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ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ เครือข่ ายควนกาหลง
ผู้รับผิดชอบ
นายสวน สิ ทธิพงษ์ นายวิชาญ ประกอบชัยชนะ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ชมรมครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
1. หลักการและเหตุผล
จากทิศทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประจาปี งบประมาณ
2554 ในกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ โดยมาตรการที่ 2 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านวิชาการและการใช้ ICT และกลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่ง ใช้ ICT พัฒนาระบบ
เพื่อให้เป็ นไปตามทิศทางที่กาหนดไว้ ทางเครื อข่ายควนกาหลง จึงต้องเร่ งพัฒนาความรู้และความ
พร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารให้แก่ ครู บุคลากร โรงเรี ยนในสังกัด เพื่อให้มี
ความรู้ มีทกั ษะในการใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือในการจัดทาสื่ อการเรี ยนเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เกิดการ
เรี ยนการสอนที่มีคุณภาพและเป็ นไปตามกลยุทธ์และนโยบายต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มให้ครู ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารไปใช้ในการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน
2.2 เพื่อให้ครู มีสื่อการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
2.3 เพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้ออานวยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาตนเอง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 พัฒนาครู โรงเรี ยนต่างๆ ในเครื อข่ายควนกาหลงโรงเรี ยนละ 1 คน จานวน 20 คน
3.2 เชิ งคุณภาพ
3.2.1 ครู มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนเพิ่มขึ้น
3.2.2 ครู สามารถผลิตสื่ อ E-Book เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
3.2.3 มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
4.สถานทีด่ าเนินการ
ห้องประชุม โรงเรี ยนบ้านค่ายรวมมิตร อ.ควนกาหลง จ.สตูล

5. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
วันที่ 18-19 สิ งหาคม 2554
6.งบประมาณ ประมาณ 6,000 บาท
จากผู้เข้ าอบรมเป็ นค่ าลงทะเบียน คนละ 300 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม
- ตกแต่งสถานที่และป้ ายในการอบรม
- วัสดุประกอบการอบรม เกียรติบตั ร
หมายเหตุ ถัวจ่ายเงินงบประมาณตามรายจ่ายที่จ่ายจริ ง
7. ผู้รับผิดชอบ
- วิทยากรโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล
8. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผลผลิต
ครู ผสู้ อนมีสื่อ E-Bookใช้ในการจัดการเรี ยนรู้และ
สามารถนาไปพัฒนาให้สอดคล้องกับบทเรี ยนได้
2. ผลลัพธ์
ร้อยละของครู ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ ICT
ร้อยละของสื่ อการสอนที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

การประเมิน นิเทศ
ติดตามผล

แบบนิเทศ ติดตามผล

การนิเทศ กากับ ติดตามผล

แบบนิเทศ ติดตามผล

9. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
๑. โรงเรี ยนได้พฒั นาครู ผสู้ อน ด้านการใช้ E-book ในการจัดการเรี ยนการสอน
๒. ครู ได้ใช้ E-book มาช่วยในการสร้างสื่ อในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน
๓. ครู ผสู้ อนมีสื่อการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้และการพัฒนาตนเองของ
นักเรี ยน

10. วิธีดาเนินการ
ที่
1
2
3.

4
5

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงโครงการ
คณะกรรมการฯจัดทาโครงการและ
เสนอขออนุมตั ิเพื่อดาเนินการ
ดาเนินการตามโครงการที่ได้รับการ
อนุมตั ิโดยการเตรี ยมสถานที่ และ
อุปกรณ์ในการอบรม
ดาเนินการอบรมครู
นิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
19 พฤษภาคม 2554 อ.สวน สิ ทธิพงษ์
อ.วิชาญ ประกอบชัยชนะ
2 มิถุนายน 2554
11-14 สิ งหาคม 2554

18-19 สิ งหาคม 2554 ศน.นภดล ยิง่ ยงสกุล
ภาคเรี ยนที่2/ 2554

ผู้เสนอโครงการ
สวน สิ ทธิพงษ์
(นายสวน สิ ทธิพงษ์)
ครู โรงเรี ยนบ้านค่ายรวมมิตร
ประธานชมรมครู กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีเครื อข่ายควนกาหลง
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสานนท์ สุ ขศรี )
ประธานศูนย์เครื อข่ายควนกาหลง

