
แผนงาน/โครงการโรงเรียนปายวิทยาคาร  
 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือและนวัตกรรมในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อท่ี 1 และ ข้อท่ี 4   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 

มาตรฐานท่ี  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี   ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเปานสวาคัก  

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนราศักดิ์  กิจสวน 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่
ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด ถึงแม้จะอยู่
ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ แต่ก็ให้ความสวาคักกับการเรียนรู้ของนกัเรียน ท่ามกลางความท้าทายของการจัดการ
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น และเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีดีให้กับ
การศึกษา  
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออวานวยให้เกิดการเรียนรู้และเปานผู้ทวางานร่วมกับนักเรียนใน การ
แสวงหาและป้อนข้อมูลท่ีถูกต้อง ให้กับนักเรียน อุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีครูนวามาใช้จัด
กิจกรรม การเรียนรู้หากมีความหลากหลายท้ัง ส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี  และส่ืออื่น ๆ จะช่วย
ส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เปานไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่าย และรวดเร็วขึ้น 
รวมท้ังจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาและเทคโนโลยี จึงมีบทบาทสวาคักใน
การนวามาประยุกต์ใช้งานบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และเปานการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์ส่ือการ
การเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายเปานการพัฒนาส่ือการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้
สามารถนวาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังเปานการสนับสนุนครูในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้ก้าวหน้า
เปานแบบอย่างแก่ผู้ท่ีอยู่รอบข้างอีกด้วย 
  โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือและนวัตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  นี้จึงเปานการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาใน
วิชาชีพ อีกท้ังเปานการสร้างขวัก กวาลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเปานเอกภาพขององค์กรและสามารถนวา
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป 
 
 
 
 
 



๒. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อส่งเสริมข้าราชการครูให้มีความรู้ความสามารถในการการสร้างนวัตกรรมและการผลิตส่ือ  
๒.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และ

ทักษะชีวิตของผู้เรียน 
 ๓. เพื่อส่งเสริมข้าราชการครูให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เปานผู้นวาและเปาน

แบบอย่างในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๔. เพื่อให้ข้าราชการครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเปานส่ือกลางในการเรียนรู้ สืบค้นหาความรู้ และสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และระดับสากล 
  

 
๓. เปา้หมาย  
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 3.1.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสร้างส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

3.1.2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างส่ือ 
นวัตกรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้เพือ่พัฒนางานท่ีรับผิดชอบได้อย่างน้อยคนละ 1 ช้ินงาน ในแต่ละปีการศึกษา 

3.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียน ท้ังรายกลุ่มและรายบุคคล 

3.1.4  โรงเรียนปายวิทยาคารมี ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ของครูเพิ่มมากขึ้น 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 . ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 . ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้ 
3.2.3 . หลักสูตรของทุกกลุ่มสาระ มีการบูรณาการภูมิปักกาและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 
3.2.4 . ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีผลงานการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย

ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
 
ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียด ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
๑. โครงการพัฒนาการ

จัดกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้
ส่ือและนวัตกรรมใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการส่ือ 
นวัตกรรมและการผลิตส่ือ 
โดยวิทยากรภายในและ
ภายนอก 

- ค่าวิทยากร 2 คน 2 วัน 
- ค่าอาหาร 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม 

19,200 
5,500 
5,500 
10,000 

 

รวม 40,200 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2563 
 
6.สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนปายวิทยาคาร  อวาเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
7.งบประมาณ 

งบประมาณ จวานวน ... 40,200....- บาท   
 

8. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง 
8.1 ผู้บริหาร 

 8.1 ฝ่ายงานทุกกลุ่มงาน 
  8.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 
9. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
9.1 เชิงปริมาณ   

9.1.1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสร้างส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

9.1.2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการสร้างส่ือ นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานท่ี
รับผิดชอบได้อย่างน้อยคนละ 1 ช้ินงาน ใน
แต่ละปีการศึกษา 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- ประกวดการการสร้างส่ือ
นวัตกรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
- การรวบรวมส่ือ นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

- แบบประเมินความพึงพอใจและ  
- แบบรายงานผลการดวาเนินการ 
- เกณฑ์การประกวดการสร้างส่ือ 

นวัตกรรม 
-  



9.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีผลงานการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้  เทคโนโลยี
สารสนเทศ สอดคล้องกับความสนใจและ
ความสามารถของผู้เรียน ท้ังรายกลุ่มและ
รายบุคคล 

9.1.4  โรงเรียนปายวิทยาคารมี ส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ของครู
เพิ่มมากขึ้น 
9.2 เชิงคุณภาพ   
9.2.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความเข้า ใจ ในการ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอน 
9.2.2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถสร้ าง ส่ือ นวัตกรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ 
9.2.3.  หลักสูตรของทุกกลุ่มสาระ มี
การบูรณาการภูมิปักกาและค่านิยมท่ีพึง
ปร ะ ส ง ค์ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ  เ ทค โน โ ลยี
สารสนเทศ ในสาระและกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างชัดเจน 
9.2.4 .ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีผลงานการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้  เทคโนโลยี
สารสนเทศ สอดคล้องกับความสนใจและ
ความสามารถของผู้เรียน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

- แบบประเมินความพึงพอใจและ 
- แบบรายงานผลการดวาเนินการ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1  ครูผู้สอนมีเทคนิค วิธีการในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย ดึงดูดความสนใจเพื่อไปสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

10.2  ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอน 
10.3  มีห้องเรียนท่ีจัดทวาขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูผู้สอนท่ีมีส่ือประกอบการเรียนการ

สอนท่ีหลากหลาย มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย 
10.3  โรงเรียนปายวิทยาคารมี ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ของครูเพิ่มมากขึ้น 
10.6  โรงเรียนปายวิทยาคารมีงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.3  นักเรียนและ ครู สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เปานเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 10.4  ครูผู้สอนมีการนวาเอา เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงาน 
 
 



 
  ลงช่ือ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายนราศักดิ์  กิจสวน) 
                         ครู 
 
 

 ลงช่ือ.......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
     (นางจตุพร  สุรินทร์) 
             หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 

 
ลงช่ือ........................................................ผู้รับรองโครงการ 

                     (นางศิริวัฒนา  แก้วกระจ่าง) 
              หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายชุมพล  วิจิตรพร) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนปายวิทยาคาร 
 
 
    ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายวรศักดิ ์ ฤทธากันต์) 
               ผู้อวานวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ภาพกิจกรรม : โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือและนวัตกรรมในสถานการณ์การแพร 
                  ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 



 
 
 

 


