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โครงการ    ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                           ผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที ่1/1.1/1,2,3,4 มาตรฐานที่ 2/2.2,2.3,2.6 
                            มาตรฐานที่ 3/3.1.,3.2 
ลักษณะของโครงการ              โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
******************************************************************************************* 
1.หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสาระสําคัญในหมวด 5 
หน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา โดยมาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 
สิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบัญญัติ
เกี ่ยวกับการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายว่า ในการดําเนิ นการให้เด ็กเล ็กได้ร ับการดูแลและพัฒนา               
หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา ดังนั้น ด้วยความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา    
จึงได้ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ เพื่อขยาย
โอกาสแก่เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส และผู้เรียนทั้ง ประเทศให้สามารถเข้าถึงการได้รับการศึกษาได้
อย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ในส่วนของกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีกิจกรรม 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.จกรรมวิชาการ กิจกรรมวิชาการเป็นกิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมนอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 2.กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บําเพ็ญประโยชน์         
3.กิจกรรมทัศนศึกษา 4.กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 5.กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนดงหลวงวิทยาจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการขึ้น
โดยของกลุ ่มงานวิชาการจะรับผิดชอบในส่วนของ 1. กิจกรรมวิชาการ 2. กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ 3.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการพัฒนา
ผู้เรียนที่โรงเรียนให้การสนับสนุน 
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3. เป้าหมาย  
  3.1 กิจกรรมวิชาการ 
   1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมวิชาการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้งทุกคน 
    2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ 85 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85  
 

 3.2 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
   1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาทุกคนได้รับการบริการสารสนเทศ/ICT คอมพิวเตอร์ 40 
ชั่วโมง/ป ี

2. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
   2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาได้รับการบริการสารสนเทศ/ICT คอมพิวเตอร์ 40 ชั่วโมง/
ปี ร้อยละ 90 
     2. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 90 

  3.3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
   1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาทุกคน เข้าถึงการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่
ระบาดของสถานการณ์โควิดทุกคน 
   2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษานักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด ร้อยละ 90  
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4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1 วิเคราะห์ปัญหาการจัด
กิจกรรมในปีที่ผ่านมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการ
จัดกิจกรรม 

 
1. เสนอโครงการ 
2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
3. ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการดำเนินงาน 

 
พ.ค – มิ.ย 
2564 

. 

ฝ่ายบริหาร 
คณะครูโรงเรียน 
ดงหลวงวิทยา 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ประชุมวางแผน/แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
2.2 ดำเนินการตามกิจกรรม 
   1. กิจกรรมวิชาการ 
   2. กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  
   3. กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 
1. ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
2. ดำเนินการตามกิจกรรม
ที่กำหนด 
 

 
พ.ค – มิ.ย 
2564 
มิ.ย – มี.ค. 
2565 
มิ.ย – มี.ค. 
2565 
 
มิ.ย – มี.ค. 
2565 

 
 
 
 

200.000 
30,000 

 
 

30,000 

 
 
 
 
นางผกามาศ ช่างถม 
นายจีรศักดิ์ ทัศคร
และคณะครูโรงเรียน
ดงหลวงวิทยา 

3. ข้ันติดตาม ตรวจสอบ (C) 
ติดตามความก้าวหน้าใน 
การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
1) ก่อนดำเนินการ  
2) ระหว่างดำเนินการ  
3) หลังดำเนินการ โดยครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 
  

1. ติดตามก่อนการดำเนิน
กิจกรรมในความพร้อม
ด้านต่างๆ 
2. ติดตามในระหว่างการ
ดำเนินกิจกรรม ปัญหา
อุปสรรค ในการดำเนิน 
3. ติดตามหลังการดำเนิน
กิจกรรม แนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

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

 กลุ่มบริหารวิชาการ 

4. ข้ันสรุปผล รายงาน (A) 
4.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
4.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
4.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดเตรียม
ข้อมูลผลของการดำเนิน
กิจกรรม 

มี.ค.2565  นางผกามาศ ช่างถม 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

2. ร่วมกันจัดทำแบบ
ประเมินกิจกรรม CIPP 
Model สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค 
แนวทางการพัฒนา 
3. รายงานผลเป็นเอกสาร
เสนอผู้บริหารทราบ 
4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

 
5. งบประมาณทั้งโครงการ 

งบประมาณดำเนินโครงการ 260,000  บาท  
 

1) กิจกรรมวิชาการ งบประมาณ 200,000 บาท 
 รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1). กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

วัสดุ/อุปกรณ์ฝึกของ
แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จำนวน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

100 
ชุด 

 1,000 100,000  ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน  

100,000 

2). กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กระดาษโรเนียว A4  25 ห่อ  2,000 50,000 100,000 
กระดาษถ่ายเอกสาร 100 

รีม 
130 13,000 

หมึกปริ้นเตอร์ ทุกสี 1 ชุด 1,000 1,000 
ค่าวิทยากรภายนอก 5 วัน 1,200 

บาทต่อ
ชั่วโมง 

36,000 

รวมทั้งสิ้น 200,000 
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2). กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  งบประมาณ 30,000 บาท 
 รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1.ระบบอินเตอร์เนตใน
โรงเรียน 
2.การซื้อโดเมนเนมและ
การสร้างเวบไซต์โรงเรียน
ดงหลวงวิทยา 

อุปกรณ์ปรับปรุง
อินเตอร์ 
เช่าพ้ืนที่เวบไชต์ 
อุปกรณ์ซอฟแวร์
อ่ืนๆ  

  
 
 6 ชุด 

  
 
4,000 
1,000 

20,000 
  
4,000 
6,000 

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

20,000 
  
 4,000 
 6,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 

3). .กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งบประมาณ 30,000 บาท 
 รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

การผลิตสื่อการเรียนการ
สอน ใบงาน แบบฝึกหัด 
และค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของ
สถานการณ์โควิด 

กระดาษถ่าย
เอกสารA4 

50 130 6,500   ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน  

6,500 

เครื่องสแกน
อุณหภูมิ
พร้อมเจล 

6 2,000 12,000 12,000 

กระดาษโร
เนียว 

100 51 5,100 5,100 

เจลแอลกฮอล์ 1 1,000 1,000 1,000 
หน้ากาก
อนามัย 

10 40 400 400 

ไวนิลให้
ความรู้
เกี่ยวกับโควิด 

10 แผ่น 500 5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 
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6. การวัดประเมินผล 
1). กิจกรรมวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด 
เครื่องมือ/

เอกสารอ้างอิง 
  1). ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2). ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
ร้อยละ 85 
 3). ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 

-. สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
-. สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้า 
ร่วมกิจกรรมวิชาการตามนโยบายเรียน 
ฟรี15 ปี ของนักเรียน 
 
 

- แบบสอบถาม/การ 
สังเกต/แบบลงเวลาการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- สรุปผลการเข้าร่วม 
ปี ของนักเรียน 
- รายงานผลการจัด 
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ 
ดำเนินการตามโครงการ 

 
2). กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด 
เครื่องมือ/

เอกสารอ้างอิง 
1). นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาได้รับการ
บริการสารสนเทศ/ICT คอมพิวเตอร์ 40 
ชั่วโมง/ปี 
2). โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 

- .สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
ของนักเรียน 
- .สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

- แบบสอบถาม/การ
สังเกต/แบบลงเวลาการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- สรุปผลการเข้าร่วม 
กิจกรรม 
 

 
3) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด 
เครื่องมือ/

เอกสารอ้างอิง 
1). นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา เข้าถึงการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาด
ของสถานการณ์โควิด ร้อยละ 90 
2). มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษานักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับ

- .สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการตาม
โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของ
นักเรียน 
- .สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้า 
 

- แบบสอบถาม/การ
สังเกต/แบบลงเวลาการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- สรุปผลการเข้าร่วม 
กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด 
เครื่องมือ/

เอกสารอ้างอิง 
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วง
สถานการณ์โควิด ร้อยละ 90 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมวิชาการที่จัดเพ่ิมเติมนอกจากการเรียน
ปกติในชั้นเรียน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็น
เลิศ และแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

7.2. นักเรียนได้รับการบริการสารสนเทศ/ICT คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมจากการเรียน 
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานตามหลักสูตรปกติ 

7.3. นักเรียนเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 
 

การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางผกามาศ ช่างถม) 
                           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

       
 

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

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายเดชา คเณศโยธิน) 
                 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 
                  ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายคนิม เบญมาตย์) 

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 


