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1. โครงการ  ส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2. ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 

3. ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชนัญชิดา   จิตต์ปรีดี 

5. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรีย นได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ท้ัง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ท้ัง 3  ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั้นจ าเป็นต้อง
มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากส่ือ/
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลา
อันรวดเร็ว 
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้ส่ือ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน จึงมีการส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอน โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนครู เพื่อให้ครูสามารถผลิต
ส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 

7. เป้าหมาย 
7.1  เชิงปริมาณ 

1. ครูร้อยละ 60 ขอรับงบประมาณเพื่อจัดท าหรือพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 7.2   เชิงคุณภาพ 

 1. ครูใช้ส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8. วิธีการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 

และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
พ.ค. 2561 นางชนัญชิดา  จิตต์ปรีดี 

2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน พ.ค. 2561 นางชนัญชิดา  จิตต์ปรีดี 
3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  นางชนัญชิดา  จิตต์ปรีดี 
 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
Plan วางแผน 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานในกลุ่มสาระฯ   
2. เขียนโครงการ    
3. เสนอเพื่อรับการอนุมัติ   
Do ปฏิบัติ 
4. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
Check ประเมินผล 
5. ติดตามผลการด าเนินงาน  
6. ประเมินผล     
7. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
Act ปรับปรุง แก้ไข 
8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข  

 
 

พ.ค. 2561 
พ.ค. 2561 
พ.ค. 2561 

 
พ.ค. 61 – ก.พ. 62 

 
ก.พ. 2562 
มี.ค. 2562 
มี.ค. 2562 

 
มี.ค. 2561 

 

4 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน ก.พ. 2562 นางชนัญชิดา  จิตต์ปรีดี 
5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 2562 นางชนัญชิดา  จิตต์ปรีดี 

 
9. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 9.1 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ  
  พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 9.2 สถานท่ีด าเนินการ 
  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

10. งบประมาณ 
 10.1 งบประมาณจ านวน 10,000 บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  () เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน    จ านวน     10,000 บาท 
 10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 10,000 
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11. การประเมินผลโครงการ 

 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ครูสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ้
2. ครูจัดท ารายงานการใช้ส่ือ
การสอน  
3. ครูใช้ส่ือการสอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. การมีกระบวนการ
เรียนการสอน ท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี
เย่ียม 

1. ประเมินการสร้าง
นวัตกรรม 
2. ประเมินจาก
รายงานการใช้ส่ือการ
สอน 
3.รายงานสรุปการ
ด าเนินกิจกรรมจาก
ครูที่ปรึกษา 

1. แบบประเมินการ
สร้างนวัตกรรม 
2. แบบประเมิน
รายงานการใช้ส่ือการ
สอน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูสร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. ครูใช้ส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นางชนัญชิดา   จิตต์ปรีดี) 

                                                                  ครู 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผู้อนุมติโครงการ 
                                          (นายบุญเทพ    พิศวง) 

                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
ท่ี รายการ จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม หมาย

เหตุ 
1 งบประมาณสนับสนุนการสร้างส่ือ/นวัตกรรมแก่ครู 20 500 10,000  

รวม (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000  
 


