
งานศูนย'คอมพิวเตอร'   จำนวน   4   โครงการ 

************************************************************************************************************************ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม     โครงการเช+าสัญญาณอินเทอร4เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอน  

ลักษณะโครงการ               þ    โครงการต+อเนื่อง   ¨ โครงการใหม+ 

ผูCรับผิดชอบโครงการ        นางมาราศรี   ชุมเชื้อ  และ  นายธรรมรัตน4  ไพพงศ4 

ความสอดคลCอง              ยุทธศาสตร4ที่ 1 การพัฒนาผูLเรียนใหLมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร 

                                  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                  กลยุทธ4ที่ 1 ส+งเสริมศักยภาพและความเปSนเลิศทางวิชาการ 

                                  สพฐ.  มาตรฐานที่ 1. ดLานคุณภาพผูLเรียน  

         1.1.1 มีความสามารถในการอ+าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

         1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห4 คิดอย+างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                                  ความคิดเห็นและแกLปZญหา 

                                  สมศ.   ดLานที่ 1   ดLานคุณภาพศิษย4   ตัวบ+งชี้ที่ 2 ผูLเรียนมีความสามารถในการคิด 

                                  มาตรฐานสากล  ขLอที่ 3    ล้ำหนLาทางความคิด     ตัวบ+งชี้ที่   3.1 

**************************************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนรูLเปSนกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู+การปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาผูLเรียนใหLมีคุณสมบัติตามเป^าหมายของ

หลักสูตร  ครูผูLสอนตLองจัดกระบวนการเรียนรูL  รวมทั้งปลูกฝZงเสริมสรLางคุณลักษณะอันพึงประสงค4  พัฒนาทักษะต+าง ๆ อันเปSน

สมรรถนะสำคัญใหLผูLเรียนบรรลุตามเป^าหมาย  ผูLสอนตLองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหLเขLาใจถึงมาตรฐานการเรียนรูL  ตัวชี้วัด  

สมรรถนะสำคัญของผูLเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค4  และสาระการเรียนรูLที่เหมาะสมกับผูLเรียน  แลLวจึงออกแบบการจัดการเรียนรูL  

โดยเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/ แหล+งเรียนรูL  การวัดและการประเมินผล  เพื่อใหLผูLเรียนไดLพัฒนาเต็มตามศักยภาพและ

บรรลุเป^าหมายที่หลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กระทรวงศึกษาธกิารไดLกำหนด 

ศูนย4คอมพิวเตอร4  โรงเรียนทับปุดวิทยา  ไดLตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนLนนักเรียนเปSน

สำคัญ  นักเรียนไดLมีส+วนร+วม  แสดงออกและปฏิบัติจริง  สามารถบูรณาการนำไปใชLในชีวิตประจำวันไดLตามความคาดหวังของหลักสูตร  

จึงจำเปSนอย+างยิ่งที่ครูจะตLองเตรียมพรLอมในการพัฒนารูปแบบ  เนื้อหา  วิธีการ  ผลิตสื่อการเรียนการสอน  โดยใชLเทคโนโลยีที่

หลากหลาย  ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะการเขLาถึงอินเทอร4เน็ตเนื่องจากปZจจุบันสื่อในอินเทอร4เน็ตมี

บทบาทมากดังนั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนใหLต+อเนื่องเหมาะสม  อันจะเปSนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหLเกิดขึ้นกับ

ผูLเรียนไดLอย+างชัดเจน  จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการนี้ขึ้นดLวยเหตุผลดังกล+าวขLางตLน 

  2. วัตถุประสงค' 

 2.1  เพื่อใหLนักเรียนเขLาถึงสื่อนวัตกรรมการเรียนรูLโดยใชLอินเทอร4เน็ต 

 2.2  เพื่อใหLครูผลิตและพัฒนาการใชLสื่อนวัตกรรมใหLสอดคลLองกับการจัดการเรียนรูLโดยใชLอินเทอร4เน็ต  

            2.3  เพื่อใหLมีบรรยากาศในหLองเรียนมีการเชื่อมสัญญาณอินเทอร4เน็ตความเร็วสูง 

 2.4   เพื่อใหLนักเรียนและครู บุคลากร   มีอินเทอร4เน็ตใชLงานเพียงพอ 

3. เปNาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

   3.1.1  รLอยละ  80  ของนักเรียน  มีคุณสมบัติตามเกณฑ4มาตรฐานประกันคุณภาพ 

   3.1.2   รLอยละ  80  ของนักเรียน มีการใชLสื่อเทคโนโลยีอย+างหลากหลาย  

              3.1.3   รLอยละ  80  ของนักเรียนไดLใชLงานอินเทอร4เน็ตอย+างทั่วถึง 

 3.2  เชิงคุณภาพ 



   3.2.1 โรงเรียนทับปุดวิทยามีสัญญาณอินเทอร4เน็ตใชLงาน  อยู+ในเกณฑ4  ดี   ไม+มีปZญหาดLานการใชLอินเตอร4เน็ตใน 

ปhงบประมาณ 2564 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม  2563  - กันยายน 2564  

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูCรับผิดชอบ 
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 1.ประชุมปรึกษาหารือ              
นางมาราศรี   ชุมเชื้อ  และ  

 นายธรรมรัตน4  ไพพงศ4 
 2.สำรวจรายชื่อวัสดุ อุปกรณ4แต+ละงาน             

 3.เขียนโครงการเพื่อขอจัดซื้อจัดจLาง             

 4.ส+งบันทึกรายการขอซื้อขอจLาง             

   5.ดำเนินการตามโครงการ             

   6.ประเมินและสรุปผล             

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปYนตCองใชC 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชLงบประมาณทั้งสิ้น……22,800……..บาท   

            ( สองหมื่นสองพันแปดรLอยบาทถLวน .) ประกอบดLวย  

 1.ค+าเช+าอินเตอร4เน็ตสัญญาณสูงค+าวัสดุอุปกรณ4สัญญาณเครือข+าย   จำนวนเงิน  22,800  บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ+ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.นักเรียนและครูสามารถเขLาถึงสื่อนวัตกรรม

การเรียนรูLโดยใชLอินเทอร4เน็ตความเร็วสูง คิด

เปSนรLอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 

2. โรงเรียนทับปุดวิทยามีสัญญาณอินเตอร4เน็ต

ความเร็วสูง อยู+ในระดับ  ดี   

 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

           

 

 

 

 



 

ลงชื่อ ................................................. ผูLเสนอโครงการ 

         (นางมาราศรี  ชุมเชื้อ  )                             

              ตำแหน+ง  ครู 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูLพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน+ง  หัวหนLากลุ+มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูLเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน+ง รองผูLอำนวยการกลุ+มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูLอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน4  สันติพิทักษ4) 

 ตำแหน+ง  ผูLอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

             

   

 

 

  



2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม    โครงการซ+อมแซมและพัฒนาหLองปฏิบัติการคอมพิวเตอร4   

ลักษณะโครงการ R โครงการต+อเนื่อง  โครงการใหม+ 

ผูCรับผิดชอบโครงการ นางมาราศรี   ชุมเชื้อและ นางสาวจิตรลดา วงศ4กระสินธุ4 

ความสอดคลCอง ยุทธศาสตร4ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูLสู+มาตรฐานสากล 

                                     กลยุทธ4ที่  3  ส+งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรูLสู+ศตวรรษที ่ 21 

                                     กลยุทธ4ที่  6.  ส+งเสริมการจัดการเรียนการสอนใหLมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของ 

                                    เศรษฐกิจพอเพียง    

                                    ยุทธศาสตร4ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหLมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ4ที่  5. พัฒนาแหล+งเรียนรูLและบรรยากาศทางวิชาการ 

 สพฐ.   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารจัดการ  

                                    มาตรฐานที่  3  กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เนLนผูLเรียนเปSนสำคัญ  

 สมศ   ตัวบ+งชี้ที่ 3 ผูLเรียนมีความสามารถในการคิด 

                                     ตัวบ+งชี้ที่ 6 ครู/อาจารย4สรLางสรรค4หLองเรียน/แหล+งเรียนรูLคุณภาพ 

 มาตรฐานสากล ขLอที่ 3 ล้ำหนLาทางความคิด ตัวบ+งชี้ที่ 3.1   

                                    ขLอที่ 4 ผลิตงานอย+างสรLางสรรค4    ตัวบ+งชี้ที่ 4.3,4.4    

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนรูLเปSนกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู+การปฏิบัติ   เพื่อพัฒนาผูLเรียนใหLมี คุณสมบัติตามเป^าหมายของ

หลักสูตร  ครูผูLสอนตLองจัดกระบวนการเรียนรูL รวมทั้งปลูกฝZงเสริมสรLางคุณลักษณะอันพึงประสงค4 พัฒนาทักษะต+าง ๆ  อันเปSน

สมรรถนะสำคัญใหLผูLเรียนบรรลุตามเป^าหมายผูLสอนตLองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ใหLเขLาใจถึง  มาตรฐานการเรียนรูL  ตัวชี้วัด  

สมรรถนะสำคัญของผูLเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค4   และสาระการเรียนรูLที่เหมาะสมกับผูLเรียน แลLวจึงออกแบบการจัดการเรียนรูL 

โดยเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ  / แหล+งเรียนรูL การวัดและการประเมินผล เพื่อใหLผูLเรียนไดLพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุ

เป^าหมายที่หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

กระทรวงศึกษาธิการไดLกำหนด     

ทางศูนย4คอมพิวเตอร4โรงเรียนทับปุดวิทยา ไดLตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนLนนักเรียนเปSน

สำคัญ   นักเรียนไดLมีส+วนร+วม แสดงออกและปฏิบัติจริง สามารถบูรณาการนำไปใชLในชีวิตประจำวันไดLตามความคาดหวังของหลักสูตร 

จึงจำเปSนอย+างยิ่งที่จะตLองซ+อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร4และระบบปฏิบัติการใหLมีความพรLอมใชLงานอย+างสม่ำเสมอ การซ+อมบำรุง

เครื่องปรับอากาศ  เพื่อใหLมีบรรยากาศที่เอื้อต+อการเรียนการสอน และสืบคLนขLอมูลของนักเรียนและครู ตลอดจนใหLความสะดวกกับครู

และนักเรยีนในการใชLหLองปฏิบัติการเพื่อ  สืบคLนขLอมูล  พิมพ4งาน พริ้นเอกสาร  ถ+ายเอกสาร  ในกรณีเร+งด+วนเพื่อป^องกันนักเรียนออก

นอกโรงเรียน   

2. วัตถุประสงค' 

 2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใชLงานหLองปฏิบัติการคอมพิวเตอร4ของครู  และนักเรียน 

2.2 เพื่อใหLมีบรรยากาศที่ดีและเอื้อต+อการจัดการเรียนการสอนของครูใหLมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3 เพื่อใหLนักเรียนและครู บุคลากร มีหLองปฏิบัติการคอมพิวเตอร4ที่เหมาะสมในการเรียนการสอน   

     และการจัดการอบรม 

2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใหLบริการแก+นักเรียนและครูในการสืบคLนขLอมูล  การพริ้นเอกสาร 

2.5 เพื่อรักษาคุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร4ในหLองปฎิบัติการใหLอยู+ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและยืดอาย ุ

     การใชLงานนานขึ้น 

3. เปNาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 



   3.1.1 คอมพิวเตอร4ในหLองปฏิบัติการสามารถใชLงานไดLทุกเครื่อง และเพียงพอกับผูLเรยีน 

   3.1.2 ครูผูLสอนในหLองปฎิบัติการคอมพิวเตอร4มีความพึงพอใจในบรรยากาศในหLองปฏิบัติการ 

                      3.1.3 นักเรียน ครู  และบุคลากรมีความพึงพอใจในการใชLบริการหLองปฏิบัติการดLานการ 

                             เรียนการสอนและการอบรม 

                      3.1.4 นักเรียน ครู  และบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริการการสืบคLนขLอมูลและการพริ้นเอกสาร 

           3.1.5 คอมพิวเตอร4ในหLองปฏิบัติการอยู+ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและยืดอายุการใชLงานนานขึ้น 

 3.2 เชิงปริมาณ 

   3.2.1 คอมพิวเตอร4ในหLองปฏิบัติการสามารถใชLงานไดLทุกเครื่อง และเพียงพอกับผูLเรียนรLอยละ 80  

   3.2.2 ครูผูLสอนในหLองปฎิบัติการคอมพิวเตอร4มีความพึงพอใจในบรรยากาศในหLองปฏิบัติการ  รLอยละ 80 

                       3.2.3  นักเรียน ครู  และบุคลากรมีความพึงพอใจในการใชLบริการหLองปฏิบัติการเรียนการสอน  

                                การอบรม  และการบริการการสืบคLนขLอมูลและ การพิมพ4รายงานการพริ้นเอกสาร   รLอยละ 80 

                       3.2.4  คอมพิวเตอร4ในหLองปฏิบัติการอยู+ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและยืดอายุการใชLงานนานขึ้น รLอยละ  80 

4. สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนทับปุดวิทยา 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
       ตุลาคม  2563  - กันยายน 2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูCรับผิดชอบ 
ปV พ.ศ.2563 ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค .

 

ก.
พ

. 

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย .

 

ก.
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ประชุม  วางแผน ปรึกษาหารือ             นางมาราศรี   ชุมเชื้อ 
และ  

น.ส.จิตรลดา วงศ4กระสินธุ4 
 

2. เขียนรายงานจัดชื้อจัดจLาง             

3.ดำเนินการจัดชื้อจัดจLาง             

4. ประเมินและสรุปผลล             

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปYนตCองใชC 

    โครงการ / กิจกรรมนี้ใชLงบประมาณทั้งสิ้น…   120,000……..บาท   ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถCวน)  

ประกอบดLวย  

              1.ค+าซ+อมแซมคอมพิวเตอร4และปรับปรุงระบบแม+ข+ายหLองปฏิบัติการคอมพิวเตอร4 

      จำนวนเงิน   50,000 บาท 

   2.ค+าปรับปรุงซ+อมแซมเครื่องปรับอากาศหLองปฏิบัติการคอมพิวเตอร4  จำนวนเงิน  20,000  บาท 

              3 ค+าปรับปรุงระบบเครือข+าย LAN หLองปฏิบัติการคอมพิวเตอร4        จำนวนเงิน      30,000   บาท 

              4 จัดซื้อโตuะ - เกLาอี้ หLองปฏิบัติการคอมพิวเตอร4                          จำนวนเงิน      20,000  บาท 

หมายเหต ุ ถัวจ+ายทุกรายการ 

  



8. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.นักเรียน ครู  และบุคลากรมีความพึงพอใจในการใชL

บริการหLองปฏิบัติการดLานการเรียนการสอน  การอบรม  

และการบริการการสืบคLนขLอมูลและ การพิมพ4รายงาน 

การพริ้นเอกสาร  คิดเปSนรLอยละ 80  

2. คอมพิวเตอร4ในหLองปฏิบัติการสามารถใชLงานไดLทุก

เครื่อง และเพียงพอกับผูLเรียน 

 คิดเปSนรLอยละ 80 

  

 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

        

 

ลงชื่อ ................................................. ผูLเสนอโครงการ 

         ( นางมาราศรี  ชุมเชื้อ  ) 

              ตำแหน+ง คร ู

 

ลงชื่อ ................................................ ผูLพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน+ง  หัวหนLากลุ+มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูLเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน+ง รองผูLอำนวยการกลุ+มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูLอนุมัติโครงการ 

           (นายดลยวัฒน4  สันติพิทักษ4) 

 ตำแหน+ง  ผูLอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม     พัฒนาศักยภาพบุคลากรดCาน ICT  

ลักษณะโครงการ     R โครงการต+อเนื่อง  โครงการใหม+ 

ผูCรับผิดชอบโครงการ นางมาราศรี ชุมเชื้อ และคณะครูงานศูนย4คอมพิวเตอร4 

ความสอดคลCอง ยุทธศาสตร4ที่  3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหLมีคุณภาพและมาตรฐาน 

                                     กลยุทธ4ที่  1 ส+งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหL 

                                     คุณภาพและมาตรฐาน 

  สพฐ.   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารจัดการ   

                                      ขLอ  2.4  พัฒนาครูและบุคคลากรใหLมีความเชี่ยวชาญ 

  สมศ.  มาตรฐานที่  2  ดLานคุณภาพครู/อาจารย4 

                                      ตัวบ+งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย4เปSนคนดี มีความสามารถ  

                                      ตัวบ+งชี้ที่ 6 ครู/อาจารย4สรLางสรรค4หLองเรียน/แหล+งเรียนรูLคุณภาพ  

                                      ตัวบ+งชี้ที่ 7 ครู/อาจารย4มีผลงานที่นาไปใชLประโยชน4 

                                      ตัวบ+งชี้ที่ 8 ครู/อาจารย4ไดLรับการเพิ่มพูนความรูL/ประสบการณ4 

  มาตรฐานสากล  กลยุทธ4ที่ 4 ผลิตงานอย+างสรLางสรรค4     

                                      ตัวบ+งชี้ที่  4.1 ,  4.2 ,  4.3 , 4.4  

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 โลกในยุคศตวรรษที่ 21 มีความเจริญกLาวหนLาทางเทคโนโลยีเปSนอย+างมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information Technology and Communications) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในดLานการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหL

ครูผูLสอนและบุคลากรฝ�ายสนับสนุนมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการใชLเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น การพัฒนา

วิชาชีพและส+งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร จึงไดLจัดโครงการอบรมคร-ูบุคลากรดLานการใชLเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงาน โดยเนLนใหLครูผูLสอนและบุคลากรไดLเลือกหัวขLอเขLารับการอบรมตามความสนใจ 

2. วัตถุประสงค' 

 2.1 เพื่อจัดอบรมใหLความรูLดLานเทคโนโลยีมาใชLในการสอน 

 2.2 เพื่อใหLเกิดประสิทธิภาพในการใชLเทคโนโลยีในการบริหารจัดการหLองเรียน E-Classroom 

 2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผูLสอนดLานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.4 เพื่อใหLคุณครูตระหนักถึงการใชLงานเทคโนโลยีในการจัดการสอน  

3. เปNาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 คุณครูและบุคลาดร  โรงเรียนทับปุดวิทยาจำนวน  60   ท+าน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ครูไดLพัฒนาศักยภาพดLานเทคโนโลยีสารสนเทศ รLอยละ  95 

                  3.2.2 คุณครูสามารถใชLงานระบบ E-Classroom ไดLรLอยละ   95 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 
  



5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม  2563  - กันยายน 2564 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูCรับผิดชอบ 
ปV พ.ศ.2563 ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม .
ค.

 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

. 

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ประชุม  วางแผน  กำหนดตารางจัด
อบรม 

            นางมาราศรี   ชุมเชื้อ 
และคณะครูงานศูนย4

คอมพิวเตอร4 2. ดำเนินการจัดอบรม             

3. ประเมินและสรุปผล              

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปYนตCองใชC 

     โครงการ / กิจกรรมนี้ใชLงบประมาณทั้งสิ้น  19,750  บาท   (หนึ่งหมื่นเกLาพันเจ็ดรLอยหLาสิบบาทถLวน.) ประกอบดLวย  

 1. ค+าอาหาร      จำนวนเงิน           13,750 บาท 

 2. ค+าวัสดุ -อุปกรณ4ในการอบรม                     จำนวนเงิน            6,000 บาท  

หมายเหต ุ ถัวจ+ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรูLและ

ความสามารถดLาน ICT  เพื่อนำมาพัฒนาการ

เรียนการสอน  รLอยละ  95 

2.ครูและบุคลากรในโรงเรียนนำความรูLและ

ความสามารถดLาน ICT  มาพัฒนาสรLางนวัตกรรม

ใหม+ๆ ในการเรียนการสอน 

 รLอยละ  95 

 

 

ประเมินจากสื่อการสอนนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

แบบประเมินสื่อการสอนนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูLเสนอโครงการ 

         ( นางมาราศรี  ชุมเชื้อ  ) 

              ตำแหน+ง คร ู

 

ลงชื่อ ................................................ ผูLพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน+ง  หัวหนLากลุ+มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูLเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน+ง รองผูLอำนวยการกลุ+มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูLอนุมัติโครงการ 

           (นายดลยวัฒน4  สันติพิทักษ4) 

 ตำแหน+ง  ผูLอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 



4.ชื่อโครงการ/กิจกรรม     โครงการเชgาพื้นที่เว็บไซต'และ URL (http://www.tpw.ac.th)  

  ผูCรับผิดชอบโครงการ     นางมาราศรี ชุมเชื้อ และคณะครูงานศูนย4คอมพิวเตอร4 

  ความสอดคลCอง     ยุทธศาสตร4ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหLมีประสิทธิภาพ  

                                         กลยุทธ4ที่  8 พัฒนาระบบงานขLอมูลสารสนเทศ                                

      สพฐ.  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารจัดการ 

                                         ขLอ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 

                                         เรียนรูL 

                                          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนLนผูLเรียนเปSนสำคัญ 

                                         ขLอ   3.2   ใชLสื่อเทคโนโลยีสารเทศและแหล+งเรียนรูLที่เอื้อต+อการเรียนรูL 

      สมศ.  มาตรฐานที่  2 ดLานคุณภาพครู/อาจารย4 

                                         ตัวบ+งชี้ที่ 7 ครู/อาจารย4มีผลงานที่นาไปใชLประโยชน4 

                                          มาตรฐานที่  3  ดLานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษาตัว 

                                          ตัวบ+งชี้ที่  10 การดาเนินงานของผูLอานวยการ 

                                          ตัวบ+งชี้ที่ 14 การใหLความร+วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส+งผลต+อสถานศึกษา 

       มาตรฐานสากล   กลยุทธ4ที่ 4     ตัวชี้วัด  4.1  ,  4.3 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปZจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใชLในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปSนจำนวนมาก โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไม+ว+าจะอยู+ในรูป เว็บไซด4 รวมทั้งสังคมออนไลน4 และมีการนำมาประยุกต4ใชLในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

โรงเรียนทับปุดวิทยาไดLทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตLนและตอน

ปลาย ที่เนLนผูLเรียนเปSนสำคัญ จัดการพัฒนาการเรียนรูLทางดLานเทคโนโลยีเพื่อใหLผูLเรียนสามารถเลือกใชLเทคโนโลยีไดLอย+างเหมาะสม    

ถูกตLอง    และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดLอย+างเต็มกำลังความสามารถของผูLเรียน ในการพัฒนาศักยภาพของผูLเรียนนั้น

อุปกรณ4คอมพิวเตอร4จะตLองมีอย+างเพียงพอและสนองต+อความตLองการของผูLเรียน เอื้อต+อการเรียนรูL และพรLอมที่จะใชLงานไดLอย+าง

ครบถLวนสมบูรณ4 ศูนย4คอมพิวเตอร4จึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูLเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา

ครูผูLสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาผูLเรียน 

2. วัตถุประสงค' 

2.1 เพื่อจัดเช+าพื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต4 

2.2 เพื่อเผยแพร+ข+าวสารกิจกรรมของโรงเรียนในรูปเว็บไซต4 

2.3 เพื่อพัฒนาระบบและจัดทำขLอมูลสารสนเทศใหLมีความสมบูรณ4เปSนปZจจุบันและนำไปใชLในการ 

     บริหารจัดการไดLอย+างมีประสิทธิภาพ 

3. เปNาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 โรงเรียนมีพื้นที่เว็บไซต4สำหรับโรงเรียนและเผยแพร+ขLอมูลโรงเรียน ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

                  3.1.2 ระบบขLอมูลสารสนเทศของโรงเรยีนเปSนไปอย+างมีระบบเปSนปZจจุบันและนำไปใชLในการ 

     บริหารจัดการไดLอย+างมีประสิทธิภาพ 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

                 3.2.1 รLอยละ 95 ของขLอมูลสารสนเทศมีความสมบูรณ4เปSนระบบและพรLอมเผยแพร+ขLอมูลแก+ 

สาธารณชน 

                3.2.2 รLอยละ 95  โรงเรียนไดLใชLพื้นที่สำหรับเผยแพร+ขLอมูลประชาสัมพันธ4ข+าวสารผ+านทางเว็บไซต4  

4. สถานที่ดำเนินการ 



 โรงเรียนทับปุดวิทยา 
 
 
 
 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม  2563  - กันยายน 2564 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูCรับผิดชอบ 
ปV พ.ศ.2563 ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 
ก.

พ
.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
.ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ประชุม  วางแผน  เขียนรายงานจัดซื้อ
จัดจLาง 

            นางมาราศรี   ชุมเชื้อ 
คณะครูงานศูนย4

คอมพิวเตอร4 2. ดำเนินการเช+าพื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต4             

3. ประเมินและสรุปผล             
 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปYนตCองใชC 

     โครงการ / กิจกรรมนี้ใชLงบประมาณทั้งสิ้น 1,600   บาท   (หนึ่งพันหกรLอยบาทถLวน..) ประกอบดLวย  

 1. ค+าบริการเช+าพื้นที่เว็บไซต4 URL (http://www.tpw.ac.th) จำนวนเงิน    1,600   บาท 

  หมายเหต ุ ถัวจ+ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. บุคลากรทั้งในและนอกสถานที่ไดLรับขLอมูลข+าวสาร

ของโรงเรียนเปSนปZจจุบัน รLอยละ  95 

2. ครูและบุคลากรและ สามารถใชLพื้นที่จากเว็บไซต4

โรงเรียนเพื่อเผยแพร+ผลงานทางวิชาการ  ผลงาน

นักเรียนไดL รLอยละ  95 

 

 

 

 ประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

     

 

ลงชื่อ ................................................. ผูLเสนอโครงการ 

         ( นางมาราศรี  ชุมเชื้อ  ) 

              ตำแหน+ง คร ู

 

ลงชื่อ ................................................ ผูLพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน+ง  หัวหนLากลุ+มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูLเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน+ง รองผูLอำนวยการกลุ+มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูLอนุมัติโครงการ 

           (นายดลยวัฒน4  สันติพิทักษ4) 

 ตำแหน+ง  ผูLอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 


