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รายละเอยีดวธิกีารสมคัร 

เขา้รับคัดเลอืกเป็น “โรงเรยีนตน้แบบทรปูลกูปัญญา” ประจ าปี 2558 

 
คณุสมบตัขิองโรงเรยีน 

1. เป็นโรงเรยีนในโครงการทรปูลกูปัญญา 

2. ผูบ้รหิารและครมูวีสิยัทศัน ์ มคีวามกระตอืรอืรน้และพรอ้มทีจ่ะรับผดิชอบตอ่การน าอปุกรณ์และสือ่เสรมิการ

เรยีนรูท้ีไ่ดรั้บ มาสนับสนุนการเรยีนการสอนใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่นักเรยีนอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื 

3. ทางโรงเรยีนตอ้งมอบหมายใหม้คีรเูป็นผูด้แูลรับผดิชอบชดุอปุกรณ์ทรปูลกูปัญญาและเป็นผูป้ระสานงานกบั

โครงการทรปูลกูปัญญาอยา่งนอ้ย 1 ทา่นหรอืตามความเหมาะสม 

4. ผูบ้รหิารโรงเรยีนพรอ้มใหก้ารสนับสนุนและรว่มกจิกรรมตา่ง ๆ กบัโครงการทรปูลกูปัญญาในทกุๆกจิกรรม 

5. ผูบ้รหิารและคณะครตูอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะเป็น “โรงเรยีนตน้แบบทรปูลกูปญัญา” ในการสนับสนุนขยาย

เครอืขา่ยการเรยีนรูสู้โ่รงเรยีนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง เชน่ เปิดโอกาสใหโ้รงเรยีนอืน่ๆเขา้มาศกึษาดงูานตลอดจน

ถา่ยทอดกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและสามารถเป็นพีเ่ลีย้งใหแ้กโ่รงเรยีนในโครงการทร ู

ปลกูปัญญาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีงได ้ 

6. โรงเรยีนตอ้งด าเนนิการตามเกณฑช์ีว้ัดการประเมนิคณุภาพโรงเรยีนตน้แบบทรปูลกูปัญญา และรายงาน

สรปุผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษาละ 1 ครัง้  

7. หากโรงเรยีนของทา่นไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอื จังหวัดทีม่โีรงเรยีนตน้แบบทรปูลกูปัญญาอยู ่

(ตามเอกสารแนบรายชือ่ 51 โรงเรยีนตน้แบบทรปูลกูปัญญา) จะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ 

วธิกีารสมคัรเขา้รว่มโครงการ     

1. โรงเรยีนทีป่ระสงคจ์ะเขา้รว่มคัดเลอืกเพือ่เป็นโรงเรยีนตน้แบบ สามารถกรอกขอ้มลู ใบสมคัร ตามเอกสาร

แนบหรอืดาวนโ์หลดและกรอกรายละเอยีดในใบสมคัรผา่นทาง www.trueplookpanya.com  

 

2. สง่ผลงานการใชส้ือ่จากทรปูลกูปญัญาทีเ่ป็นรปูเลม่  พรอ้มชิน้งานของครหูรอืนักเรยีนทีไ่ดรั้บแรง

บนัดาลใจจากการน า “ชดุอปุกรณ์และสือ่ดจิทิลัเพือ่การเรยีนรูจ้ากโครงการทรูปลกูปัญญา” ครอบคลมุทัง้ 4 

สือ่ ไดแ้ก ่ 

 ชอ่งรายการสารคดจีากทรวูชิัน่ส ์ 

 สือ่ดจิทิัลเพือ่การเรยีนการสอนวชิาคอมพวิเตอรแ์บบบรูณาการ True Click Life  

 สือ่ดจิทิัลเสรมิการเรยีนการสอน 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้ 

 เว็บไซตท์รปูลกูปัญญาดอทคอม  

วา่สามารถน าไปใชเ้สรมิในการจัดการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชนส์งูสดุและผลสมัฤทธิ์

ตอ่นักเรยีนไดอ้ยา่งไร โดยมปีระเด็นทีค่รอบคลมุดงันี ้

 ประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากการใช ้“ชดุอปุกรณ์และสือ่ดจิทิลัเพือ่การเรยีนรู”้ ทรปูลกูปัญญา 

 ผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักเรยีนในแตท่กุชัน้เรยีนหลังจากไดใ้ชส้ือ่ทรปูลกูปัญญา 

http://www.trueplookpanya.com/
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 ผลงานหรอืช ิน้งานของคร ูนักเรยีน จากการใชส้ือ่ทรปูลกูปัญญาใหค้รบทัง้ 4 สือ่ 

 ภาพบรรยากาศการเรยีนการสอนทีม่กีารใช ้“ชดุอปุกรณ์และสือ่ดจิทิัลเพือ่การเรยีนรู”้  ครบทัง้ 4 สือ่ 

    

3. สง่แผนงานการบรหิารจดัการเรยีนการสอน “บรูณาการใชส้ือ่ดจิทิัลและชดุอปุกรณ์เพือ่การเรยีนรูใ้น 

ทกุหอ้งเรยีนเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่นักเรยีนอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื”  หากโรงเรยีนของทา่นไดรั้บ

การคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนตน้แบบทรปูลกูปัญญาประจ าปี 2558 (อาจเป็นสือ่จากทรปูลกูปัญญาหรอืสือ่เสรมิ

การเรยีนการสอน ICT อืน่ๆ) โดยมปีระเด็นทีค่รอบคลมุดงันี ้

 แผนการด าเนนิงานการใชส้ือ่ดจิทิลัและชดุอปุกรณ์เพือ่การเรยีนรู ้

 การวจัิยในชัน้เรยีนจากการใชส้ือ่ดจิทิลัและชดุอปุกรณ์เพือ่การเรยีนรู ้

 แบบประเมนิผลจากการใชส้ือ่ดจิทิลัและชดุอปุกรณ์เพือ่การเรยีนรู ้

 สรปุบนัทกึการใชง้านจากการใชส้ือ่ดจิทิลัและชดุอปุกรณ์เพือ่การเรยีนรู ้

 ผลคะแนน O-Net หรอืผลสมัฤทธิด์า้นอืน่ๆของนักเรยีนเปรยีบเทยีบกอ่นและหลังเขา้รว่มโครงการ 

 ทัง้นี ้รวมถงึแผนงานของโรงเรยีนอืน่ๆทีมุ่ง่เนน้การพัฒนาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่นักเรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง

และยัง่ยนื 

4. รางวลัทีท่างโรงเรยีนไดร้บัการประเมนิในระดบัประเทศ (โปรดแนบเอกสารประกอบหากม)ี 

 
สิง่ทีโ่รงเรยีนจะไดร้บัเมือ่ไดเ้ป็น โรงเรยีนตน้แบบทรปูลกูปญัญา 

1. ตดิต ัง้ระบบ  Server เพือ่จัดเก็บสาระความรูแ้ละขอ้มลูในรปูแบบตา่ง ๆ และเลอืกใชใ้นการเรยีนการสอน

ไดใ้นภายหลังตามตอ้งการ   

2. ตดิต ัง้ระบบ LAN Network  เพือ่ใหส้ามารถเชือ่มตอ่ระบบอนิเทอรเ์น็ตไดใ้นทกุหอ้งเรยีนและทกุอาคาร  

3. ตดิต ัง้ระบบสายสญัญาณภาพและเสยีง (SMATV) เพือ่รองรับการกระจายสญัญาณภาพและเสยีงไปยงั

ทกุหอ้งเรยีน 

4. ตดิต ัง้ระบบโทรทศันว์งจรปิด 1 ชุด ไปยงัทกุหอ้งเรยีน พรอ้มชดุอปุกรณ์ออกอากาศ ประกอบดว้ย

กลอ้งวดิโีอ  (VDO Handycam) และฉากหลังส าหรับออกอากาศ เพือ่ใหผู้บ้รหิาร ร.ร, คร ู และนักเรยีน

สามารถประชาสมัพันธเ์ผยแพรก่จิกรรมขา่วสารใหไ้ดรั้บชมพรอ้มกนัในทกุหอ้งเรยีน 

5. ตดิต ัง้คอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ในทกุหอ้งเรยีน พรอ้มโปรแกรมกลั่นกรองเว็บไซตท์ีไ่มเ่หมาะสม (White 

Net) เพือ่ใหท้กุหอ้งเรยีนสามารถใชค้อมพวิเตอรใ์นการเรยีนการสอน  ควบคูก่บัการใช ้ “สือ่ดจิทิลัเพือ่การ

เรยีนรู”้ ทีไ่ดรั้บโปรแกรมฯ  จากโครงการปลกูทรปัูญญาไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

6. ตดิต ัง้เครือ่งรบัโทรทศันส์ ี 1 เครือ่ง ในทกุหอ้งเรยีน เพือ่ใหส้ามารถรับชมชอ่งรายการตา่งๆจากทรู

วชิัน่ส ์ไดใ้นทกุหอ้งเรยีน 

7. เจา้หนา้ทีไ่อททีรปูลกูปญัญา เป็นบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการดแูลสือ่ ชดุอปุกรณ์และระบบ

ใหพ้รอ้มใชง้านอยูต่ลอดเวลา  
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8. หลกัสตูรการอบรมตา่งๆ เพือ่มุง่เนน้การพัฒนาทกัษะครใูหส้อดคลอ้งในแตล่ะกลุม่สาระการเรยีนรูเ้พือ่ให ้

เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

9. MOU ระหวา่งโครงการฯ เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และโรงเรยีนของทา่น เพือ่ความรว่มมอืของทกุภาคสว่นทีจ่ะ

สนับสนุนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายสงูสดุของโครงการ โรงเรยีนตน้แบบทรปูลกูปญัญา 

เกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก 

 รอบแรก        คณะกรรมการจะพจิารณาจากผลงานทีส่ง่เขา้เสนอพจิารณา เลอืกโรงเรยีนทีม่ ี

ผลงานโดนเดน่ 20 โรงเรยีน  

 รอบสอง คณะกรรมการจะเดนิทางไปส ารวจพืน้ที ่ทัง้ 20 โรงเรยีน เพือ่คดัเลอืกโรงเรยีนทีม่คีวาม 

เหมาะสมในการเป็นโรงเรยีนตน้แบบทรปูลกูปัญญา จ านวน 13 โรงเรยีน หรอืตามจ านวนที่

ผา่นเกณฑก์ารพจิารณา     

ระยะเวลาด าเนนิงาน 

 ประชาสมัพันธแ์ละเปิดรับสมคัรผลงาน                1 พฤษภาคม - 30 มถินุายน 2558 

 คณะกรรมการคดัเลอืกผลงานรอบแรก      6 - 8  กรกฎาคม 2558 

 แจง้ผลการคดัเลอืกรอบแรก  20 โรงเรยีน     10     กรกฎาคม 2558 

 คณะกรรมการลงพืน้ทีส่ ารวจ ร.ร.ทีผ่า่นการคดัเลอืก 20 ร.ร.           20 – 31 กรกฎาคม 2558 

 ประกาศผลการคดัเลอืก 13 โรงเรยีนตน้แบบ ทรปูลกูปัญญา   14 สงิหาคม 2558 

- ประกาศผลทาง www.trueplookpanya.com         

- แจง้ผลการคดัเลอืกทางจดหมายไปยงัโรงเรยีนทีไ่ดรั้บคัดเลอืก     

- แจง้ผลการคดัเลอืก ไปยงัผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีโ่รงเรยีนสงักดัอยู ่

 ด าเนนิการตดิตัง้ชดุอปุกรณ์ 13 โรงเรยีนตน้แบบทรปูลกูปัญญา      ตลุาคม -  ธนัวาคม 2558 

 

เชญิตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ไดท้ี ่

 มฆัวาน โมฬชีาต ิฝ่ายกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม  กลุม่บรษัิท ทร ูโทรศัพท ์ 02-699-6254, 02-699-

6243 โทรสาร  02-699-4398 อเีมล ์makkawan_mol@truecorp.co.th 

 ทรปูลกูปัญญา Care Center  02-725-2955  ผูใ้ชบ้รกิารทรมูฟู กด *9595 (ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย) 

 ผา่นทางเว็บไซต ์www.trueplookpanya.com หัวขอ้ “รับสมคัรโรงเรยีนตน้แบบทร ูปลกูปัญญา  

ประจ าปี 2558” 

 

เชญิสง่เอกสารการสมคัรทางไปรษณียภ์ายในวนัที ่30 มถินุายน 2558 มาที ่

นายมฆัวาน โมฬชีาต ิ

ฝ่ายกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม กลุม่บรษิทั ทร ู(สมคัรโรงเรยีนตน้แบบทรปูลกูปญัญา 2558) 

เลขที ่18 ช ัน้ 18 อาคารทรทูาวเวอร ์ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

http://www.trueplookpanya.com/

