แผนงาน/โครงการพิเศษ
ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2563-2564)
โรงเรียนบ้านไฮ ตาบลพิมายเหนือ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 (กลุ่มพิมาย)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
นายสมยศ จันทะพันธ์
นางประนอมพันธ์ คามา
นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
นายทวีชัย วิเศษชาติ
นางพัชราทิพ ศรีเลิศ

ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง

ที่

โครงการ

1

พัฒนาสื่อเวปไซค์ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้สู่โลกเทคโนโลยี
รวมงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
4,900 (สพฐ.) นายบรรจบ สิงหร
4,900

ชื่อโครงการ
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.

พัฒนาสื่อเวปไซค์ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้สู่โลกเทคโนโลยี
กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านไฮ
นายบรรจบ สิงหร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ และคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระยะเวลาดาเนินการ
กันยายน 2563
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ในมาตรา 4 กล่าวว่า การศึกษา
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ ให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 22 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ แนวนโยบายของรัฐ สพฐ. และหน่วยงานต้นสังกัดให้ความสาคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน
ให้มคี ุณภาพอย่างเท่าเทียม
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ในระดับตาบล โรงเรียนสามารถเป็นแกนหลักเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา และความไว้วางใจจากชุมชุน มีการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานทางวิชาการ มีความพร้อมสาหรับการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม
งานอาชีพ สุขภาพอนามัย และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โรงเรียนสามารถให้บริการด้านการศึกษา
กับนักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่บริการ
ให้ได้รับการพัฒนาทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา แก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน วัด บ้าน โรงเรียน (บวร.) เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืนสู่การสร้างผลิตผลทางการศึกษาของชาติคือ ผู้เรียน ซึง่ กาลังสาคัญของชาติในอนาคตเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติที่มีความรู้ควบคูค่ ุณธรรมจริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง
โรงเรียนบ้านไฮ เป็นหนึ่งในโรงเรียนของตาบลพิมายเหนือที่ได้รับฉันทามติจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ผู้นาชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ปกครองในชุมชน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล”
สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองในเขตพื้นที่บริการเป็นอย่างยิ่ง
โรงเรี ยนบ้ านไฮจึ งให้ความสาคัญกับ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ คุณภาพการศึกษา การพัฒนา

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรียนให้มีความรู้ก้าวทันในด้านวิทยาการเทคโนโลยีออนไลน์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน การต่อยอดด้านการศึกษา การประกอบธุรกิจ การอาชีพ
ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ ตลอดทั้งการปลูกฝังจิตสานึกที่ดีงามให้กับผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน สามารถสร้างสื่อเวปไซค์ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ได้
2.2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน มีเวปบล็อกเป็นของตนเอง สามารถปรับปรุง
พัฒนาข้อมูล สื่อการเรียนรู้สาหรับการจัดการเรียนการสอน การนาเสนอความรู้ผ่านเวปไซค์ออนไลน์ส่วนบุคคลได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2563 จานวน 28 คน เข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาการสร้างสื่อเวปไซค์เพื่อการเรียนรู้
3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไฮ จานวน 9 คน ปีการศึกษา 2563 เข้ารับ
การพัฒนาการสร้างสื่อเวปไซค์ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
3.2. เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 มีเวปบล็อกเป็นของตนเอง สามารถคิดสร้างสรรค์ต่อยอดเวปไซค์
เพื่อนาเสนอความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ อยู่มีระดับที่น่าพึงพอใจ ร้อยละ
80.00 ขึ้นไป
3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไฮ จานวน 9 คน ปีการศึกษา 2563 มีเวปไซค์
ออนไลน์เป็นของตนเอง คิดสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอด สามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้หรือนาเสนอผลงานด้านการศึกษา
สู่ระบบเวปไซค์ออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ อยู่มีระดับที่น่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
4. วิธีการดาเนินงาน
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน ความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์ไอซีที (ICT)
การจัดทาโครงการ การนาเสนอในที่ประชุมครูและกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อชี้แจงหลักการ วัตถุประสงค์
และแนวดาเนินการอื่น ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
4.2 กาหนดรูปแบบกิจกรรม การสรรหาครูหรือวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสร้างเวปไซค์ออนไลน์ การกาหนดปฏิทินเวลาที่เหมาะสม
- จัดฝึกอบรมพัฒนาการสร้างสื่อเวปไซค์ออนไลน์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านไฮ

ครู/วิทยากรให้การอบรมคือ : 1) นายทวีชัย วิเศษชาติ ครู /ครูชานาญการพิเศษ 2) นางพัชราทิพ ศรีเลิศ ครูอัตรา
จ้าง
4.3 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
4.4 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการฯ
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย.
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม
ส.ค.- ก.ย.
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2563
การจัดทาโครงการ ประชุมคณะทางาน จัดทาคาสั่ง
แต่งตั้ง นาเสนอโครงการ และกาหนดปฏิทินเวลา
การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการฯ
5.2 ดาเนินกิจกรรมโดยกาหนดรูปแบบ การสรรหา
ครูหรือวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้าน
การจัดสร้างเวปไซค์ออนไลน์
-จัดอบรมพัฒนาการสร้างสื่อเวปไซค์ออนไลน์
ก.ย.2563
สาหรับนักเรียนชั้น ป.5-6 ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านไฮ
5.3 กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
ก.ย.2563
กิจกรรมตามโครงการฯ
5.4 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
ก.ย.2563
ตามโครงการฯ

6. งบประมาณ
งบดาเนินการโครงการจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
จานวน 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
รายละเอียดการใช้งบประมาณรายกิจกรรม
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การจัดทา
โครงการ ประชุมคณะทางาน การนาเสนอโครงการ
ในที่ประชุมฯ ออกแบบและกาหนดปฏิทินเวลา
การปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนา
สื่อเวปไซค์ออนไลน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5-6 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านไฮ
1.1 ค่าอาหารว่าง
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
ตามโครงการฯ

คน/หน่วย วัน/หน่วย

จานวน :
หน่วย

รวมเงินทั้งสิ้น

4 คน

1 วัน

-

-

37 คน

2 มื้อ

30 บาท/มื้อ

2,220 บาท

37 คน

1 มื้อ

73 บาท/มื้อ

2,701 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น (สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
ขอเบิกเพียงสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน

4,921 บาท
4,900 บาท

7. วัสดุอุปกรณ์ / สถานที่ /วิทยากร
7.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล (PC Computer) หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ต (Notebook)
จานวน 20 เครื่อง/เวียนรอบชั่วโมงอบรมฯ
7.2 แฟลตไดร์ฟหรือซีดีข้อมูล จานวน 37 ชุด/การฝึกอบรม
7.4 เอกสารประกอบการอบรม จานวน 37 ชุด
7.5 สมุดสาหรับจดบันทึกพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน คนละ 1 ชุด รวม 37 ชุด
7.6 เครื่องโปรเจกเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
7.7 เครื่องโน๊ตบุ๊คสาหรับวิทยากร จานวน 1 เครื่อง
7.8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านไฮ ตาบลพิมายเหนือ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
7.9 วิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้
1) นายทวีชัย วิเศษชาติ ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
-ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์/ การสร้างสื่อเวปไซค์ /การเขียนโปรแกรม Coding อย่างง่าย
2) นางพัชราทิพ ศรีเลิศ ครูอัตราจ้าง
-ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์/ การสร้างสื่อเวปไซค์ /การเขียนโปรแกรม Coding อย่างง่าย
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 นักเรียนชั้น ป.5-6 ปีการศึกษา 2563 จานวน 28 คน มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อเวปไซค์
ออนไลน์เพื่อนาเสนอความรู้ ประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน
8.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ปีการศึกษา 2563 จานวน 9 คน มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อ
เวปไซค์ออนไลน์เพื่อนาเสนอความรู้ การจัดทาสื่อการเรียนการสอน แบบเรียนออนไลน์ และอื่น ๆ ผ่านระบบ
ออนไลน์อย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน
9. การประเมินผล / เครื่องมือ
9.1 แบบประเมินความพึงพอใจการเข้ารับการอบรมการสร้างเวปไซค์ออนไลน์
9.2 แบบสังเกต/ชิ้นงาน ผลงานการสร้างเวปไซค์รายบุคคล
9.3 แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนผ่านระบบออนไลน์
9.4 เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรมฯ
9.5 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 นักเรียนสามารถนาความรู้ความสามารถด้านการจัดทาเวปไซค์ออนไลน์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการนาเสนอ
ผลงาน การต่อยอดด้านอาชีพในอนาคต
10.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีสื่อนวัตกรรมเวปไซค์ออนไลน์ส่วนบุคคล ที่สามารถนาเสนอผลงาน สื่อการ
เรียนรู้ แบบเรียนออนไลน์ อื่น ๆ สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
10.3 นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในครอบครัวได้ และมีการขยายผลสู่ชุมชนให้มีความรักษ์และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
10.4 มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง บ้าน วัด ชุมชน และโรงเรียน

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(

(ลงชื่อ)

นายบรรจบ สิงหร
)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ
ผู้เห็นชอบโครงการ

(
นายทวี สอนคาเสน
)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี
ผู้อนุมัติโครงการ
(
นายบรรจบ สิงหร
)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

