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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 

 

คํานํา 

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด (Could Computing  

Technology) ชุดนี้ ขาพเจาไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการเสนอผลงาน/ วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ การจัดการ

เรียนการสอนและการบริหาร ICT ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผลงาน ชื่อผูเสนอผลงาน ความสําคัญ

ของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีนําเสนอ จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานกระบวนการผลิต

หรือข้ันตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนท่ีไดรับปจจัยความสําเร็จ 

บทเรียนท่ีไดรับ (Lesson Learned) และการเผยแพร / การไดรับการยอมรับ / รางวัลท่ีไดรับ 

การจัดทําเสนอผลงาน/ วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ การจัดการเรียนการสอนและการบริหาร ICT ชุดนี้ 

สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจากนายวิรัตน จันทรทอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา และใหกําลังใจในการจัดทําจนสําเร็จลุลวง

ดวยดี ขาพเจาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้  

ขอบพระคุณ คณะกรรมการตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 3 ท่ี 54 / 2564 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารจัดการและ

การเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด (Could Computing Technology)ทุกทาน ท่ีใหการสนับสนุน ให

กําลังใจใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน จนสําเร็จลุลงดวยดี 
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สารบัญ 

         

เรื่อง  หนา 

   

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

ชื่อผลงาน  1 

ชื่อผูเสนอผลงาน  1 

ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีนําเสนอ  1 

จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน 2 

กระบวนการผลิตหรือข้ันตอนการดําเนินงาน  2 

รูปแบบ/เทคนิค  ท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 5 

ผลการดําเนินงาน / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนท่ีไดรับ  5 

ปจจัยความสําเร็จ  8 

บทเรียนท่ีไดรับ (Lesson Learned) 8 

การเผยแพร / การไดรับการยอมรับ / รางวัลท่ีไดรับ 8 

ภาคผนวก 9 

 ภาคผนวก ก โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรูดวย 

                เทคโนโลยีคลาวด (Could Computing Technology) 
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 ภาคผนวก ข คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3            15 

 ภาคผนวก ค  ภาพประกอบการดําเนินงาน            20 

 

 

   



การนําเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ช่ือผลงาน  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด  

(Could Computing Technology 

ช่ือผูเสนอผลงาน   

 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดการนําเสนอผลงาน 

ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีนําเสนอ 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเขามามีบทบาทในการเรียนและการสอนมากข้ึน    

ในทุกระดับชั้นมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปจจุบันพัฒนาการดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคมไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมใหเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ (Information 

Society) การสื่อสารสามารถทําการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว  โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร

เปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมตอเครือขายการสื่อสาร  ดวยสมรรถนะของคอมพิวเตอรท่ีสามารถเก็บและ

รับสงขอมูลไดเปนจํานวนมาก  จึงไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในทุกวงการ  การสื่อสารท่ีรูจักอยาง

กวางขวางและเปนท่ีนิยม คือการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต (Internet)  ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกําหนดนโยบาย ๖ นโยบาย ในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ.2561-2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 และมุงสู Thailand 4.0  

โดยเฉพาะนโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  และ พันธกิจ ท่ี 7 ปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

ดังนั้น มีความจําเปนท่ีบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูผูสอนจะตองนํา ICT ในการออกแบบ

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  ตลอดจนสรางและผลิตสื่อดวยระบบ ICT  ใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกผูเรียนและสนองตามกลยุทธ  จุดเนนท่ีกําหนด  แตบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูผูสอน
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จะตองไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศจากระบบ ICT มาใชในการพัฒนาการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษากอน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จึงกําหนด

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด (Could Computing  Technology) ข้ึนมา

เพ่ือใหสอดคลองจุดเนนท่ีกําหนด 

จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน 
 1.  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูและทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอยางคุมคา  และมีประสิทธิภาพ 

 2.  เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการพัฒนาสามารถประยุกตใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการออกแบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอน  จัดกระบวนการเรียนรู และ

ผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนเองรับผิดชอบ 
 

กระบวนการผลิตหรือข้ันตอนการดําเนินงาน 

 1. ขออนุมัติโครงการ เขาแผนปฏิบัติการประจําป ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยกําหนดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรมหลัก วัน เดือน ป หมายเหตุ 

อบรมการประยุกตใช GOOGLE APP FOR EDUCATION  ในการบริหารจัดการและการจัดเรียนการ

สอน  2  วัน  แบงการอบรมเปน 2 รุน 

1. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ขออนุมัติโครงการ 

ตุลาคม 2563 น.ส.เกษร 

2. แตงตั้งคณะทํางาน กุมภาพันธ 2563 น.ส.เกษร 

3. ประชุมคณะทํางาน คณะวิทยากร เตรียมความ

พรอมการอบรม  กําหนดหลักสูตรและวาง

แผนการอบรม และระบบเครือขาย Network  

กุมภาพันธ 2563 น.ส. เกษร และ 

คณะกรรมการ  

4. 

5. 

6. 

ดําเนินการอบรมตามหลักสูตร 

นิเทศ  ติดตามผล  ใหการชวยเหลือ 

ประเมิน  สรุปผลการดําเนินงาน 

 

 กุมภาพันธ 2563 

มีนาคม-กันยายน 2563 

มีนาคม-กันยายน 2563 

 

น.ส.เกษร และ 

คณะกรรมการ 

น.ส.เกษร และ 

คณะกรรมการ 

น.ส.เกษร และ 

คณะกรรมการ 
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 2. แตงตั้งคณะทํางาน  ประชุมคณะทํางาน  คณะวิทยากร  เตรียมความพรอม การอบรม  กําหนด

หลักสูตรและวางแผนการอบรม และระบบเครือขาย Network โดยกําหนดฝายงานตางๆ ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินการ ควบคุม กํากับ ดูแล ให

คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรค เพ่ือใหการอบรมดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย   

2.2 คณะกรรมการฝายดําเนินการประชุมปฏิบัติการและวิทยากร  มีหนาท่ีดําเนินการประชุม 

2.3 คณะทํางานฝายสถานท่ี มีหนาท่ีเตรียมและจัดสถานท่ีประชุม  ดูแลระบบไฟฟา และ

อุปกรณการประชุม  

2.4 คณะทํางานฝายพิธีกรและประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีเปนพิธีกรการประชุม  การบันทึกภาพ

ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมการประชุมผานทางสื่อตาง ๆ   

2.5 คณะทํางานฝายลงทะเบียน รับรายงานตัว   มีหนาท่ีรับรายงานตัว  แนะนํา  อํานวยความ

สะดวกแกผูเขารับการประชุม   

2.6. คณะทํางานฝายการเงินและพัสดุ  มีหนาท่ีดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ  การจัดซ้ือ   

จัดจาง ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ        

2.7 ฝายอาหารและเครื่องดื่ม  มีหนาท่ีควมคุม ประสาน ดูแลอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ   

ผูเขารับการประชุม  

2.8 คณะทํางานฝายติดตามและประเมินผล มีหนาท่ีดําเนนิการจัดทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวม

ขอมูล ติดตาม  ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน  และรายงานโครงการฯ   

 3. ดําเนินการอบรมตามหลักสูตร ใหความรูดวยการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต  การฝกปฏิบัติ

จริงในเรื่องของการใชงานแตละโปรแกรม เพ่ือนําไปประยุกตบริหารจัดการการเรียนการสอน ซ่ึง

ประกอบดวย Google Application โปรแกรมดังนี้ 

3.1 Google Drive  

 

 

เปนบริการจาก Google ท่ีทําใหเราสามารถนําไฟลตาง ๆ ไปฝากไวกับ Google โดยวิธีการ

ท่ีเรียกวา Upload ซ่ึงทําใหเราสามารถใชไฟลเหลานั้นท่ีไหนก็ไดท่ีมีอินเตอรเน็ต ไมเพียงแคฝากไฟลได

เทานั้นคุณยังสามารถ สามารถแบงปนไฟลกับคนท่ีตองการ และสามารถแกไขรวมกันไดจากอุปกรณทุก

ประเภท สําหรับพ้ืนท่ี ๆ Google ใหเราใชบริการฟรีนั้นอยู ท่ี 15 GB การใชงาน Google Drive นั้น

เริ่มตนงาย ๆ เพียงแคคุณสมัคร Gmail    
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3.2 Google Docs 

 

 

เปนบริการจาก Google ท่ีไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายในปจจุบัน Google Docs 

เปนการนําโปรแกรมประเภท Word Processing และ Spreadsheet ไปไวบนเว็บไซต ผูใชงานสามารถ

สรางเอกสาร Word หรือ Excel เหมือกับMicrosoft ได นอกจากนั้นยังสามารถ Export ใหเปนไฟล PDF ไดอีก 

3.3 Google Mail 

 

 

Gmail คือบริการฟรี e-mail ท่ีทํางานบนระบบ Search Engine ซ่ึงมีหนาตาไมแตกตาง

จากรูปแบบของ Google เทาไหร คือไมมีลูกเลนดูเรียบงายแตเนนท่ีความรวดเร็วในการเขาถึงเปนหลัก มี

ระบบการจัดเก็บท่ีดี  ระบบคนหาตามหัวเรื่องจดหมาย สงไฟลประกอบงายและใชงานงาย 

3.4 Google Calendar 

 

 

Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลนของ Google ซ่ึงสามารถเก็บขอมูล 

เหตุการณตาง ๆ รวมไวในท่ีเดียวกันได ไมวาจะเปนการสรางกําหนดการนัดหมาย และกําหนดเวลา 

เหตุการณตางๆ สามารถสงขอความเชิญ สามารถใชปฏิทินรวมกับเพ่ือนรวมงาน และคนหาเหตุการณตาง ๆ ได 

3.5 Google Form 

 

 

 

เปนสวนหนึ่งในบริการของกลุม Google Docs ท่ีชวยใหเราสรางแบบสอบถามออนไลน 

หรือใชสําหรับรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยท่ีไมตองเสียคาใชจาย ในการใชงาน Google Form ผูใช

สามารถนําไปปรับประยุกตใชงานไดหลายรูปแบบอาทิ เชน การทําแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็น การทํา

แบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจ การทําแบบฟอรมลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เปนตน 
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3.6 Google Slides 

 

 

 

เปนโปรแกรมท่ีใชสําหรับการสรางงานนําเสนอ ซ่ึงหลักการทํางานจะไมคอยแตกตางจาก

โปรแกรมนําเสนอท่ัวไป การทํางานจะคลายกับการใชงาน Microsoft Powerpoint ไมแตกตางกัน

เทาไหรนัก ซ่ึง Google Slides นั้นจะสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดแบบ Real Time 

3.7 Google Sheets  

 

 

เปนแอปพลิเคชั่นในกลุมของ Google Drive ซ่ึงเปนนวัตกรรมของ Google มีลักษณะการ

ทํางานคลายกันกับ Microsoft Excel คือสามารถสราง Column, Row สามารถใสขอมูลตางๆ ลงไปใน 

Cell ได และ คํานวณสูตรตางๆได 

3.8 Google Meet  

 

 

คือ แอปพลิเคชั่นสําหรับการประชุมทางวิดีโอท่ีใชงายไมมีสะดุดจาก Google ชวยใหคุณ

ทํางานรวมกันและพัฒนาความสัมพันธกับทีมไดจากทุกท่ีบนโลก คุณสมบัติท่ีสําคัญไดแก การประชุมทาง

วิดีโอความละเอียดสูง รองรับผูเขารวมไดสูงสุด 100 คน 

 4. นิเทศ  ติดตามผล  ดําเนินการขับเคลื่อนในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเรียนรูดวย

เทคโนโลยคีลาวด ผานทางระบบออนไลน  ดวย Google form  

 5. วิเคราะหผลการนิเทศติดตามติดตามผล  ดําเนนิการขับเคลื่อนในการพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด 

 

รูปแบบ/เทคนิค  ท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

 1. การฝกอบรมแบบการบรรยาย (Lectures)  

2. การฝกอบรมแบบการอภิปราย (Discussion)  

3. การฝกอบรมแบบการสาธิต (Demonstration)  

4. การฝกอบรมแบบการฝกปฏิบัติ (Practical exercise)  
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ผลการดําเนินงาน / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนท่ีไดรับ 

 1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอยางคุมคา  และมีประสิทธิภาพ จํานวน 72 โรงเรียนรวมจํานวน 

218 คน ซ่ึงจากการสอบถามโดยใช Google Form พบวา 

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนําความรูจากการอบรมไปสรางผลงานการประยุกตใช

เทคโนโลยีคลาวดดานการบริหารงานวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนําความรูจากการอบรมไปสรางผลงานการประยุกตใช

เทคโนโลยีคลาวดดานการบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนําความรูจากการอบรมไปสรางผลงานการประยุกตใช

เทคโนโลยีคลาวดดานการบริหารงบประมาณ 
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1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนําความรูจากการอบรมไปสรางผลงานการประยุกตใช

เทคโนโลยีคลาวดดานการบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาสามารถประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชในการออกแบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอน  จัดกระบวนการเรียนรู และผลิตสื่อการ

เรียนการสอนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนเองรับผิดชอบ ซ่ึงจากการ

สอบถามโดยใช Google Form พบวา 

 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนําความรูจากการอบรมไปการขยายผลการใชงาน

เทคโนโลยีคลาวดกับบุคลากรทางการศึกษาท้ังในโรงเรียนและตางโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 2.2 ระดับความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีคลาวดไปประยุกตใชงานดานตางๆ ของโรงเรียน 
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 2.3 ระดับความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีคลาวดมีประโยชนตอการประยุกตใชงานในโรงเรียน

มากนอยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4 หากทางสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดานตางๆ เพ่ือใชใน

การจัดการเรียนรูหรือการประยุกตใชกับการบริหารชั้นเรียน หองเรียน ทานมีความสนใจเขารับการอบรม

หรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยความสําเร็จ 

1. ผูบริหารในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ใหการสนับสนุน 

สงเสริมใหมีการอบรมเพ่ือใหทันยุคทันสมัย และทันตอเหตุการณแพรระบาดของโรงติดเชื้อโควิด 19  

2. ผูอํานวยการโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให

การสนับสนุน สงเสริมใหมีการอบรมเพ่ือใหทันยุคทันสมัย และทันตอเหตุการณแพรระบาดของโรงติดเชื้อ

โควิด 19 
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2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเขารับการอบรมทุกคน  ตื่นตัวในการอบรม มุงม่ัน ตั้งใจ ปฏิบัติ

ตามข้ันตอนในการอบรมเพ่ือนําเทคโนโลยีไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางแขมแข็ง 

3. คณะกรรมการ  และวิทยากรทุกคน มีความรู  ความสมารถ มีทักษะ และความเชียวชาญ ในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีคลาวด จาก Google Application  
  

 

บทเรียนท่ีไดรับ (Lesson Learned) 

 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด (Could Computing  

Technology ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเขารับการอบรมทุกคน  มีความมุงม่ันในการอบรม มีการ

เตรียมการลวงหนา 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด (Could Computing  

Technology ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเขารับการอบรมทุกคน  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานเกิดการเรียนรูในลักษณะ PLC 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด (Could Computing  

Technology ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเขารับการอบรมทุกคน  สามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูของนักเรียนและสามารภปฏิบัติงานสงเสริมการอสนไดอยางมีคุณภาพมากข้ึน 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด (Could Computing  

Technology ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเขารับการอบรมทุกคน  มีความรูความสามรถในการจัดการ

เรียนรูไดทันกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  

 

การเผยแพร / การไดรับการยอมรับ / รางวัลท่ีไดรับ 

1. ประชาสัมพันธ หนาเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

2.  ประชาสัมพันธ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ผานทางระบบ Amss และทางกลุมไลน สพป.นศ.3 

3. ประชาสัมพันธ ไปยังกลุมไลน ICT และ DL-ICT สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต  3 และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด 

(Could Computing Technology) 
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โครงการ   พัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด  

    (Could Computing Technology)   

แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

สนองนโยบาย สพฐ  ท่ี 3 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

    เพ่ือพัฒนามุงสูไทยแลนด 4.0 

สนองยุทธศาสตรจังหวัด  ท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร    เพ่ือการศึกษา 

สนองกลยุทธ สพป.นศ.3  ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

    กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน  2. นายศิลาเพชร  ภูคําเมือง 

ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564   

  

 

1. หลักการและเหตุผล 

ๆ ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดเขามามีบทบาทในการเรียนและการสอนมากข้ึน   

ในทุกระดับช้ันมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปจจุบันพัฒนาการดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคมไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเปล่ียนแปลงสังคมใหเขาสูยุคสังคม สารสนเทศการส่ือสาร

สามารถทําการติดตอแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการเช่ือมตอเครือขายการส่ือสาร  ดวยสมรรถนะของคอมพิวเตอรท่ีสามารถเก็บและรับสงขอมูลได

เปนจํานวนมากจึงไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในทุกวงการ  การส่ือสารท่ีรูจักอยางกวางขวางและ

เปนท่ีนิยม คือการส่ือสารทางอินเทอรเน็ต (Internet)  ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบาย ๖ นโยบาย ในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-

2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 และมุงสู Thailand 4.0  

โดยเฉพาะนโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  และ พันธกิจ ท่ี 7 

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

ดังนั้น มีความจําเปนท่ีบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูผูสอนจะตองนํา ICT ในการ

ออกแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  ตลอดจนสรางและผลิตส่ือดวยระบบ ICT  ใหเกิด
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ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและสนองตามกลยุทธ  จุดเนนท่ีกําหนด  แตบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ

ครูผูสอนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศจากระบบ ICT มาใชในการ

พัฒนาการยกระดับคุณภาพการศึกษากอน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

จึงกําหนดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด (Could Computing  Technology) 

ข้ึนมาเพ่ือใหสอดคลองจุดเนนท่ีกําหนด 

2. วัตถุประสงค 

  2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูและทักษะในการใชส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาสามารถประยุกตใชส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการออกแบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จัดกระบวนการเรียนรู และ

ผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดในกลุมสาระการเรียนรู ท่ีตนเอง

รับผิดชอบ 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เขารับการอบรม จํานวน 150 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการพัฒนามีความรูความสามารถและทักษะ

ในการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอยางคุมคา  และมีประสิทธิภาพ 

  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการพัฒนาสามารถประยุกตใชส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการออกแบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอน  จัดกระบวนการเรียนรู และ

ผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดในกลุมสาระการเรียนรู ท่ีตนเอง

รับผิดชอบ และขยายผลใหกับเพ่ือนครูในโรงเรียนได 

4. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก วัน เดือน ป หมายเหตุ 

 

 

 

 

1. 

อบรมการประยุกตใช GOOGLE APP FOR 

EDUCATION  ในการบริหารจัดการและการ

จัดเรียนการสอน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ขออนุมัติโครงการ 

2  วัน   

 

 

 

ตุลาคม 2563 

แบงการอบรม 

เปน 2 รุน 

 

 

น.ส.เกษร 

2. แตงตั้งคณะทํางาน กุมภาพันธ 2563 น.ส.เกษร 
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ท่ี กิจกรรมหลัก วัน เดือน ป หมายเหตุ 

3. ประชุมคณะทํางาน คณะวิทยากร เตรียมความ

พรอมการอบรม  กําหนดหลักสูตรและวาง

แผนการอบรม และระบบเครือขาย Network  

กุมภาพันธ 2563 น.ส. เกษร และ 

คณะกรรมการ  

4. 

5. 

6. 

ดําเนินการอบรมตามหลักสูตร 

นิเทศ  ติดตามผล  ใหการชวยเหลือ 

ประเมิน  สรุปผลการดําเนินงาน 

 

 กุมภาพันธ 2563 

มี น า ค ม -กั น ย า ย น 

2563 

มี น า ค ม -กั น ย า ย น 

2563 

 

น.ส.เกษร และ 

คณะกรรมการ 

น.ส.เกษร และ 

คณะกรรมการ 

น.ส.เกษร และ 

คณะกรรมการ 

5. งบประมาณจาก : แผนงานพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย     

ปงบประมาณ พ.ศ.2564  จํานวน 30,000.- บาท (** 20,000) คาลงทะเบียน  จํานวน 52,500 บาท      

รวมท้ังส้ิน 102,500 บาท  รายละเอียด ดังนี้  

รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

อบรมการประยุกตใช GOOGLE APP FOR 

EDUCATION  ในการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมท่ี 1 

1. ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพรอม

การอบรม  กําหนดหลักสูตรและวางแผนการ

อบรม และ ระบบเครือขาย Network  

คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม และคาอาหาร

กลางวัน สําหรับคณะกรรมการ  25 คน 

จํานวน 1 วัน (25 x 180 X 1) 

กิจกรรมท่ี 2 

1. ดําเนินการอบรม จํานวน 2 วัน  มีผูรับการ

อบรม จํานวน 150 คน (จากโรงเรียน

ลงทะเบียนคนละ 350 บาท) คน 

คณะกรรมการ จํานวน 25 คน รวม 175 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 
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 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอาหาร

กลางวัน สําหรับผูเขาอบรม  150 คน จํานวน 

2 วัน (150 x 180 X 2)  

-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอาหาร

กลางวัน  สําหรับคณะกรรมการ  25 คน 

จํานวน 4 วัน (25 x 180 X 4) 

-คาวัสดุอุปกรณ 

-คาเกียรติบัตร 

54,000 

 

 

18,000 

 

 

2,000 

4,000 

54,000 

 

 

18,000 

 

 

 

4,000 

 

 

 

 

 

 

2,000 

 

กิจกรรมท่ี 3 

1. นิเทศ  ติดตามผล  ใหการชวยเหลือ 

     คาพาหนะ หรือ คาชดเชยน้ํามัน และคา

เบ้ียเล้ียง  สําหรับคณะกรรมการนิเทศ   

2. ประเมิน  สรุปผลการดําเนินงาน       

 

20,000*** 

  

20,000*** 

 

รวม 102,500  100,500 2,000 

หมายเหตุ  ** ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 

6. ผลผลิต (Output) 

 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เขารับการอบรม จํานวน 150 คน  

7. ผลลัพธ (Outcomes) 

    7.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการพัฒนามีความรูความสามารถและทักษะใน

การใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอยางคุมคา  และมีประสิทธิภาพ 

    7.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการพัฒนาสามารถประยุกตใชส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการออกแบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอน  จัดกระบวนการเรียนรู และ

ผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดในกลุมสาระการเรียนรู ท่ีตนเอง

รับผิดชอบ และขยายผลใหกับเพ่ือนครูในโรงเรียนได 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจมีทักษะและสามารถ

ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนรูได 

 8.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใชการบริหารจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
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 8.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเขารับการอบรมสามารถเปนท่ีปรึกษาหรือถายทอดใหกับ

เพ่ือนครูและนักเรียนในโรงเรียนได    

 

                                                                  ผูเสนอโครงการ 

 

     (นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน) 

    นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

 

               

 

         ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นางจิตรา  แกลวทนงค) 

         ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 

         ผูอนุมัตโิครงการ 

 

      (นายวิรัตน  ไกรแกว) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ท่ี   54 / 2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรูดวย

เทคโนโลยีคลาวด  (Could Computing Technology) 

------------------------------------- 

 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไดจัดทําโคงการการ
พัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด  (Could Computing Technology) 
ใหแกขาราชการครูในสังกัด  เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับการพัฒนาการใช 
Google Apps for Education และสามารถประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ไดกําหนดวัน

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด  (Could 
Computing Technology) จํานวน 1 รุน เปนเวลา 2 วัน ระหวางวันท่ี 20-21 มีนาคม 2564  ณ 
หองประชุมเทพนิมิตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายของโครงการพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
คลาวด  (Could Computing Technology)  จึงแตงตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด  (Could Computing Technology)  

ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินการ ควบคุม กํากับ ดูแล ให

คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรค เพ่ือใหการอบรมดําเนินการเปนไปดวยความ

เรียบรอย  ประกอบดวย 

     1.1 นายวิรัตน  ไกรแกว     ผอ.สพป.นศ.3   ประธานกรรมการ 

      1.2 นายพยุงค  ทองคํา          รอง ผอ.สพป.นศ.3           รองประธานกรรมการ 

     1.3 นายเจตพงศ  กิตติพร รอง ผอ.สพป.นศ.3   กรรมการ 

     1.4 นายมนูญ  รักดี  รอง ผอ.สพป.นศ.3   กรรมการ 

     1.5 น.ส.อรอนงค ยามาเจริญ ผอ.ร.ร.วัดควนสมบูรณ   กรรมการ 

     1.6 นายจตุรงค  ยอดระบํา ผอ.ร.ร.วัดววัหลุง    กรรมการ 

     1.7 นายประจวบ  พูลเพ่ิม ผอ.ร.ร.วัดชมพูประดิษฐ   กรรมการ 
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     1.8 นางจิตรา  แกลวทนงค ผอ.กลุมนโยบายและแผน     กรรมการ 

     1.9 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม      กรรมการ 

     1.10 น.ส.เกษร  เพ็ชรหนูน ปฎิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ  กรรมการและ

เลขานุการ 

 2. คณะกรรมการฝายดําเนินการประชุมปฏิบัติการและวิทยากร  มีหนาท่ีดําเนินการประชุม 

วางแผน การดําเนินงานตามลําดับข้ันตอน กําหนดแนวทางในพิธีเปด-ปด การอบรม และใหความรูแก

ผูเขารับการประชุมจนจบหลักสตูร  ประกอบดวย 

     2.1 นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน ปฎิบัตหนาท่ี ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ

 ประธานกรรมการ 

     2.2 นายธีระพล  กิจเกิด ผอ.โรงเรียนบานปลายสระ  กรรมการ 

     2.3 นางสาวจารุณี  จัตตุพงศ ผอ.โรงเรียนบานศาลาทวดทอง  กรรมการ 

     2.4 นายพนัส  ภิรมยรักษ รอง ผอ.โรงเรยีนบานชะอวด  กรรมการ 

     2.5 นายอนุพงศ  เกษตรสุนทร ครูโรงเรียนวัดนาหมอบุญ   กรรมการ 

     2.6 นายเฉลิม  ขวัญดํา ครูโรงเรียนบานกุมแป           กรรมการ 

     2.7 น.ส.จรรยจารีย  เภรฤีกษ ครูโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ  กรรมการ 

     2.8 นางทิพยสุรีย  คงแกว ครูโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต   กรรมการ 

     2.9 นายอาทร  แกวยวน ครูโรงเรียนวัดควนชะลิก   กรรมการ 

     2.10 นางมณฑา  ไกรดํา ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรงัสี  กรรมการ 

     2.11 นายสุรชัย  รามดิษฐ ครูโรงเรียนวัดเทพนมเชือด  กรรมการ 

     2.12 นายพิมพ  ฉํ่าสมบูรณ ครูโรงเรียนบานแสงวิมาน   กรรมการ 

     2.13 นางสาวสุพรรษา  ตุนคง ธุรการโรงเรียนวัดบางคุระ   กรรมการ 

    2.14 นายศิลาเพชร  คําภูเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร   กรรมการ 

         2.15 นายพิเชษฐ  เพ็งจันทร ครูโรงเรียนวัดเกาะจาก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     3. คณะทํางานฝายสถานท่ี มีหนาท่ีเตรียมและจัดสถานท่ีประชุม  ดูแลระบบไฟฟา และ

อุปกรณการประชุม ประกอบดวย 

    3.1 นางวิมลมาศ  สังสุณี ผอ.กลุมอํานวยการ ประธานกรรมการ 

     3.2 นาง อรัญญา  โมราศิลป   นักจัดการงานท่ัวไป    กรรมการ 

          3.3 นายไพโรจน  ออนจันทรอม พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ 2 กรรมการ 

     3.4 นายทวุธ  ศรีสังขทอง   ชางไมระดับ 4   กรรมการ 

     3.5 นายธรรมรัตน  นวลเขียว    เจาพนักงานธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 
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 4. คณะทํางานฝายพิธีกรและประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีเปนพิธีกรการประชุม  การบันทึกภาพ

ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมการประชุมผานทางสื่อตาง ๆ  ประกอบดวย 

     4.1 น..ส.เยาวรตัน  ฉายประชพี นักประชาสัมพันธ       ประธานกรรมการ 

     4.2 นางเอมอร  กรุงแกว นักจิตวิทยา   กรรมการ 

     4.3 นางสาว ณัฐวรา  เทพสุทธิ์ เจาหนาท่ีธุรการ      กรรมการ 

     4.4 นายศิลาเพชร  คําภูเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร  กรรมการ 

     4.5 น.ส.รัตนาภรณ  นาคนิคาม เจาหนาท่ีธุรการ     กรรมการและเลขานุการ 

 5. คณะทํางานฝายลงทะเบียน รับรายงานตัว   มีหนาท่ีรับรายงานตัว  แนะนํา  อํานวยความ

สะดวกแกผูเขารับการประชุม  ประกอบดวย 

     5.1 นางกัณณณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน    ประธาน

กรรมการ 

     5.2 นางอรัญญา  โมราศิลป นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการ   

     5.3 น.ส.รัตนาภรณ  นาคนิคาม เจาหนาท่ีธุรการ      กรรมการ 

     5.4 นางเอมอร  กรุงแกว นักจิตวิทยา   กรรมการ 

    5.5 นางสุกัญญา  โมสาลียานนท นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 

     5.6 น.ส.พัชรา  ไสยเกตุ เจาพนักงานธุรการ  กรรมการ 

    5.7 นางสาวมณฑิรา ศรีสุวรรณ เจาหนาท่ีธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 

 6. คณะทํางานฝายการเงินและพัสดุ  มีหนาท่ีดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ  การจัดซ้ือ   

จัดจาง ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ   ประกอบดวย     

     6.1 นางกัลยา  เก้ือกาญจน ผอ.กลุมการเงินและสินทรัพย ประธานกรรมการ 

     6.2 นางจินตนา  ตั้งเสง นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการ 

     6.3 นายณรงควิทย  เฮงยี่ นักวิเคราะหนโยบายและแผน    กรรมการ 

     6.4 นางสุกัญญา  โมสาลียานนท นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

7. ฝายอาหารและเครื่องดื่ม  มีหนาท่ีควมคุม ประสาน ดูแลอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ   

ผูเขารับการประชุม ประกอบดวย 

    7.1 นางจิตรา  แกลวทนงค ผอ.กลุมนโยบายและแผน          ประธานกรรมการ 

     7.2 นางอรัญญา  โมราศิลป นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการ 

     7.3 นางสุกัญญา  โมสาลียานนท นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 

     7.4 นางเอมอร  กรุงแกว นักจิตวิทยา   กรรมการ 

     7.5 นางสาว มานิสา  บุญแกว เจาหนาท่ีธุรการ      กรรมการ 

     7.6 น.ส.รัตนาภรณ  นาคนิคาม เจาหนาท่ีธุรการ      กรรมการ 
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     7.7 นางสาวมณฑิรา ศรีสุวรรณ  เจาหนาท่ีธุรการ   กรรมการ  

     7.8 น.ส.พัชรา  ไสยเกตุ เจาพนักงานธุรการ  กรรมการ 

    7.9 นางกัณณณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนกรรมการและ

เลขานุการ   

8. คณะทํางานฝายติดตามและประเมินผล มีหนาท่ีดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม  เก็บรวบรวม

ขอมูล ติดตาม  ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน  และรายงานโครงการฯ  ประกอบดวย 

     8.1 นางจิตรา  แกลวทนงค ผอ.กลุมนโยบายและแผน            ประธานกรรมการ 

         8.2 นายพนัส  ภิรมยรักษ รอง ผอ.โรงเรยีนบานชะอวด กรรมการ 

    8.3 นายพิเชษฐ  เพ็งจันทร ครูโรงเรียนวัดเกาะจาก  กรรมการ 

         8.4 นายไกรศร  คงสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 

     8.5 นายศิลาเพชร  คําภูเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร  กรรมการ 

     8.6 น.ส.รัตนาภรณ  นาคนิคาม เจาหนาท่ีธุรการ      กรรมการ 

     8.7 นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน ปฎิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ

และเลขานุการ 

  ขอใหคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ใหบรรลุผลตาม

จุดมุงหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี   15    มีนาคม   พ.ศ. 2564 

    สั่ง  ณ  วันท่ี   15   มีนาคม   พ.ศ. 2564 

   

 

                            (นางจิตรา  แกลวทนงค) 

    ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพประกอบการดําเนินงาน            
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ภาพกิจกรรมการอบรม 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคลาวด 
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