
งาน/โครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                   (DLIT)   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีความพร้อมเทคโนโลยีเพ่ือ 
                      การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะตาม 
                      มาตรฐานวชิาชีพ 
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1 เมษายน  2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาววัลยา  นาสาร 
1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 1.2 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต 
 1.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและใช้สื่อ DLIT เป็นส าหรับค้นคว้าข้อมูลและใช้ในการเรียน 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนและครูสามารถเข้าถึงคลังสื่อ คลังข้อสอบ ห้องเรียนต่างๆ และใช้ประโยชน์จากห้องเรียน 
DLIT 100% 
           2. นักเรียนสามารถเข้าไปใช้งานสื่อที่ครูสร้างและมีส่วนร่วมในการเรียน 100 %    
 
เชิงคุณภาพ 
           1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และมีเครือข่ายที่กว้างขวางต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
            2. นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส าหรับน ามาใช้ในการรเรียนได้อย่างมี
สิทธิภาพ          
 
  3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (Plan)    
 1.แต่งตั้งบุคลากรแกนน าของโรงเรียน เพื่อเป็นคณะท างานในการให้ค าน าการจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT 
 2.ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการจัดทบทวนการน า DLIT ไปใช้ 
 3. เตรียมความพร้อมในการอบรม    

    ขั้นด าเนนิการ (DO)     
 4. ด าเนินการอบรมการการใช้เครื่องมือและสื่อ DLIT ต่าง ๆ   
  
 
 



    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

 5. ด าเนินการติดตามการใช้สื่อของนักเรียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในการเรียน 
          6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน (PLC) และนักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ 

    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action ) 
 7. ประเมินผลและสรุปโครงการและรายงานโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. แต่งตั้งบุคลากรแกนน าของ
โรงเรียน เพื่อเป็นคณะ 
ท างานในการให้ค าน าการ
จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT 

0 กรกฎาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีแกนน าของโรงเรียน เพ่ือเป็น
คณะท างานในการให้ค าน าการ
จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT ทั้งครู
และนักเรียน 

2. ประชุมคณะท างานเพ่ือวาง
แผนการจัดทบทวนการน า 
DLIT ไปใช้ 

0 กรกฎาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. คณะท างานทบทวนการน า 
DLIT ไปใช้ 
2. มีคู่มือ  และวัสดุ 

3. เตรียมความพร้อมในการ
อบรม  

0 กรกฎาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. คณะท างานร่วมกันเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์และทดสอบการใช้
อินเตอร์เน็ต 

4. ด าเนินการอบรมการการใช้
เครื่องมือและสื่อ DLIT  
ต่าง ๆ   

15,000 สิงหาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. ครูทุกคนได้เข้าอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT 

5. ด าเนินการติดตามการใช้สื่อ
ของนักเรียนผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
การเรียน 

0 กันยายน 
2564 -

กุมภาพันธ์  
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูทุกคนน าความรู้จากการอบรม
ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอน และครูสามารถผลิดสื่อและ
ใช้สื่อการสอนได้ทันสมัย  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน 
(PLC) และนักเรียนกลุ่มอ่ืน 
ๆ 

0 กันยายน 
2564 -

กุมภาพันธ์  
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้สื่อ อภิปราย
เกี่ยวกับปัญหาและข้อดีที่พบเจอ
มา 

7. ประเมินผลและสรุป
โครงการและรายงาน
โครงการ 

0 มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. ครูและนักเรียนเข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
2. ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ให้สูงขึ้น 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ระหว่างครู 

รวม 15,000 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ ใช้งบประมาณไม่เป็นไปตาม
โครงการ 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
   
  5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ครูสามารถเข้าถึงคลังสื่อ คลังข้อสอบ ห้องเรียน
ต่างๆ และใช้ประโยชน์จากห้องเรียน DLIT 100% 

ครูสามารถเข้าถึงคลังสื่อ คลังข้อสอบ 
ห้องเรียนต่างๆ และใช้ประโยชน์จาก
ห้องเรียน DLIT 100 % 

บรรลุ 

นักเรียนสามารถเข้าไปใช้งานสื่อที่ครูสร้างและมี
ส่วนร่วมในการเรียน 100 % 

นักเรียนสามารถเข้าไปใช้งานสื่อที่ครู
สร้างและมีส่วนร่วมในการเรียน 100 % 

บรรลุ 



 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม และมีเครือข่ายที่กว้างขวางต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

ครูสามารถจดัการเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
และเหมาะสม และมีเครือข่ายที่กว้างขวางต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 

บรรลุ 
 

ครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสร้างสื่อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสร้างสื่อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุ 

นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและเข้าถึงสื่อที่
ทันสมัย 

นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและเขา้ถึง
สื่อท่ีทันสมัย 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ครูทุกคนมีความพึงพอใจต่อการอบรมสื่อ DLIT 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อ DLIT 

1. ความพึงพอใจต่อโปรแกรมต่างๆใน
การอบรมระดับมาก 
2. ความพึงพอใจความรู้ความสามารถขิง
วิทยากร ระดับมากท่ีสุด 
3. ความพึงพอใจต่อการน าความรู้ในการ
อบรมไปปรับใช้ ระดับมากท่ีสุด  

บรรลุ 

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- ผู้อบรมแต่ละท่านมีทักษะการใช้ 
Aplication ต่างๆ ที่ต่างกันไป 

- Aplication บางตัวใช้งานยาก
โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์มากนัก อยากให้มีการ
ออกแบบเครื่องมือให้ใช้งานง่าย
มากขึ้น 

- พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความ
เขาใจและมีทักษะในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนกาอรสอน  

- เวลาในการอบรมน้อยเกินไป - อยากให้มีเวลาในการอบรมเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น 

- 



ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- ผู้เข้าอบรมจ ารหัสการเข้าโปร 
แกรมไม่ได้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


