รายงานโครงการการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
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ดําเนินการโดย

นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
อาจารย 3 ระดับ 8
กลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎรธานี

ความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

(นางผองพรรณ นวลขาว)
……/……../…….

ความคิดเห็นของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ

(นายชาญณรงค ผดุงชอบ)
……/……../…….

ความคิดเห็นของผูอํานวย

(นายสาธร ลิกขะไชย)
……/……../…….

รายงานโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
ชื่อผูรายงาน อ.ภาทิพ ศรีสทุ ธิ์
หนวยงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎรธานี
ปดําเนินการ ปการศึกษา 2546
1. สาระสําคัญของโครงการ
1.1 ความเปนมาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษา ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตราที่ 24 การจัดกระบวน
การเรียนรูใ หสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวกับ (1) การจัดเนื้อหาและกิจกรรม
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝก
ทักษะกระบวนการคิดการจัดการ (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ
ใหทาได
ํ คิดเปน รักการอาน และเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง (5) สงเสริมใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรู
รวมทัง้ สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู ทั้งนี้ผุสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก
สือ่ การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่
มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผุป กครอง บุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาตามศักย
ภาพ
เพือ่ ใหนกั เรียนมีคุณภาพตามความคาดหวังตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู ตามพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ.2542 ครูผูสอนจึงจําเปนตองพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ
1.2.1 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชและนําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
1.2.2 เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อัน
ประกอบดวย CAI

2. ขอบขายของโครงการ
2.1 จัดการเรียนรูโดยบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช ICT ประกอบดวย การสืบคนขอมูลทางอิน
เทอรเน็ตและการเรียนรูโดยใช CAI การนําเสนอผลงานผานเว็บบอรด
2.2 การผลิตสื่อเบื้องตนโดยใชแผนเคลือบพลาสติก
2.3 นํานักเรียนศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปญญา นําเสนอวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถิ่นผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต
2.4 จัดทําแหลงเรียนรูในรูปแบบ CAI web page
2.5 จัดทําแบบประเมินผลออนไลนในรูปแบบทดสอบออนไลน
2.6 จัดทําแฟมสะสมงานออนไลน
3. การดําเนินงานของโครงการ (บรรยายรายละเอียดของแตละกิจกรรมตามขอบขายของโครงการ )
3.1 จัดการเรียนรูโดยบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช ICT ประกอบดวย การสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ตและการเรียนรูโดยใช CAI การนําเสนอผลงานผานเว็บบอรด โดยผูดําเนินการ
โครงการไดออกแบบการสอนในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู บูรณาการการเรียนการสอนโดยใช
ICT ทัง้ ในสวนที่ ผูรับผิดชอบจัดทําแหลงเรียนรูเอง และการลิงคแหลงเรียนรูเครือขายอินเตอรเน็ตที่
ผูอ ื่นสรางขึ้น สอนใหนักเรียนรูจักการสืบคนขอมูล โดยใช www.google.co.th การนําเสนอผล
งานผานเว็บบอรด แฟมสะสมงานออนไลน และการทําขอสอบออนไลน
3.2 การผลิตสื่อเบื้องตนโดยใชแผนเคลือบพลาสติก จัดทําแผนเคลือบพลาสติก เพื่อเปนแผน
คําตอบในการเลนเกมตาง ๆ
3.3 นํานักเรียนศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปญญา นําเสนอวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถิ่นผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต นํานักเรียนกลุมสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียนพี่โรงเรียน
นอง (วิถีชีวิตภูมิปญญาเพื่อพี่ ICT เพื่อนอง) นักเรียนบันทึกขอมูล เขียนเลาประสบการณลง
อินเตอรเน็ต (แฟมสะสมงานและเว็บเพจ)
3.4 จัดทําแหลงเรียนรูในรูปแบบ CAI web page โดยจัดทําแหลงเรียนรูเพิ่มเติมจากปที่ผานมาเพื่อ
อธิบายความรู เพื่อเปนแหลงเรียน หรือเพื่อทบทวนเนื้อหา เชน โคลงโลกนิติ กาพยพระไชยสุริยา
การเขียนรอยกรอง สุภาษิตคําโคลง และพัฒนา CAI เรือ่ งการแตงรอยกรองใหดียิ่งขึ้น
3.5 จัดทําแบบประเมินผลออนไลน โดยการทําแบบทดสอบออนไลนเพื่อใหนักเรียนไดทบทวน
ความรูแ ละประเมินผลตามสภาพจริง เมื่อหลังจากการจบกิจกรรมการเรียนรูในทุก ๆ เรื่อง นัก
เรียนจะทบทวนความรูตรวจสอบความรูโดยใชแบบทดสอบออนไลน
3.6 จัดทําแฟมสะสมงานออนไลน โดยการนําแฟมสะสมงานออนไลนที่ออกแบบโดย อ.บุณยฤทธ
มากมี และ อ.บัญชา เกษม มาใหนักเรียนไดเผลงานการเขียน เปนแฟมสวนตัว

4. ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลดังนี้
4.1 นักเรียนมีทักษะในการใชและนําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักเรียนสามารถสรางผลงาน ชิ้นงาน และผานการทดสอบประเมินผล 100% นอกจากนี้นักเรียน
บางคนสามารถเปนวิทยากรพี่เลี้ยงใหกับเพื่อน และโรงเรียนอื่น ๆ ในการใช ICT เพือ่ การเรียนรูดวย
4.1 ผูดําเนินงานโครงการสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร อันประกอบดวย CAI ไดเปนจํานวนมากและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเปนแหลงเรียนรู
ได พรอมทั้งสามารถเผยแพรเปนวิทยาทานแกผูสนใจในวงกวาง กลาวคือ
4.1.1 ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนรอยกรองที่ปรับปรุงใหมจํานวน 4 เรื่อง
คือ กาพยยานี 11 กาพยฉบัง 16 กาพยสุรางคนางค 28 และกลอนสุภาพ ไดแหลงเรียนรู
ประเภทเว็บเพจ จํานวน 8 เว็บเพจคือ
โคลงโลกนิติ http://www.st.ac.th/bhatips/loganit.html
สุภาษิตคําโคลง http://www.st.ac.th/bhatips/klong_4.html
กาพยพระไชยสุริยา http://www.st.ac.th/bhatips/suriya_1.html
นิทานและเรียงความ http://www.st.ac.th/bhatips/writing.html
การแตงโคลงสี่สุภาพ http://www.st.ac.th/bhatips/klong.htm
แหลงเรียนรูภูมิปญญา โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
http://www.st.ac.th/bhatips/surath_khoapranim.html

แหลงเรียนรูภูมิปญญา โรงเรียนวัดสมหวัง
http://www.st.ac.th/bhatips/surath_somwang.html

แหลงเรียนรูภูมิปญญา โรงเรียนวัดบางใบไม
http://www.st.ac.th/bhatips/surath_bangbaimai.html

4.2.2 ไดแบบทดสอบออนไลน จํานวน 11 เรื่อง
http://www.st.ac.th/thaidepart/test_online/

4.2.3ไดผลงานนักเรียนที่เปนแบบอยางแกนักเรียนรุนตอไป และสามารถเผยแพรเปน
กรณีศึกษาในวงกวาง จํานวน 90 ชิ้นนําเสนอผาน หองเรียนสีชมพู
http://www.st.ac.th/bhatips/surang_ep46.html
4.2.4 ไดเปนเปนที่ยอมรับในวงการศึกษา เพื่อเผยแพรเปนกรณีตัวอยาง ของสํานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา (สกศ.) และ สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการบันทึกเทปการสอนเพื่อเผยแพรในรูป
แบบ CD 29 มกราคม 2547 และสื่อโทรทัศนเพื่อศึกษา รายการคิดไดไงของ ITV บันทึกเทป 13
มีนาคม 2547 เ ผยแพรเพือนเมษายน 2547
4.2.5 เกิดขอคนพบในรูปแบบรายงานการวิจัยชั้นเรียน 2 เรื่อง นําเสนอเ ผยแพรผลงานที่
http://www.st.ac.th/bhatips/research/research&teacher.html
4.2 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนนักเรียนผานการประเมินผล จํานวน 90 คน คิดเปน 100% โดยไดรับผลการเรียน ดังนี้

เกรด 4 จํานวน 35 คน เกรด 3 จํานวน 45 คน เกรด 2 จํานวน 9 คน และเกรด 1 จํานวน 1 คน

5 สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
โดยสรุป ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ กลาวคือ ผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน นักเรียนมีผลการเรียนผานเกณฑประเมินขั้นตํ่า 100% ไดเกรด 4 คิดเปน38.9% เกรด 3
คิดเปน 50% เกรด 2 คิดเปน 10% และเกรด 1 คิดเปน 1.1% ไดแหลงเรียนรู ประเภทเว็บเพจ 8 เรื่อง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4 เรื่อง แบบทดสอบออนไลน 11 เรื่อง
นอกจากนีย้ งั เกิดผลและขอคนพบนอกเหนือจากวัตถุประสงค คือ เกิดขอคนพบที่เปนวิจัยในชั้น
เรียนจํานวน 2 เรื่อง คือ รายงานการใชกระดานโหวตที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางานใหกับ
นักเรียนที่ชอบเลนเกม และผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนรอยกรอง และผล
การเรียนรูด งั กลาวเปนที่ยอมรับในวงการศึกษา ไดรับการพิจารณาเปนกรณีตัวอยางเพื่อเผยแพรการ
จัดเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช ICT จาก สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ (สกศ.)
และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแพรในรูปแบบ CD และโทรทัศนเพื่อการ
ศึกษา รายการคิดไดไง ทาง ITV
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 การดําเนินงานตามโครงการนี้สัมฤทธิ์ผลไดนั้น ผูดําเนินการตองทุมเทเวลาในการออก
แบบ วางแผน และตรวจสอบเนื้อหา อยูเสมอ ผูที่จะนํา ICT มาใชเพื่อการเรียนรู ควร
ไดตรวจสอบแหลงเรียนรูกอนวามีเนื้อหาที่ตองการหรือไม เนื้อหาถูกตองหรือไม
5.2.2 กิจกรรมการเรียนรูโดยใช ICT ควรจัดในรูปแบบบูรณาการ ไมควรใชอยางใดอยาง
หนึง่ แตเพียงอยางเดียว
5.2.3 ครูภาษาไทยในประเทศควรมีสวนรวมในการจัดทําเนื้อหา โดยแบงปนความรับผิด
ชอบ ไมตองเสียเวลาทําเนื้อหาที่ซํ้ากัน

6 ภาคผนวก
6.1 ตัวโครงการ
6.2 เว็บเพจ
6.3 ตัวอยางผลงานนักเรียน
6.4 CAI
6.5 CD

งาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป 2546
ชือ่ งาน/โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
สอดคลองยุทธศาสตร กรมสามัญศึกษา ที่
สนองมาตรฐานที่
ตัวชี้วัดที่
สนองวิสัยทัศนโรงเรียนดาน ภูมิปญญาคูเทคโนโลยี
สอดคลองกับหลักการปฎิรูปการศึกษาดาน การจัดการเรียนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม ( / ) ตอเนื่อง
1. ชือ่ งาน/โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษา ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน
มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัด
การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตราที่ 24 การจัด
กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวกับ (1) การจัดเนื้อหาและ
กิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
(2) ฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบตั ใิ หทําได คิดเปน รักการอาน และเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง (5) สงเสริมใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรู
รวมทัง้ สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู ทั้งนี้ผุสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก
สือ่ การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่
มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผุป กครอง บุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาตามศักย
ภาพ
เพือ่ ใหนกั เรียนมีคุณภาพตามความคาดหวังตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู ตามพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ.2542 ครูผูสอนจึงจําเปนตองพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ ใหนกั เรียนมีทักษะในการใชและนําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
3.2 เพือ่ ผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันประกอบดวย
CAI และ webpage

3.3 เพือ่ ใหนักเรียนรักและสืบทอดภูมิปญญาไทยโดยใชเทคโนโลยี
3.4 เพือ่ ใหนกั เรียนไดเรียนรูและนําเสนอเรื่องราวในทองถิ่นรอบบริเวณโรงเรียน ใกลบาน นํา
เสนอตอสาธารณชนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
3.4 เพือ่ จัดสื่อบริการใหนักเรียนสามารถนําไปเรียนรูที่บานได
3.5 เพือ่ ใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูตามความสามารถของแตละคน
3.6 เพือ่ ใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
3.7 เพื่อเผยแพรผลงานนักเรียน
4. เปาหมาย
ดานปริมาณ
1. นักเรียนชั้น ม .1 โครงการภาษาอังกฤษทุกคนไดเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต
2. นักเรียนชั้น ม.1 และครูรวมกันนําเสนอเนื้อหาและผลงานผานอินเทอรเน็ตได อยาง
นอย
2 เว็บเพจ
3. นักเรียนมีสื่อ CAI เพือ่ การเรียนรูอยางนอย 10 เรื่อง
4. นักเรียนรวบรวมผลงานจากเครือขายอินเทอรเน็ตเปนหนังสือทํามือ อยางนอย 1
เลม
5. โรงเรียนมีสื่อ CD ทีผ่ ลิตโดยนักเรียนและครูอยางนอย 10 ชุด
6. โรงเรียนมีโอกาสนําเสนอผลงานดานการเรียนการสอนโดยใช เทคโนโลยีสาร
สนเทศอยางนอย 1 ครั้ง
ดานคุณภาพ
1. สือ่ ที่ผลิตมีคุณภาพสามรถพัฒนาการเรียนการสอนได
2. นักเรียนมีทักษะในการสืบคนขอมูล
3. ครูผูสอนจัดการเรียนสอนไดสอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรู
4. นักเรียนมีความรูในเรื่องทองถิ่นของตนตลอดจนสมารถนําเสนอเรื่องราวของทอง
ถิ่นได
5. นักเรียนมีทักษะในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
5. สถานที่ดําเนินการ
หองเรียนคอมพิวเตอรโรงเรียนสุราษฎรธานี
6. ระยะเวลาดําเนินการ
16 มีนาคม 2546 – 15 มีนาคม 2547
7. เนื้อหา/หลักสูตร
7.1 การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตและการเรียนรูโดยใช CAI

7.2 การนําเสนอผลงานผานเว็บบอรด
7.3 การรวบผลงานเปนหนังสือทํามือ
7.4 การผลิตสื่อเบื้องตนโดยใชแผนเคลือบพลาสติก
7.5 การเก็บขอมูลเรื่องราวในทองถิ่น
8. วิธีดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ

วิธีดําเนินการ

เม
ย.

พ.
ค.

1. ขั้นวางแผน/เตรียมการ
สํารวจสื่อ /เนื้อหา /สาระ/ ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง

/

/

สํารวจราคาวัสดุอุปกรณ
/
นักเรียนและครูรวมวางแผนทํางาน
2. ขัน้ ดําเนินการ
1) จัดทําสื่อจากผลงานนักเรียนรุนที่ /
ผานมา ซึ่งไดตรวจสอบแกไขแลว ลง
CD
2) ปฐมนิเทศ นักเรียนในการใช ICT
3) นักเรียนเรียนรูโดยใช ICT
4) นักเรียนผลิตสื่อเบื้องตนโดยใช
แผนเคลือบพลาสติก
5) นักเรียนศึกษาเรื่องราวในทองถิ่น
นําเสนอผานเครือขายอินเทอรเน็ต
6) นักเรียนและครูรวบรวมผลงานนํา
เสนอผานเครือขายinternet , CD และ
หนังสือทํามือ
3. ขั้นติดตามประเมินผล

มิ.
ย.

/

/
/
/

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

/

/

/

/

/

มี.
ค.

/

/
/

/

/ /

/

/
/

/

/

/

/

9. งบประมาณ
9.1 แผน CD สําหรับเขียนผลงาน ชนิดลบไมได 20 แผน แผนละ 29 บาท รวม 580 บาท
9.2 แผน CD สําหรับเขียนผลงาน ชนิดลบได 10 แผน แผนละ 120 บาท รวม 1,200 บาท
9.3 ตลับ ใสแผนดิสกของนักเรียน 100 ตลับ ตลับละ 10 บาท รวม 1,000 บาท
9.4 แผนดิสกสําหรับใหนักเรียนเก็บขอมูล นําเสนองาน จํานวน 10 กลอง กลองละ 250 บาท

/

ผูรับ
ผิดชอบ

รวม 2,500 บาท
9.5 แผนเคลือบพลาสติกขนาด F 3 จํานวน 1 กลอง กลองละ 600 บาท
9.6 ปากกาเขียนไวทบอรดสําหรับเขียนคําตอบบนแผนเคลือบพลาสติก 2 โหล
9.7 ถาน AA สําหรับกลองถายภาพดิจิตอล กลองละ 265 บาท จํานวน 5 กลอง รวม 1,325 บาท
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 นักเรียนมีทักษะในการใชและนําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10.2 โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันประกอบ
ดวย CAI , webpage และแผนเคลือบใส
10.3 นักเรียนรักและสืบทอดภูมิปญญาไทยโดยใชเทคโนโลยี
10.4 นักเรียนไดเรียนรูและนําเสนอเรื่องราวในทองถิ่นรอบบริเวณโรงเรียน ใกลบาน นําเสนอ
ตอสาธารณชนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
10.5 นักเรียนมีสื่อไปเรียนรูที่บาน
10.6 นักเรียนเกิดการเรียนรูตามความสามารถของแตละคน และนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
10.7 โรงเรียนมีโอกาสเผยแพรผลงานนักเรียน
11. ผูร ับผิดชอบโครงการ
นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
12. การประเมินผลโครงการ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผูเกี่ยวของ และ ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
รายละเอียดคาใชจายเงิน
งาน/โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
ที่
รายการ
จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน
หมายเหตุ
แผน CD สําหรับเขียนผลงาน ชนิดลบไมได
20 แผน 29 บาท
580 บาท
แผน CD สําหรับเขียนผลงาน ชนิดลบได แผนละ 10 แผน 120 บาท 1,200 บาท กรณีที่มีการใช
เงินสวัสดิการ
ตลับ ใสแผนดิสกของนักเรียน
100
10 บาท 1,000 บาท ในโครงการ
ตลับ
ดวย
แผนดิสกสําหรับใหนักเรียนเก็บขอมูล
10 กลอง 250 บาท 2,500 บาท
กรุณาแยก
แผนเคลือบพลาสติกขนาด F 3 จํานวน กลองละ 1 กลอง 600 บาท
600 บาท
จํานวน
9.6 ปากกาเขียนไวทบอรด
2 โหล 240
580
เงินสวัสดิการ
9.7 ถาน AA สําหรับกลองถายภาพดิจิตอล
5 กลอง 265 บาท 1,325 บาท ออกจากเงิน
อุดหนุน
ใหชัดเจน

รวม

7,785 บาท
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