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ร่างขอบเขตของงาน 
โครงการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ตามหลักสูตรแกนกลางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
__________________________________________________________________________ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โครงการนี้เป็นการนําร่องในการสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต้นแบบ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 20 โรงเรียน จาก 4 ภูมิภาค โดยการสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการ
เรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนท่ีมีบริบทแตกต่างกัน  พัฒนาต้นแบบหลักสูตรการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง โดยการคัดเลือกแอพพลิเคชั่นท่ีเป็น
มาตรฐาน(คือสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลเป็นภาษาอังกฤษ ท่ีออกแบบเพ่ือ ให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โดยแต่ละเรื่องจะนําเสนอแนวคิดหลัก ผู้สอนสามารถเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
ผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย)เหมาะสมกับการเรียนการสอนและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางท่ีเป็นมาตรฐาน  สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 จํานวน ใน3กลุ่มสาระวิชาคือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ครูสามารถนําไปประยุกต์
และบูรณาการ ในการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้สามารถนําคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องไปใช้ประโยชน์ และเพ่ิม
คุณค่าให้เกิดข้ึนจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยมี
ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสถานภาพ ปัญหา อุปสรรค และกระบวนการดําเนินงาน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2.  ศึกษา วิเคราะห์ และสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนผ่านทางระบบ
เครือข่ายแบบไร้สายท่ีมีหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนท่ีมีบริบทแตกต่างกัน 

3.  ทดลองนําร่องการใช้ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตาม
หลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในห้องเรียนแท็บเล็ต 

4.  ติดตาม ประเมินผลการใช้ต้นแบบหลักสูตรจากการใช้กับห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครู นักเรียน และผลกระทบด้านต่างๆ ท่ีมีต่อต่อนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ปกครอง รวมท้ังศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการนําคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ท้ังในห้องเรียนและ
โรงเรียนท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกัน 
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5. หาแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและไอซีทีท่ีเก่ียวข้องให้แก่
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต้นแบบ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1จํานวน 20 โรงเรียน จาก 4 ภูมิภาคๆ ละ 5 โรงเรียนๆ ละ 1 

ห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1)  สํารวจความพร้อมของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ห้องเรียนแท็บเล็ต 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้า ระบบควบคุมอุณหภูมิ 

2) สํารวจความพร้อมของบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบครู 
และนักเรียน 

3)  ติดต้ังห้องเรียนแท็บเล็ต ท่ีโรงเรียนนําร่องในโครงการ จํานวน 20 โรงเรียน 
4)  พัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตร

แกนกลาง โดยการคัดเลือกแอพพลิเคชั่นท่ีเป็นมาตรฐาน(คือสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลเป็นภาษาอังกฤษ ท่ีออกแบบ
เพ่ือ ให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โดยแต่ละเรื่องจะนําเสนอแนวคิด
หลัก ผู้สอนสามารถเลือกใช้แอพพลิเคชั่นผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย)
เหมาะสมกับการเรียนการสอน และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางท่ีเป็นมาตรฐาน  สําหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน ใน3กลุ่มสาระวิชาคือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ครูสามารถนําไปประยุกต์และบูรณาการ ในการเรียนการสอน 

5) จัดการฝึกอบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนําร่อง ในระดับ ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้ดูแลระบบและผู้สอนเพ่ือให้เข้าใจโครงสร้างลักษณะโดยรวมของการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต 

การใช้งานแท็บเล็ตพ้ืนฐาน การใช้งานแอพพลิเคชั่นเบ้ืองต้นท่ีมากับระบบปฏิบัติการในแท็บเล็ต แนวทางและ

แนะนําการคัดเลือกแอพพลิเคชั่นและการนําแอพพลิเคชั่นมาใช้งานจริงในห้องเรียน โรงเรียนในยุค 3.0 และ

ทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. ขอบเขตของงาน 

ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 
(1) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สาย จํานวน 20 

โรงเรียน 
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• คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน จํานวน 41 ชุด ต่อโรงเรียน  
• คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับบริการจัดการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จํานวน 1 ชุด ต่อโรงเรียน  
• คอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อการสอนพร้อมโปรแกรมประยุกต์สําหรับสร้างสื่อการสอน จํานวน 

1 ชุด ต่อโรงเรียน  
• เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น จํานวน 1 ชุด ต่อโรงเรียน  
• เครื่องฉายภาพ จํานวน 1 ชุด ต่อโรงเรียน  
• อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์  จํานวน 1 ชุด ต่อโรงเรียน  
• สถานีเครือข่ายไร้สาย จํานวน 2 ชุด ต่อโรงเรียน  
• ระบบอุปกรณ์จัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนท่ี  จํานวน 1 ระบบ ต่อโรงเรียน  
• ซองกันกระแทกสําหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจํานวน 41 ชุด ต่อโรงเรียน 

(2) ติดต้ังคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จํานวน 20 
โรงเรียน 

 
ภาคเหนือ ช่ือโรงเรียน เขต 

๑ เชียงแสนวิทยาคม สพม. ๓๖ (เชียงราย) 
๒ เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. ๖ (เชียงราย) 
๓ อนุบาลลําปาง สพป. ลําปางเขต ๑ 
๔ แม่ก๋งวิทยา สพป. ลําปางเขต ๑ 
๕ อนุบาลงาว สพป. ลําปางเขต๑ 

ภาคอีสาน ช่ือโรงเรียน เขต 
๑ กัลยาณวัตร สพม. ๒๕ (ขอนแก่น) 
๒ ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ๒๕ (ขอนแก่น) 
๓ แวงน้อยศึกษา สพม. ๒๕ (ขอนแก่น) 
๔ บ้านดอนทัพม้าหันแวง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ 
๕ ศรีโกสมุวิทยามติรภาพท่ี 209 สพป.มหาสารคาม เขต ๓ 

ภาคกลาง ช่ือโรงเรียน เขต 
๑ สิงห์บุร ี สพม.๕ (สิงห์บุรี) 
๒ ท่าช้างวิทยาคาร สพม.๕ (สิงห์บุรี) 
๓ พูลเจรญิวิทยาคม สพม. ๖ (สมุทรปราการ) 
๔ วัดดอนยอ สพป.นคนายก เขต ๑ 
๕ อนุบาลองครักษ์ สพป.นคนายก เขต ๑ 

ภาคใต ้ ช่ือโรงเรียน เขต 
๑ ห้วยยอด สพม. ๑๓ตรัง 
๒ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ สพม. ๑๓ตรัง 
๓ อนุบาลสงขลา สพป. สงขลาเขต ๑ 
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๔ บ้านม่วงงาม สพป. สงขลาเขต ๑ 
๕ บ้านระโนด สพป. สงขลาเขต ๑ 

 
(3) ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในโครงการและการจัดอบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

4. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและต้องเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ท่ีไ ด้รับผลของการสั่ งให้นิ ติ บุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอ่ืน และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้เสนอราคาหากเป็นบริษัทท่ีมิใช่ผู้ผลิตหรือสาขาผู้ผลิต จะต้องเป็นบริษัทท่ีได้รับการแต่งต้ัง
เป็นผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย ในการเข้าร่วมการเสนอราคา โดย
แนบเอกสารแต่งต้ังในเอกสารเสนอราคา 

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้  

(1) นิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

(2) นิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

(3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี

มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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5. คุณลักษณะเฉพาะ 

ปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อม TOR ดังรายละเอียดคุณลักษณะโครงการพัฒนาต้นแบบหลักสูตร

การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ360 วันนับจากวันท่ีได้รับการสั่งซ้ือหรือวันท่ีทําสัญญากับทางมหาวิทยาลัย 

 

7. วงเงินในการจัดหา 

งบประมาณในการดําเนินการจัดซ้ือครั้งนี้ เป็นเงิน28,600,000.00 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนบาท
ถ้วน) 
 

8. ระยะเวลาในการส่งมอบ 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ท่ีจัดหาพร้อมติดต้ัง ภายใน 360 วัน นบัถัดจากวันท่ี
ลงนามในสัญญาโดยกําหนดการแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ 

 
 
 
งวดท่ี 1ร้อยละ 80 
เม่ือผู้รับจ้างดําเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนผ่านทาง

ระบบเครือข่ายแบบไร้สายติดต้ังคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต ทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในโครงการและส่งมอบอุปกรณ์ท้ังหมด ณ สถานท่ีติดต้ังแล้ว
เสร็จจํานวน 20 โรงเรียนภายใน 90 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

งวดท่ี 2ร้อยละ 10 
เม่ือดําเนินการจัดอบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการให้โรงเรียนนําร่องในเรื่องการใช้ต้นแบบ

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยจะจัดประชุม สัมมนาและ
อบรม ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา ดังนี้  

(1) ผู้รับจ้างต้องร่วมกับ มทร.พระนคร จัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีทํา
หน้าท่ีคัดเลือกแอพพลิเคชั่นท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางท่ีเป็นมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ใน ๓ กลุ่มสาระ
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วิ ช า คื อ อั ง ก ฤ ษ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ( ส ถ า น ท่ี ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดําเนินการท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรถรับส่ง) 

(2) ผู้รับจ้างต้องร่วมกับ มทร.พระนคร จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับผู้บริหาร
โรงเรียน ระยะเวลา 1 วัน  ผู้เข้าอบรม ประมาณ 20 คน จากโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
(สถานท่ีประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ดําเนินการท่ี บริษัทผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตใน
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยจัดรถรับส่ง) 

(3) ผู้รับจ้างต้องร่วมกับ มทร.พระนคร จัดอบรมผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือครูผู้สอนใน
โครงการนําร่อง ดังนี้ 
• อบรมผู้ดูแลระบบโรงเรียนละ 1 คน  ระยะเวลา 2 วัน(สถานท่ีฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ

เครือข่ายหรือครูผู้สอน ดําเนินการท่ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรถรับส่ง) 

• อบรมครูผู้สอน ในโครงการนําร่อง  
1) หลักสูตร การนําต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มาประยุกต์และบูรณาการ
เพ่ือการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายโรงเรียนละ 3 คน  
จํานวน 3 วัน(สถานท่ีฝึกอบรมครูผู้สอน ดําเนินการท่ี สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมรถรับส่ง) 

2) หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือติดต้ังในเครื่อง โรงเรียน ละ 
1 คน ระยะเวลา 2 วัน(สถานท่ีฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
ดําเนินการท่ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พร้อมรถรับส่ง) 

(4) ผู้รับจ้างต้องร่วมกับ มทร.พระนคร จัดทําคู่มือครู / แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
สําหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1จํานวนไม่น้อยกว่า 
12 ชุดการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ คู่มือการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และเอกสารประกอบการสอน 

(5) ผู้รับจ้างต้องร่วมกับ มทร.พระนคร ทดลองนําร่องการใช้ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

งวดท่ี 3ร้อยละ 10 
เม่ือดําเนินการจัดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ของ สพป. / 

สพม. และผู้ท่ีเก่ียวข้องลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามโรงเรียนนําร่อง จํานวน 20 โรงเรียน  สรุปผลการดําเนินงานของ
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โครงการและนําเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมกับการนําต้นแบบหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  
ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา ดังนี้  

(1) ผู้รับจ้างต้องร่วมกับ มทร.พระนคร จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน 
ศึกษานิเทศก์ของ สพป. / สพม. และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 80 - 100 คน จํานวน 3 วัน(สถานท่ีจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ของ สพป. / สพม. และผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
ดําเนินการท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรถรับส่ง) 

(2) ผู้รับจ้างต้องร่วมกับ มทร.พระนคร ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตาม ประเมินผลและให้คําปรึกษาการใช้
หลักสูตรต้นแบบแก่โรงเรียนนําร่อง จํานวน 20 โรงเรียน  อย่างน้อย 2 ครั้ง 

(3) ผู้รับจ้างต้องร่วมกับ มทร.พระนคร สรุปผลการดําเนินงานของโครงการและนําเสนอแนวทางท่ี
เหมาะสมกับการนําต้นแบบหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  โดยจัดทําเอกสาร
ในรูปแบบงานวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 


