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โครงการ                                พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ 
                                                   เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน    สนองมาตรฐานที่ 2/2.6 มาตรฐานที่ 3/3.2 
ลักษณะโครงการ                              โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                         งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
ระยะเวลาดำเนินการ                         ปีการศึกษา  2564 
******************************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทุกด้าน  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
วิธีการสอนทีหลากหลายและทันสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อกระตุ้นให้ผู ้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน    รวมไปถึงโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน  และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารจึงมีความจำเป็นโดยเฉพาะสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ  
ข่าวสารทางวิชาการ ผลงานดีเด่น ความเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน  ที่ควรประชาสัมพันธ์บอก
กล่าว ให้บุคลากรในโรงเรียน   นักเรียน  ผู้ปกครองชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  ในการสร้าง
ความภาคภูมิใจ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างระบบการประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ  และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
และผู้เกี่ยวข้อง 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของโรงเรียน แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ    
 2.2 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 กิจกรรมจัดทำวีดีทัศน์สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน 
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ เป็นร้อยละ 90   
  2) ครสูามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  



 79 

 
ร้อยละ 88 
 3) สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนดงหลวงวิทยา อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1 ศึกษาของศึกษา 
สภาพปัญหาการจัด 
การศึกษาสถานศึกษา 
และศึกษามาตรฐาน 
การศึกษาชาติร่วมกัน 
 

   
  1.1  นำเสนอ
โครงการขออนุมัติ 
  1.2  ผู้รับผิดชอบ
ประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงาน 
  1.3  กำหนดกิจกรรม
ที่จะดำเนินการ 

 
พ.ค 2564 

 
- 

 
นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด 
นางสาวพัณนิดา สุด
ชารี นายจีรศักดิ์ ทัศคร  

 2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 
 อุปกรณ์ 
2.2 ดำเนินการตาม 
กิจกรรม    
1) กิจกรรมจัดทำวีดีทัศน์
สำหรับกิจกรรมการเรียน
การสอนและ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

   
 
 
 
 
1.  รวบรวมภาพนิ่ง/
คลิปวีดีทัศน์กิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
และประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
2. จัดทำเวบไซต์
โรงเรียน เพจโรงเรียน 

 
 
 
 
 
พ.ค 2564 - 
ก.พ 2565 

 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด 
น.สพัณนิดา ส ุดชารี 
นายจีรศักดิ์ ทัศคร  

3. ขั้นติดตาม 
ตรวจสอบ (C) 
3.1 ติดตามความก้าวหน้า
ในการดำเนินกิจกรรม 3 
ระยะ 
1) ก่อนดำเนินการ  
2) ระหว่างดำเนินการ  
3) หลังดำเนินการ 
 โดยครูและบุคลากร 

 
1. ติดตามก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมใน
ความพร้อมด้านต่างๆ 
2. ติดตามในระหว่าง
การดำเนินกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค ในการ
ดำเนิน 

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

 
- 

 
นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด 
นางสาวพัณนิดา สุด
ชารี นายจีรศักดิ์ ทัศคร  
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

ทางการศึกษา 3. ติดตามหลังการ
ดำเนินกิจกรรม  
แนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนา 

มี.ค 2565 

4. ขั้นสรุปผลรายงาน (A) 
4.1 ประเมินสรุปรายงาน
การจัดกิจกรรม 
4.2 สรุปผลการจัด
กิจกรรม 
4.3 รายงานผลการจัด

กิจกรรม 

   
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จัดเตรียมข้อมูลผลของ
การดำเนินกิจกรรม 
2. ร่วมกันจัดทำแบบ
ประเมินกิจกรรม CIPP 
Model สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม ปัญหา
อุปสรรค แนวทางการ
พัฒนา 
3. รายงานผลเป็น
เอกสารเสนอผู้บริหาร
ทราบ 
4. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

 
มีนาคม  2565 

 
- 

 
นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด 
นางสาวพัณนิดา สุด
ชารี นายจีรศักดิ์ ทัศคร  

 
5.  งบประมาณ 
1) กิจกรรม จัดทำวีดีทัศน์สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  งบประมาณ  10,000  บาท 
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รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 
วัสดุ / 
อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1.จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอ
โรงเรียนที่มีคุณภาพและ
สมบูรณ์สำหรับการ
ประเมิน รวมถึงเก็บ
รวบรวมรูปภาพ/คลิป
กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน 
2. จัดทำเวบไซต์
โรงเรียน เพจโรงเรียน 

แบตเตอรี่
กล้อง 

1 1,000 1,000  เงิน
อุดหนุน 
 

1,000 

การ์ดความจำ
กล้อง 

2 500 1,000 1,000 

เลนส์กล้อง 1 8,000 8,000 8,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 
 
6. การวัดประเมินผล 
1) กิจกรรม จัดทำวีดีทัศน์สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1) โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน ร้อยละ 90 
2) ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 88 
 

- ประเมินจากการทำ
สื่อวีดีทัศน์ 
- สำรวจครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง 
- สำรวจความพึง
พอใจ 

- ผลงานวีดีทัศน์นำเสนอ
โรงเรียน 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามโครงการ 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

7.1 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
อย่างถึง และเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด) 
ตำแหน่ง ครู 
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………. 
          ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 
        ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

                        ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 


