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โครงการ          ห้องเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวชิดชนก  ชูเจริญกาญจน์      
กลุ่ม     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ความสอดคล้อง 
□  สนองพระบรมราโชบายฯ   ด้าน…………………... 
  สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านที่ 8 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม                                             
               เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่.............  
  สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ด้านที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ 1 
  สนองยุทธศาสตร์สพฐ.      ด้านที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง             

  บริการทางการศึกษาเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ 2  
  สนองยุทธศาสตร์ สพม.34      ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ 7 

1.  หลักการและเหตุผล  
การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม  

ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ และความสามารถในการใช้ความรู้อย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคตด้วยภาพใน
ทางบวก ที่มีทั้งความส าเร็จและมีความสุข กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายไปที่ผู้เรียน 
เกิดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งการจัด
การศึกษาจะใช้ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ 5 ระบบ คือ ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ ระบบการประเมินผลทักษะการ
เรียนรู้ ระบบหลักสูตรและ วิธีการสอน ระบบการพัฒนางานอาชีพ และระบบแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการ
เรียนรู้การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อตัวนักเรียนอย่างแท้จริง  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือด าเนินการตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 2.4 เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ และรวบรวมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 
3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  

          3.1.2 กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเครื่องมือนิเทศออนไลน์ โดยใช้ Application Online เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  (ห้องเรียน
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คุณภาพ) ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จ านวน 
ทั้งสิ้น 50 คน 42 โรงเรียน  

 3.1.3 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ และรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือนิเทศออนไลน์ โดยใช้ 
Application Online ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สามารถ
ด าเนินงานตามโครงการห้องเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ 
Application Online เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ห้องเรียนคุณภาพ) ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ          

 3.2.2 กิจกรรมที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีผลการปฏิบัติงานที่ 
เป็นเลิศ (Best Practice) ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. ตวัชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 4.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  มีการใช้ Application Online 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ห้องเรียนคุณภาพ) ในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนพัฒนาสามารถพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
 4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะท างานร่างรายละเอียด 
การประเมิน 
  - ค่าอาหาร 1 มื้อ ค่าอาหารว่าง 2 
มื้อ (10x150)=1,500  
จ านวน 2 ครั้ง 1,500x2=3,000 บาท 
  - ค่าจัดท าเครื่องมือการประเมินฯ 
เสนอร่างรายละเอียดการประเมินต่อ 
ที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบ รับฟังข้อเสนอแนะ 
แก้ไขปรับปรุง รับรอง จัดพิมพ์ แจ้ง
โรงเรียน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

8-19 ม.ค.60 
 

3,000 
 
 
 
 

4,800 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมที่ 1  
   อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการใช้เทคโนโลยี

เม.ย. – พ.ค.
61 
 
 

 
 
 

 

- กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา  
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ขั้นตอน กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครู
ผู้รับผิดชอบ (admin) จ านวน 50 คน  
1.1 ค่าอาหารและอาหารว่าง   
1.2 ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร    
1.4 ค่าพาหนะ       

กิจกรรมที่ 2  
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์ 
และรวบรวมผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ (Best Practice)  

 
 
 
 
 
 
 

ส.ค.-ก.ย.61 
 

 
 
 

45,000 
 

20,000 
 
 
 
 

 

 

3.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
(Check) 

- นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
- วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือน ามา
พัฒนา ปรับปรุง 

พ.ย.61–30 
ก.ย. 62 

4,500 - กลุม่นิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 
4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- การรายงานผลฯ และจัดท าเล่มสรุป
รายงาน 

30 ก.ย. 62 500 นางสาวชิดชนก  
         ชูเจริญกาญจน์ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกราคม 2561- 30 กันยายน 2562   

7. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 / สถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสม  

8. งบประมาณที่ใช้      
 จ านวนเงิน 70,000 บาท  จากแผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 250 บาท 
 เป็นเงิน  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

25,000 
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- ค่าอาหารเย็น จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน  
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 
 
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คนๆ ละ 9 ช่ัวโมง       
 ช่ัวโมงละ 600 บาท  เป็นเงิน 
- ค่าพาหนะ       

รวม 

 
 
 
 
 

 
11,700 

12,500 
  5,000 

 
 

10,800 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
จ านวนทั้งสิน้ 42 โรงเรียน 
- นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลฯ 
- การจัดท าเล่มสรุปรายงาน 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4,500 
500 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์ และ
รวบรวมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

รวม 

    
 
 

รวมทั้งสิ้น 11,700 58,300   

 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  มีการใช้ 
Application Online เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอน (ห้องเรียนคุณภาพ)  
ในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนสามารถพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ 

- การประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
- การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
และรายงานผล 
- สอบถาม/สงัเกต/สัมภาษณ ์
- ก าหนดภาระงานและชิน้งาน 
- การเก็บข้อมูลแบบ Online 
- การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล 

- แบบประเมนิห้องเรียนคุณภาพ 
- บันทึกการนิเทศ ติดตามฯ 
- แบบประเมนิผลงานออนไลน์ 
- แบบประเมนิความพึงพอใจ 
- แบบสรุปผลการจัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 มีผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประกวดผลการปฏิบัตงิานที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย Application Online 
 - จัดกิจกรรมถอดประสบการณ์ และ
รวบรวมผลการปฏบิัติงานที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

- แบบบนัทึกประเดน็กิจกรรม             
ถอดประสบการณ์และรวบรวมผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ   (Best 
Practice) 
- แบบสรุปผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ (Best Practice) 
- รายงานสรุปผลโครงการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
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1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามสุดเน้นที่
ก าหนดไว้ 

2. โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 34  มีการใช้ Application 
Online เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ห้องเรียนคุณภาพ) ในศตวรรษท่ี 21 ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูผู้สอนมีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ   
(Best Practice)   

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นางสาวชิดชนก  ชูเจริญกาญจน์) 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายณัฐกุล  รุณผาบ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
ผู้รับผิดชอบดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ………………………………………… 
(นายสิทธิชัย  มูลเขียน) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
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** ใช้ Excel 
แบบฟอร์ม 

การใช้ทรัพยากรโครงการ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2561 

โครงการ.................................... 
     แผนการจดัซื้อจัดจา้ง (จ านวนเงิน) 
ที ่ รายการ 

(ช่ือพัสดุ) 
จ านวน
หน่วย 

หน่วย
นับ 

จ านวนเงิน 
รวมทั้งสิ้น 

ไตรมาส 1 
(1ต.ค–31ธ.ค60) 

ไตรมาส 2 
(1ม.ค-31มี.ค61) 

ไตรมาส 3 
(1เม.ย-30มิ.ย61) 

ไตรมาส 4 
(1ก.ค-30ก.ย61) 

         
         
         
         
         
         
         

 
 

 
 


