กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
๑. ชื่อกิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ปรับปรุง พัฒนา ห้องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านทักษะคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ
๒. ลักษณะโครงการ ใหม่
๓. สนองกลยุทธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ข้อที่ ๑,๕ เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา
๔. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑,๒,๔ เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยามีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก
๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ผู้เรียนก้าวสู่มาตรฐานสากลทางวิชาการ
๔. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
๕. ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงตัวบ่งชี้ของสมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
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ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงตัวบ่งชี้ของสพฐ. (๑๕ มฐ.) เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
มฐ. ๓ ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มฐ. ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
มฐ. ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวศุภมาส สิงห์สถิตย์
๙. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๑๐. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนสามารถมีทักษะในด้านของคอมพิวเตอร์อย่างเท่าเทียมกับสากล จึงจาเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้มี
ความทันสมัย ตอบสนองโปรแกรมต่าง ๆ ที่นับวันจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วให้ทันท่วงที เพื่อผลิตผู้เรียนให้มีความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีอย่างกว้างไกล และสามารถนาความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑. วัตถุประสงค์
๑) นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาได้รับการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์
๒) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒. เป้าหมาย
(โดยดูจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓ ในช่องการประเมิน จะมีการประเมินเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ต้องเขียนให้
ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาได้รับการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
๒) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
๑) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน ๑ ห้อง
๒) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ร้อ ยละ ที่เราจะกาหนดไม่ควรน้อยกว่ าร้อยละ ๘๕ ยกเว้น ตัวบ่งชี้ ที่ ๔ ผู้ เรียนคิ ดเป็น ทาเป็น และตัว บ่งชี้ที่ ๕
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

6
๑๓. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ขั้นดาเนินการ , ขั้นประเมินผลและสรุปผล)
ขั้นเตรียมการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
๒. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินการ
ขั้นดาเนินการ
๔. การดาเนินการจัดกิจกรรม
ในส่วนนี้ให้ครูดาเนินการใส่กิจกรรมลงไปให้ชัดเจน และ
ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะดาเนินการลงไปให้ชัดเจน
กิจกรรม
4.1 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
4.2 กิจกรรมที่ 2 ค่ายคอมพิวเตอร์
4.3 กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ IT เทคโนโลยีสู่สากล

กลุ่มเป้าหมาย
ครู 5 คน
น.ร.ชั้น ม.4
ครู 5 คน
น.ร.ทั้งหมด
ครู 5 คน
น.ร. ชั้น ม.5

ระยะเวลา
16 พ.ย. –
30 ธ.ค. 59
ม.ค.60ก.พ. 60
มี.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
ครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)

ขั้นประเมินผลและสรุปผล
๕. ประเมินผลการดาเนินการโครงการ
๖. ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗. สรุปผลการสอบความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๘. สรุปผลการดาเนินการตามโครงการและรายงานผู้บริหาร

๑4. งบประมาณ

จานวนทั้งหมด ๒๘๖,๙๒๕ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

7
๑5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
และรองรับการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนร้อยละ
90 ได้รับการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์

วิธีการประเมิน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ประเมินตามสภาพจริง

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
-ผลงานที่ปรากฏ

๑6. ผลที่คาดหวัง
๑) นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาได้รับการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์
๒) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน ๑ ห้อง
………………….........………………….
(นางสาวศุภมาส สิงห์สถิตย์)
ครู คศ.2
ผู้เสนอโครงการ

…………………………………………………..
(………………………………………)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.................................
ผู้เห็นชอบโครงการ

…………………………………………………..
(………………………………………)
หัวหน้าฝ่าย..............................................
ผู้เห็นชอบโครงการ
…………………………………………………..
(นายสุพจน์ ต่อสุวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ผู้ตรวจสอบโครงการ

…………………………………………………..
(นายเฉลียว คาดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในงาน
ที่
1.

2.

3.

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย
1. ค่าอาหารกลางวัน/เครื่องดื่ม
(15 คน X 80 X 1 วัน)
2. ค่าเอกสารคู่มือในการฝึกอบรม
3. ค่าวัสดุอื่น ๆ
กิจกรรมที่ 2 ค่ายคอมพิวเตอร์
1. หมึกเติม Brother
2. กระดาษ
3. กระดาษปกสี
4. ................................
กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ IT เทคโนโลยีสู่
สากล
1. หมึกเติม Hp Laser
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
3. .....................................

รวมทั้งหมด

จานวน/
หน่วย

ราคา/
หน่วย

รวมเป็นเงิน

15

80

1440
500
250

1 กล่อง
1 กล่อง
1 รีม

1500
550
65

1500
550
65

6 กล่อง

780

4680

งบประมาณ

