร่อง  งบประมาณ 75,000 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ   
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1.   จัดซื้อ/จัดจ้างเพ่ือ
ปรับปรุงห้องเรียน
โครงการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพนำ
ร่องห้องเรียน 4 ห้อง 
.   จัดซื้อ/จัดจ้างเพ่ือ
ปรับปรุงห้องเรียน 

1. โปรเจคเตอร์
และเครื่องฉาย 
พร้อมติดตั้ง  
2. ลำโพง 
พร้อมติดตั้งใน
ห้องเรียนพร้อม 
ไมโครโฟน  
4. กลอนล็อก
ประตู 
5.ปลั๊กไฟ 

2 เครื่อง 
 

 
4 ตัว 

 
 
 

    4 ตัว 
 

4 ตัว 

28,000 
 

 
4,500 

 
 
 

  100 
 

150 

56,000 
 

 
18,000 

 
 
 

   400 
 

600 

 เงิน
อุดหนุน 
 

56,000 
 

 
18,000 

 
 
 

   400 
 

600 
รวมทั้งสิ้น 75,000 

 
8. กิจกรรมห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษและเทคโนโลยี (SMET) 
งบประมาณ 30,000 บาท    รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ   
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 



 137 

 

- จดัซื้อ/จัดจ้าง 
เพ่ือปรับปรุงห้องเรียน
โครงการพัฒนา
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (SMET) 
จำนวน 2 ห้อง 

- ค่าชุดฝึกตาม
กิจกรรม 
 

60 คน 
 
 

500 
 
 
 

30,000 
 
 

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

30,000 
 
 

รวมทั้งสิ้น 30,000 
 
6. การวัดประเมินผล 
1) กิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ (นำร่อง)     

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ 100 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการของทางโรงเรียน  
2) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 85  
3) นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  
ความสามารถ  มีทักษะด้านวิชาการพ้ืนฐานที่ควร
ทราบตามระดับชั้นที่เรียน ร้อยละ 85 
4) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นใน 
ร้อยละ 85 

- การลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ์ 
- สอบถามความพึง
พอใจ 
 

-  แบบลงทะเบียนการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- รายงานการทำกิจกรรม 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
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2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายปฏิบัติธรรม)    
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 

1) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ 100 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมและสามารถมีกระบวนการคิดจากการ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ มีทัศนคติเชิง
บวกต่อชุมชน มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 90 
3) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 85  
4) นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
ร้อยละ 85 

- การลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- สอบถาม 
- สังเกต 
 
 
 
 
 
 

-  แบบลงทะเบียนการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- รายงานการทำกิจกรรม 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 
 
 
 
 

 
3) กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ 100 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา ร้อยละ 85  
3) นักเรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอน
นอกห้องเรียนโดยการปฏิบัติจริง ตามสถานที่จริง มี
ความรู้และทักษะทางด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการเรียน
ตามระดับชั้นที่เรียนเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 85 

- การลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 

-  แบบลงทะเบียนการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- รายงานการทำกิจกรรม 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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4) กิจกรรมคลินิกวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 

1) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ ร้อยละ 85 
2) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพเข้าร่วมการ
สอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  ร้อยละ 50 
3) ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะด้าน
วิชาการสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดความสนใจ จน
สามารถผ่านการแข่งขันทางวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับ  
 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 
5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา  

- การลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- การแข่งขัน 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 
   
 
 
 

 

-  แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
-บันทึกหลังการจัดการ
เรียนรู้ 
- รายงานการทำกิจกรรม 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

 

 
5) กิจกรรมจิตอาสาค่ายวิชาการ   

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 

1) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ มีจิตอาสา 
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันทั้งความรู้และสิ่งของให้แก่
เพ่ือน พ่ี และน้องได้  
3) นักเรียนมีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันทั้ง
ความรู้และสิ่งของให้แก่เพ่ือน พี่ และน้องได้ 
4) นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันผลการ 

- การลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- สอบถาม 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
  

-  แบบลงทะเบียนการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- รายงานการทำกิจกรรม 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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6) กิจกรรมสัมมนาโครงงานและนำเสนอผลงานนักเรียน (IS) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 

1) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
2) นักเรียนโครงการห้องเรียนคุณภาพ ได้รับความรู้ 
มีทักษะในการทำงานด้านต่างๆ รู้จักการทำโครงงาน 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 
3) นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักทำงานร่วมกันกับ
ผู้อื่น มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้   
4) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ร้อยละ 85 

- การลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- สอบถาม 
- โครงงาน 
- สัมภาษณ ์
- สังเกต 
 
 

-  แบบลงทะเบียนการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- รายงานการทำกิจกรรม 
 
  

 
7) กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพนำร่อง   

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1) มีห้องเรียนคุณภาพนำร่อง ที่เป็นห้องปฏิบัติการ
จำนวน 4 ห้องและใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) นักเรียน  ผู้ปกครอง บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ร้อยละ 90   
3) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาเพ่ือนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ
ชัดเจน มีประโยชน์ต่อผู้เรียน ร้อยละ 90 
4) โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 90 
 

- ลงทะเบียนใช้
ห้องเรียน 
- สอบถามความพึง
พอใจ 
- สังเกต 

-  แบบลงทะเบียน 
- แบบสอบถามความพึง 
พอใจ 
- แบบสังเกต 
- รายงานการทำกิจกรรม 
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8. กิจกรรมห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษและเทคโนโลยี (SMET)   
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 

1) นักเรียนม.3/1 และม.6/1 จำนวน 65 คน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
2) นักเรียนม.3/1 และม.6/1 จำนวน 65 คนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ร้อยละ 85 
3. นักเรียนห้องเรียน SMET มีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามค่าเป้าหมายที่
วางไว้ ร้อยละ 85 
4.  นักเรียนห้องเรียน SMET มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร้อยละ 89 

- ลงทะเบียนใช้
ห้องเรียน 
- สอบถามความพึง
พอใจ 
-สัมภาษณ์ /สังเกต 

-  แบบลงทะเบียน 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- แบบสัมภาษณ์/แบบ
สังเกต 
- รายงานการทำกิจกรรม 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนมีทางเลือกที่หลากหลายในการเข้าศึกษาในโรงเรียนดีใกล้บ้านและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 7.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์  
               
                                              การอนุมัติโครงการ 
          
 
(ลงชื่อ)  ................................... ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)  ................................... ผู้เสนอโครงการ      
         (นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร)                                (นางสาวปัทมาภรณ์  ยังแสนภู)   

    ตำแหน่ง ครู        ตำแหน่ง ครู           
 
 

ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 

       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
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    ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายเดชา คเณศโยธิน) 

                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
                                  
 
                                   ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 


