
กิจกรรม การพัฒนาครู และผูบริหารในการใช สื่อออนดีมาน 
โครงการยกระดบัและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนกัสวนกุหลาบมัธยม) 
ประจําปงบประมาณ 2559 

 
 
1.  โครงการ   โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร   
2.  กิจกรรม   1)  การพัฒนาครู และผูบริหารในการใช สือ่ออนดีมาน 
   1.1. การสรางบทเรียน  VDO On Demand และการประชุมผานระบบ VDQ Conference 
3.  แผนงาน    กลุมบริหารวิชาการ 
4.  สนองกลยุทธ สพฐ. 
 ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท 
 ยุทธศาสตรที ่3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุน การจัดการศึกษา 
5.  สนองกลยุทธ ร.ร.    

ยุทธวิธีที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
ยุทธวิธีที่ 4  การพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

6.  สนองมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     ()  ดานคุณภาพผูเรียน                                           ()  ดานการจัดการศึกษา 
    ()  ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู                (    )  ดานอัตลักษณของสถานศึกษา                
     (   )  ดานมาตรการสงเสริม 
          มาตรฐานที่ ;  
 มาตรฐานที่ 1, 3, 4, 5, 6, 9 และ 10  
7.  ลักษณะโครงการ    (    )  โครงการใหม            ()  โครงการตอเน่ือง  
8.  ผูรบัผิดชอบโครงการ         กลุมบริหารงานวิชาการ 
9.  ระยะเวลาดําเนินงาน   ปงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
______________________________________________________________________________________ 
หลักการเหตผุล    

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 นั้นมีเจตนารมณที่ตองการเนนย้ําวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการตัดสินใจ สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข ดังน้ันการจดัการศึกษาจึงยึดหลัก 3 ขอคือ 1.เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 2.ใหสังคมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา 3.การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 
 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความเหลื่อมล้ําในการศึกษาของนักเรียนไทยจึงมี
นโยบายการสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหรือ ไอซีที ไปใชเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดย
จัดทําโครงการการเรียนการสอนในรูปแบบอีเลิรนนิ่ง ระบบวีดีโอคอนเฟอรเร็นซ โดยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ



และการสื่อสาร เพ่ือชวยกระจายการศึกษาใหทั่งถึง และชวยแกไขปญหาการขาดแคลนครู รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการ
สรางกลุมโรงเรยีนเพ่ือการแลกเปลี่ยนและชวยเหลือกันในการเรียนของนักเรียน  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลายใหเปนโรงเรียนศูนยเครือขาย และไดรับการคัดเลือกจากกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั่ว
ประเทศใหเปนโรงเรียนศูนยเครื่อขายของกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จึงไดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
ใหกับบุคลากรในการสรางบทเรียน วีดีโอ ออนดีมาน และการใชกระบบการประชุมทางไกลผานระบบวีดีโอคอนเฟอ
เรนซ เพ่ือใหบุคลากรทุกทานสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอินเลิรนนิง และบันทึกเก็บในรูปแบบวีดีโอออนดี
มานต เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น และชวยสงเสริมใหผูปกครองและนักเรียนมีทัศนคติที่
ดียนตอการเ 

 
วัตถุประสงค    

1. เพ่ือใหบุคลากรพัฒนาทักษะการสรางบทเรียนออนดีมานตและการประชุมผานระบบวีดีโอคอนเฟอรเรนซ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ ICT 

เปาหมาย   
 เปาหมายเชิงปริมาณ  

1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม (พระตําหนักสวน
กหุลาบมัธยม) จํานวน 30  คน   

2) ครูมีบทเรียน วีดีโอ ออนดีมานดและสามารถประชุมรวมกันในระบบวีดีโอคอนเฟอรเรนซ  ไดรอยละ 80 
3) ครูสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ ICT ไดรอยละ 80 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1)  ครูมีทักษะในการสรางบทเรียนออนดีมานด และการะประชุมระบบวีดีโอคอนเฟอรเรนซ   
2) ครูสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
วิธีดําเนินการ 
                  

1) ดําเนินการจัดอบรมฝกทักษะการการเขียน ( 1 วัน) 
2) ศึกษาดูงานโรงเรียนไกลกังวล 
3) ดําเนินการสรางบทเรียนออนดีมานดและการประชุมระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ 
4) ขยายผลการดําเนินการสูกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกหรือผานระบบเครือขายสารสนเทศ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ 2559 
งบประมาณ  

รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม 
 คาตอบแทน     ..... 28,800..... บาท 
 คาใชสอย     ..... 29,400... บาท 
 คาวัสด ุ      ...   3,000..... บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน   61,200 (หกหมื่นหน่ึงพันสองรอยบาทถวน) 
 



 
  ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม 

ที่ กิจกรรม งบประมาณ งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรม การพัฒนาครู และผูบริหารในการใช สื่อออนดีมาน 61,200    
การสรางบทเรียน  VDO On Demand และการประชมุผานระบบ VDQ Conference     
 - คาเบี้ยเลี้ยงครู (240 บาท x 30 คน x 2 วัน) 

- คายานพาหนะแบบเหมาจาย (15,000 บาท x วัน จํานวน 1 คัน)  
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ชั่วโมงละ 1,200 จํานวน 12 
ชั่วโมง 

-  คาวัสดุสํานักงาน (100 บาท x 30 คน) 

  
 

28,800 
 
 

14,400 
15,000 

 

 
 
 
 

3,000 
รวมทั้งสิ้น 61,200 28,800 29,400 3,000 

 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ  

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
2. กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
3. โรงเรียนไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ   
1. ครูมีทักษะในการสรางบทเรียนออนดีมานดและการประชุมระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ 
2. ครูสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการรูโดยใชสื่อ ICT ไดอยางมีคุณภาพ 
3. ครูทุกคนมีบทเรียนออนดีมานดที่สามารถใชงานไดจริง 
 

               
 

ผูเสนอโครงการ 
                                                                                      (นายศุภกิตต  ดนุดิษฐ)       
 
 

ผูเห็นชอบโครงการ                                              
                                                                       ( นางสาวสุญาดา   ศิริบรูพงศา ) 
                                                                                   รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
      
                                              

                                                                                                               ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                                        ( นายนพดล       เดนดวง)    
                                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
                                                                                       (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 




