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แนวปฏิบตั ิการพัฒนาสือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอนของครูให้สูงขึ้น แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร ขอแจ้งแนว
ปฏิบัติสาหรับการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. ขอบเขตของการพัฒนา
เพื่อให้ผลงานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพ และเกิดผลในการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง ทาง
โรงเรียนจึงได้กาหนดของเขตของการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไว้ดังนี้
1.1 ประเภทของสื่อเทคโนโลยี ครูตั้งแต่ระดับปฐมวัย-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เลือกพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดังต่อไปนี้
1. วีดิโอบรรยายเนื้อหา หรือวีดีโอนาเสนอเนื้อหาในรายวิชาที่รับผิดชอบ มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า
10 นาที (ในกรณีที่เป็นคลิปสั้นๆ อาจจัดทาหลายคลิป แต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 10 นาที) ด้วยวิธีการและขั้นตอนที่
กาหนด หรือ
2. สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) ในเนื้ อ หารายวิ ช าที่
รับผิดชอบโดยมีเนื้อหาเบ็ดเสร็จ 1 บทเรียนด้วยวิธีการและขั้นตอนที่กาหนด
* สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อที่นาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น เป็นสื่อที่เน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยพัฒนามาจากบทเรียนสาเร็จรูป (lesson program) ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ ส่วนแนะนา
ส่วนให้ความรู้และส่วนบททดสอบหรือแบบฝึกหัด ผลิตโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Authoring tools เช่น
Adobe Flash, Adobe Captivate เป็นต้น
1.2 กลุ่มเป้าหมายในการใช้สื่อต้องเป็นนักเรียนในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบทาการสอน
1.3 เนื้อหาในการจัดทาสื่อเทคโนโลยีเป็นเนื้อหาในรายวิชาที่ครูรับผิดชอบทาการสอน
1.4 เป็นผลงานรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนร่วมกัน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของหัวหน้างานวิชาการฯ ของระดับการศึกษา
1.5 เป็นผลงานสื่อเทคโนโลยีที่ออกแบบและผลิตขึ้นด้วยตนเอง (หรือกลุ่ม) เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70)
1.6 เป็นสื่อที่ได้นาไปใช้สอนจริงในชั้นเรียนและมีผลการประเมินจากผู้เรียน
1.7 ต้องดาเนินการพัฒนาสื่อฯ ให้แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1.8 มีที่ปรึกษาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ ช่วยดูและให้คาแนะนาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอนตาม
เงื่อนไขที่โรงเรียนกาหนด
1.9 กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพผลงานสื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอน
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2. ขั้นตอนการพัฒนา
กระบวนการในพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีขั้นตอนดังนี้
1. ครูวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ และเลือกเนื้อหาจากแผนการจัดการเรียนรู้มา 1 เรื่อง เพื่อมา
วางแผนและออกแบบการผลิตสื่อการเรี ยนรู้ตามแนวทางที่กาหนด โดยพิจ ารณาจากเนื้อหาที่เข้าใจยาก มี ค วาม
ซับซ้อน เป็นนามธรรมหรือมีความจาเป็นต้องอาศัยสื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ครู วางแผนออกแบบสื่อ และกรอกรายละเอียดของสื่อที่พัฒ นาขึ้น ลงในบันทึก การพัฒ นาสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ปีการศึกษา 2560 (สน.1 - 2) โดยกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบโปรแกรมของโรงเรียน
3. ดาเนินการผลิตสื่อเทคโนโลยีตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุ เสร็จแล้วให้นาสื่อ ที่พัฒนาขึ้นส่งให้กับ
ที่ปรึกษาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี จานวน 1-2 คน ช่วยพิจารณาให้ความคิดเห็นก่อนนาไปใช้สอนจริง นอกจากนี้ครู
สามารถปรึกษาหรือขอคาแนะนาในการผลิตได้จากแผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร ซึ่งจะให้
ความช่วยเหลือโดยการให้คาแนะนาในการออกแบบและการใช้เทคนิคที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนในด้านต่างๆ
ตามสมควร แต่ไม่ได้ช่วยผลิตผลงานให้กับครู
* ที่ปรึกษาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี มีหน้าที่ดูแล ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ตรวจพิจารณา
ผลงานสื่อเทคโนโลยีในเบื้องต้น ก่อนนาไปใช้สอนจริงในชั้นเรียน ผู้ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ได้แก่ ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ใน คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ที่โรงเรียน
ประกาศแต่งตั้งเป็น “กรรมการดาเนินการเฉพาะกิจ” ประจาปีการศึกษา 2559-2560 หัวข้อ 2.5 หน้า 6-8 จานวน
ทั้งสิ้น 45 คน ผู้ที่เป็นกรรมการฯ ที่ต้องดาเนินการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้หากรรมการคนอื่นมาเป็นที่ปรึกษาผลงาน
สื่อเทคโนโลยีของตนเอง ครูที่ พั ฒ นาสื่อ เทคโนโลยี สามารถขอที่ ปรึกษาการพัฒ นาสื่อเทคโนโลยี ที่ อยู่ต่างระดับ
การศึกษาให้ช่วยพิจารณาได้
4. ครูผู้สอนนาสื่อไปใช้สอนจริงในชั้นเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลจากนาสื่อเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้นไปใช้จัดการจัดการเรียนการสอน
5. รายงานผลการนาสื่อเทคโนโลยีฯ ไปใช้ตามรูปแบบที่กาหนดโดยกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ
6. อัพโหลดไฟล์สื่อเทคโนโลยีฯ ที่พัฒนาขึ้น เข้าไปในระบบ ตามรูปแบบที่กาหนด
7. รายงานผลการดาเนินการต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบและรายงานผลต่อหัวหน้างานวิชาการและประกันคุณภาพ
ของระดับการศึกษา
9. กรรมการตรวจประเมิ นที่ ได้รับ มอบหมายจากทางโรงเรีย นตรวจประเมิ นผลการพัฒ นาสื่ อ
เทคโนโลยีของครูผู้สอนตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
10. ประกาศรายชื่อครูที่มีผลงานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดีเด่นของแต่ละระดับการศึกษา
เพื่อรับรางวัลประจาปีการศึกษา 2560
11. จัดกิจกรรมนาเสนอผลงานสื่อเทคโนโลยีฯ ที่มีคุณภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบ
รางวัลผลงานสื่อเทคโนโลยี
ทั้ ง นี้ร ะยะวลาของการพั ฒ นาสื่อ เทคโนโลยีเ พื่อ การเรีย นการสอน ให้เ ป็นไปตามปฏิทิ นการพัฒ นาสื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่กาหนดไว้ สาหรับวันเวลาที่ชัดเจนและรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่าน
ทางระดับการศึกษา
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ปฏิทินการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
กาหนดการ
มิ.ย


ก.ค.

พ.ศ. 2560
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค

1. ครู วิเ คราะห์ แ ละคั ด เลื อกเนื้ อหาในการผลิ ต สื่ อ
เทคโนโลยี


2. ครู อ อกแบบ วางแผนการผลิ ต สื่ อฯ และกรอก 
ข้อมูลเข้าในระบบของโรงเรียน (สน.1-2) *



3. ครูดาเนินการผลิตสื่อเทคโนโลยีฯ และนาเสนอที่ 
ปรึกษาพิจารณา




4. ครู น าสื่ อ ไปใช้ ส อนจริ ง ในชั้ น เรี ย น โดยมี ก าร 
ประเมินจากผู้เรียน (สน.4)



5. ครูรายงานผลการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีโดยกรอก
ข้อมูลเข้าในระบบของโรงเรียน (สน.3)



6. ครูอัพโหลดไฟล์สื่อเทคโนโลยีฯ เข้าไปในระบบ


7. ครูรายงานผลต่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯ



8. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจสอบและรายงานผลให้
หัวหน้างานวิชาการฯ ระดับการศึกษา
9. ประเมินสื่อเทคโนโลยีฯ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
10. ประกาศรายชื่อครูที่มีผลงานสื่อฯ ดีเด่น
11. นาเสนอผลงานสื่อเทคโนโลยีฯ ดีเด่น กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบรางวัล
หมายเหตุ * ผลงาน หรือร่องรอย การดาเนินงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน ได้แก่
1) ข้อมูลที่บันทึกตามแบบบันทึกการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 (สน.1-2) ที่บันทึกเข้าไปในระบบ
2) ข้อมูลผลการนาสื่อเทคโนโลยีไปใช้สอน (สน.3) ที่บันทึกเข้าไปในระบบ
3) สื่อเทคโนโลยีฯ ที่พัฒนาขึ้นโดยอัพโหลดเข้าไปในระบบ
***** ระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลจะพร้อมใช้งานในเดือนสิงหาคม *****

ผู้รับผิดชอบ
ครูผู้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ครูผู้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ครูผู้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ที่ปรึกษาการพัฒนาสื่อฯ
ครูผู้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ครูผู้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี





ครูผู้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ครูผู้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้างานวิชาการฯ
กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
แผนกพัฒนาวิชาชีพฯ
แผนกพัฒนาวิชาชีพฯ
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4. การกากับดูแลและการติดตาม
เพื่อให้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพสูงในการพัฒนาผู้เรียน และสอดคล้องกับ
นโยบายที่ให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จึงได้กาหนดวิธีการกากับดู แลและติดตาม
การปฎฺบัติงานของครูดังนี้
1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีหน้าที่ชี้แจงแนวปฏิบัติให้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจ
พิจาณาผลงานสื่อเทคโนโลยีของครูผสู้ อนที่อยู่ในระบบ ตรวจสอบและรายงานให้ระดับการศึกษา
2. หัวหน้างานวิชาการและประกั นคุณภาพของระดับ การศึกษา มี ห น้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ
รวบรวมและสรุปข้อ มูลการดาเนินงานของครู จากการรายงานของหัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้และจากการ
ตรวจสอบการเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบของครูผู้สอน
2. ที่ปรึกษาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ มีหน้าที่กากับ ดูแล ให้คาแนะนา การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ของครูผู้สอนก่อนนาสื่อเทคโนโลยีฯ ไปใช้สอน
3. การกรอกข้อมูลบันทึกการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการบันทึกผลการนาสื่อเทคโนโลยีไปใช้
รวมถึงการอัพโหลดสื่อเทคโนโลยีเข้าในระบบ ให้จัดทาตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด
5. การประเมินผลงานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
การประเมินผลงานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนพัฒนาขึ้น ประเมินใน 2 ขั้นตอน คือ
1. ประเมินผลการนาไปใช้จากผู้เรียน โดยใช้แบบประมิน (สน.4) โดยครูผู้สอนแจกแบบประเมิน
ให้นักเรียนทาการประเมินหลังจากที่ครูนาไปใช้สอนในชั้นเรียน โดยสุ่ม จากนักเรียนที่เรียนอย่างน้อย 6 คนแต่ไม่
เกิน 12 คน แยกเป็นกลุ่ม เก่ง-กลาง-อ่อน กลุ่มละเท่า ๆ กัน ถ้าสอนหลายห้องให้แบ่งเก็บข้อมูลอย่างน้อย 2 ห้อง
เมื่อสรุปผลการประเมินแล้วให้บันทึกผลการนาไปใช้เข้ าไปในระบบ พร้อมทั้งส่งแบบประเมินทั้งหมดให้หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย
2. ประเมิ นผลงานการพั ฒ นาสื่อเทคโนโลยีเ พื่อการเรียนการสอน โดยกรรมการประเมินที่
โรงเรียนมอบหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งจะทาการประเมินจากข้อมูลและสื่อเทคโนโลยีฯ ที่อยู่ในระบบ โดยไม่
ต้องส่งผลงานมาให้ตรวจประเมิน
***** ผลการประเมินสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของครูผู้สอนโดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของคะแนนทั้งหมด
6. การพิจารณารางวัลผลงานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นรางวัลสาหรับครูที่ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2560 ไว้ดังนี้
ระดับปฐมวัย มี 4 รางวัล ดังนี้
- รางวัลครูผู้มีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดียอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล
- รางวัลครูผู้มีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดีเยี่ยม จานวน 1 รางวัล
- รางวัลครูผู้มีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดีเด่น จานวน 1 รางวัล
- รางวัลครูผู้มีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับชมเชย จานวน 1 รางวัล
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ระดับประถมศึกษา (ป. 1-3) มี 12 รางวัล ดังนี้
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดียอดเยีย่ ม จานวน 3 รางวัล
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดีเยี่ยม จานวน 3 รางวัล
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดีเด่น จานวน 3 รางวัล
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับชมเชย จานวน 3 รางวัล
ระดับประถมศึกษา (ป. 4-6) มี 12 รางวัล ดังนี้
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดียอดเยีย่ ม จานวน 3 รางวัล
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดีเยี่ยม จานวน 3 รางวัล
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดีเด่น จานวน 3 รางวัล
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับชมเชย จานวน 3 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี 12 รางวัล ดังนี้
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดียอดเยีย่ ม จานวน 3 รางวัล
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดีเยี่ยม จานวน 3 รางวัล
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดีเด่น จานวน 3 รางวัล
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับชมเชย จานวน 3 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 12 รางวัล ดังนี้
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดียอดเยีย่ ม จานวน 3 รางวัล
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดีเยี่ยม จานวน 3 รางวัล
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับดีเด่น จานวน 3 รางวัล
- รางวัลครูผมู้ ีผลงานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระดับชมเชย จานวน 3 รางวัล
หมายเหตุ
ระดับดียอดเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเด่น
ระดับชมเชย

มีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 85% ขึ้นไป
มีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
มีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 75% ขึ้นไป
มีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 70% ขึ้นไป
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7. รางวัลครูผู้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจัดให้มีรางวัลสาหรับครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการนาเทคโนโลยี มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและเกิดผลต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างชัดเจนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559 โดยจัดให้ระดับ
ปฐมวัย 1 รางวัล ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) และระดับดมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ระดับละ 3 รางวัล ดังนี้
- รางวัลครูผู้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนระดับดียอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล
- รางวัลครูผู้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนระดับดีเยี่ยม จานวน 1 รางวัล
- รางวัลครูผู้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนระดับดีเด่น จานวน 1 รางวัล
หมายเหตุ
- ระดับดียอดเยี่ยม
มีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 85% ขึ้นไป
- ระดับดีเยี่ยม
มีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
- ระดับดีเด่น
มีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 75% ขึ้นไป
เงื่อนไขในการพิจารณา
เป็นครูที่นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนอย่าสม่าเสมอและต่อเนื่อง
เกิดผลต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน เทคโนโลยีที่
ใช้มีความเหมาะสม ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ปรากฏผลในเชิงประจักษ์ว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียน
บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนด โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น
วิธีการคัดเลือก
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พิจาณณาและเสนอชื่อครูที่มีผลงานดีเด่นในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน ให้ระดับการศึกษา จากนั้นให้หัวหน้างานวิชาการและประกัน
คุณภาพของระดับการศึกษาพิจารณาร่วมกับแผนกพัฒนาวิชาชีพฯ เพื่อคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลระดับการศึกษาละ
3 คน ระดับปฐมวัย 1 คน รมทั้งหมด 13 คน
8. การสนับสนุนและการช่วยเหลือในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร มีหน้าที่ในการสนับสนุน ช่วยเหลือในการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอน โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. บริก ารให้คาปรึก ษา คาแนะนา สนับ สนุน ช่วยเหลือในการออกแบบ การวางแผน การผลิตสื่อ
เทคโนโลยีและการนาสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูผสู้ อน แต่ไม่ได้ช่วยผลิตผลงานให้กบั ครู
โดยสามารถติดต่อได้ที่ แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร อาคารอานวยการ 2 หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน 555-556 หรือ e-mail: kttpud@prc.ac.th และ kritsakorn@prc.ac.th
2. ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (หน้าครู-บุคลากร)
หรือที่ http://www.prc.ac.th/content.php?id=2
3. สอบถามข้อมูล ขอคาแนะนาได้ทางเว็บไซต์ Facebook ซึ่งนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูสามารถสอบถามหรือขอคาแนะนาได้ตลอดเวลา โดยเข้าไปศึกษาได้ที่
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- http://www.facebook.com/media.technology4education
- https://www.facebook.com/PRCinnovation/
4. แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร จะจัดให้มี “คลินิกนวัตกรรมงานวิจัยและ
ไอซีที” โดยหมุนเวียนไปให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการทางานวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนที่ระดับการศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครูที่ต้องการคาแนะนาในการออกแบบและการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน รวมถึง การใช้เ ทคโนโลยีส่ง เสริม การเรียนรู้ในชั้นเรียน สามารถมาขอรับ บริก ารได้ ณ สถานที่ ที่ ร ะดับ
การศึกษากาหนดตามวันและเวลาดังนี้
หมายเหตุ ครูจะต้องมีช่วงเวลาขอคาปรึกษาในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยคิดเป็น ช่วงเวลา
ของการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู 5 ชั่วโมง
วัน
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

09.30 – 12.30
ประถมศึกษา 1-3
ประถมศึกษา 4-6
มัธยมศึกษา 1-3
มัธยมศึกษา 4-6

13.00 – 15.00
ปฐมวัย
-

“ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูมอื อาชีพ”

แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร
ฝายวิชาการและประกันคุณภาพ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
19 มิถุนายน 2560

