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1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากเกณฑในการจัดสรรงบประมาณ จะใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑหนึ่งในการจัดสรร
ดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนนอย จะไมมีโอกาสไดรับการจัดสรรครุภัณฑบางอยาง เชน
คอมพิวเตอร เปนตน จึงทําใหนักเรียนขาดโอกาสที่จะไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ อนึ่ง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 110 โรงเรียน ดวยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดที่จะนํา
คอมพิวเตอร เขาไปหานักเรียนตามโรงเรียนตาง ๆ โดยจัดเปนรถหนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการ
อยางทั่วถึง ตามคําขวัญวา “เปดโลกการศึกษา ครูไดพัฒนา เด็กกาวหนาเทคโนโลยี”
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยกลุมงานสงเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการ หนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (Computer
Mobile Unit) ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบริการและพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร พื้นฐาน ใหกับนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ไดมีความรูความสามารถมากขึ้น
2.2 เพื่อบริการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ใหไดรับการพัฒนาทักษะในการใชสื่อ วัสดุอุปกรณ และ
เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรไดมากขึ้น
2.3 เพิ่อปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุก 6 ลอ และตูคอนเทนเนอร (Mobile unit) ใหใชงานไดดี
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1. บริการนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 ( ปงบประมาณ 2562 ) จํานวน 20 โรงเรียน
3.1.2. บริการครูโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
(ปงบประมาณ 2562) จํานวน 20 โรงเรียน
3.1.3 ปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุก 6 ลอ และตูคอนเทนเนอร (Mobile unit) ใหใชงานไดดี
จํานวน 1 คัน

-23.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนไดรับการพัฒนา และมีความรูความสามารถ ในการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อ
เพื่อแสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้น
3.2.2 บุคลากรครูในโรงเรียนขนาดเล็กไดมีการพัฒนาทักษะ การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อ
ในการบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น
3.1.3 รถบรรทุก 6 ลอ และตูคอนเทนเนอร (Mobile unit) สามารถใชงานไดดี ขับขี่ปลอดภัย
และไมเปนอันตรายตอผูข ับขี่ยานยนตในทุกสภาพถนน
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
1.

2.

3.

กิจกรรม
วางแผนเตรียมดําเนินงาน
1.1 แตงตั้งคณะทํางาน/วางแผน/กําหนดรูปแบบ
1.2 ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผน/โครงการ
กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และหลักสูตร
1.3 ปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุก 6 ลอ และตูคอน
เทนเนอร (Mobile unit)
ดําเนินงานตามโครงการ
2.1 ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูคอมพิวเตอร
โรงเรียนละ 2 วัน ตามปฏิทิน
2.2 กิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
รูปแบบฐานการเรียนรู ประกอบดวย
1. ฐานความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2. ฐาน Microsoft Office (word / Excel)
3. ฐาน Power Point
4. ฐาน Internet
5. ฐาน ความรูเรื่อง อาเซียน
6. ฐาน ฝกพิมพ ฝกอานกับ Karaoke
7. ฐาน การใชคอมพิวเตอรแบบพกพา Tablet
8. ฐาน Paint
ประเมินผลการดําเนินโครงการ
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ตุลาคม 2561
นายธงชัย โกมลไสย

ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562

กันยายน 2562
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ (งบประมาณทั้งสิ้น.....300,000.........บาท) ถัวจายทุกรายการ
5.1 ใชงบประมาณจาก สพฐ.
100,000 บาท
5.2 ใชงบประมาณเงินเหลือจาย สพป.เลย 1
200,000 บาท
ที่
รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
หมวดคาใชจาย
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 ประชุมคณะกรรมการวางแผน กําหนดปฏิทิน
ปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุก 6 ลอ และตูคอนเทน
200,000 200,000
เนอร (Mobile unit)
2 คาซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
18,000 18,000
ประกอบ จํานวน 20 เครื่อง (20 x 900 )
3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง รถยนต 1 คัน เวลา 40 วัน/
10,000 10,000
วันละ 250 บาท/คัน ( 40 x 250 x 1 )
4 คาเบี้ยเลี้ยงผูฝกสอน/วิทยากร เต็มวัน 1 คน
9,600
9,600
เวลา 40 วัน /วันละ 240 บาท (240 x 1 x 40 )
5 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ เต็มวัน 1 คน
9,600
9,600
เวลา 40 วัน /วันละ 240 บาท (240 x 1 x 40 )
6 คาวัสดุฝกกิจกรรมและโปรแกรมใชงาน จํานวน
52,800
52,800
20 โรงเรียน / โรงเรียนละ 2,640 บาท
( 20 x 2,640 )
รวม
19,200 280,800 300,000
หมายเหตุ ใชจายในภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2562 ถัวจายทุกรายการ
6. การประเมินผล
ที่
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช
1 วางแผนเตรียมดําเนินงาน
ผลผลิต Outputs
การทดสอบ
แบบทดสอบ
แตงตั้งคณะทํางาน/วางแผน/
1. การปฏิบัติการใชคอมฯ การสัมภาษณ
แบบสัมภาษณ
กําหนดรูปแบบ ประชุมชี้แจง
เพื่อการเรียนรู และการ
การใชแบบ
แบบประเมิ
กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และ
นําเสนอผลงาน
ประเมิน
หลักสูตร และปรับปรุงซอมแซม 2. แสวงหาความรูโดยใช
การสังเกต
รถบรรทุก 6 ลอ และตูคอนเทน คอมพิวเตอร
เนอร (Mobile unit)
3. รถบรรทุก 6 ลอ
สามารถใชงานไดดี
สามารถใชคอมพิวเตอรได
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ที่
กิจกรรม
2 ดําเนินงานตามโครงการ
1 ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูคอมพิวเตอร ตามปฏิทิน
2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชรูปแบบฐานการเรียนรู
3 ประเมินผลการดําเนินโครงการ
สรุปรายงานผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลลัพธ Outcomes
1. การพัฒนาทักษะของ
นักเรียน
2.นักเรียนมีความรูและ
สามารถใชคอมพิวเตอรได

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ไดรับการพัฒนาทักษะและมีความรูความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร ไดมากขึ้น
2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานคอมพิวเตอรไดมากขึ้น
3. รถบรรทุก 6 ลอ และตูคอนเทนเนอร (Mobile unit) สามารถใชงานไดดี ขับขี่ปลอดภัย
และไมเปนอันตรายตอผูขับขี่ยานยนตในทุกสภาพถนน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบ

โครงการ
ลงชื่อ
(…นายธงชัย โกมลไสย…)

ลงชื่อ
(…………………….…………)
รอง ผอ.สพป.ลย ๑

ลงชื่อ
(...................................)
ผอ.กลุมฯ..................................
ผูอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ
(......................................)

