โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
Best Practice ดานที่ 3 การนิเทศการจัดการเรียนรู
ชื่อเรื่อง
คลินิกคอมพิวเตอร
ผูเสนอผลงาน นายวัชระ การสมพจน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่มาและความสําคัญ
จากการที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมไดจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
รองรับการกระจายอํานาจ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนไดมีการกระจายอํานาจ
การบริหารสูกลุมสาระการเรียนรูตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
จะตองจัดระบบการบริหารจัดการของศูนยฯ ไดแก จัดกระบวนการเรียนการสอน นิเทศ ติดตามการ
ทํางานและการจัดการเรียนรูของบุคลากรในศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งมีบุคลากรครูจํานวน 6 คน พนักงาน
ราชการจํานวน 2 คน และเจาหนาที่หองคอมพิวเตอร จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน จากการจัดทํา
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ของศูนยคอมพิวเตอร ทําใหทราบสภาพปญหาและความตองการ ประกอบ
กับการที่บุคลากรครูของศูนยคอมพิวเตอรมีความสามารถเฉพาะดานที่หลากหลายและแตกตางกัน
นอกจากนั้นความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหตองมีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และ
พั ฒ นาตนเองอยู เ สมอ จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการคลิ นิ กคอมพิ ว เตอร ขึ้ น ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ เปนผลงานที่เรียกวา วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice) ดานการนิเทศการจัดการเรียนรู ชื่อเรื่อง “คลินิกคอมพิวเตอร”
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของศูนยคอมพิวเตอร
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาครูทางดาน ICT
4. เพื่อเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดการความรู (KM) ทางดาน ICT

กระบวนการพัฒนา
1. จัดประชุมชี้แจงและศึกษานโยบายและกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธที่ 2 “ยกระดับคุณภาพ
นักเรียนสูสากล”

-22. วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Id Plan) ของศูนย
คอมพิวเตอร
3. ประชุมวางแผนการจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการ “คลินิกคอมพิวเตอร”
4. การจัดวางตัวบุคลากรเขาสูภ าระงานตามโครงสรางของศูนยคอมพิวเตอร โดยพิจารณาจาก
ความถนัดและความสามารถพิเศษเฉพาะดาน
5. มอบภารกิจแกบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน ใชกระบวนการจับคูการสอนในแตละ
ระดับชั้นโดยพิจารณาจากความถนัดของครูผูสอนที่มีความชํานาญกับครูบรรจุใหมเพื่อทํา
การนิเทศ ติดตามและใหคาํ ปรึกษาทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผล
6. ดําเนินการตามโครงการและแผนปฏิบัติการ โดยใชรูปแบบการพัฒนาภายใตวงจร PDCA
ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
6.1 อบรมและพัฒนาครูของศูนยคอมพิวเตอร โดยใชบุคลากรครูของศูนยคอมพิวเตอรที่
มีความสามารถที่หลากหลายและแตกตางกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยผลัดกันเปน
วิทยากรในเรื่องที่มีความชํานาญ
- ประชุมวิเคราะหหลักสูตร
- ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาวิชาคอมพิวเตอร
- รวมกันพัฒนาแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
- แลกเปลี่ยนรูและใหคําแนะนําเกี่ยวการใชสื่อการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
- รวมกันออกแบบการวัดผลและประเมินผล
- แลกเปลี่ยนรูเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในงานตาง ๆ
- ใหความรูเกี่ยวกับการเขียนโครงการ
- แนะนําวิธีการจัดทําโครงงาน
6.2 อบรมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร นํามาฝกอบรมและใหความรูเพิ่มเติมเพื่อเขารวม
กิจกรรมและพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้น
- ใหความรูเกี่ยวกับการทําโครงงาน การเขียนบทคัดยอ การเขียนโปรแกรมเพื่อเขา
รวมการแขงขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10
(NSC 2008)
- เตรียมนักเรียนเพื่อเขาสอบโอลิมปกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอรของมูลนิธิ
สอวน. ตามปฏิทินที่กําหนด
- เตรียมนักเรียนเพื่อเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 1

-3- อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการทําสื่อ Animation เพื่อสงเขารวมการแขงขันตาม
โครงการและกิจกรรมที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนตน
- จัดกิจกรรมคายคอมพิวเตอร
- จัดวางตัวบุคลากรเพื่อเปนที่ปรึกษาของนักเรียนในการทํากิจกรรมดานตาง ๆ
6.3 บริการใหคําปรึกษา
- ใหคําปรึกษาบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนและการใชเครื่องคอมพิวเตอร
- ใหบริการและใหคําปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรทั้งในและนอกเวลาเรียน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการเปดโอกาสใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
- จัดรวมรวบเอกสารไวใหศึกษาคนควา ทั้งที่เปนรูปแบบตัวเอกสารและระบบ
ออนไลน
6.4 ดูแลและซอมบํารุงคอมพิวเตอร โดยใชบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรที่มี
ความสามารถดานการซอมบํารุงคอมพิวเตอร
- จัดอบรมการใหความรูแกบคุ ลากรในโรงเรียน เกี่ยวกับการดูแลคอมพิวเตอร
เบื้องตน เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาและดูแลเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความรูเกี่ยวการซอมบํารุงและดูแลหองเรียนคอมพิวเตอร แกบุคลากรของ
ศูนยคอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถดูแลหองเรียนที่ตนเองรับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร
- ใหบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอรตามสํานักงานและศูนยการเรียนตาง ๆ
7. ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการและแผนปฏิบัตกิ าร “คลินิกคอมพิวเตอร”
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงการและแผนปฏิบัติการ “คลินิกคอมพิวเตอร” อยางตอเนื่อง

ผลที่ไดรับ
1. มีคลินิกคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่ในการซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร
2. เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการความรู (KM) ทางดาน ICT
3. บุคลากรไดรับการพัฒนา นิเทศติดตาม ใหมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรู เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
4. นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู ตามกลยุทธ
“ยกระดับคุณภาพนักเรียนสูสากล”
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ปจจัยแหงความสําเร็จ
1.
2.
3.
4.
5.

ผูบริหารใหการสนับสนุน
มีงบประมาณเพียงพอ
บุคลากรศูนยคอมพิวเตอรมีความสามารถหลากหลาย
นักเรียนใหความสนใจ
ชุมชนใหความรวมมือ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1 . นักเรียนเปนตัวแทนจังหวัดพะเยาเขารวมการแข งขันทัก ษะคอมพิวเตอร เนื่ องในงาน
ศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2550 ณ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 รายการ มีนักเรียน
เขารวมกิจกรรม 5 คน รายการที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง ที่ 1 คือ โครงงานคอมพิวเตอร
2. นั ก เรี ย นส ง ข อ เสนอโครงการ เข า ร ว มการแข ง ขั น พั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร แ ห ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (NSC2008) และผานการคัดเลือก จํานวน 6 โครงการ โดยมีนักเรียนเขารวม
โครงการจํานวน 14 คน และครูที่ปรึกษาโครงการจํานวน 4 คน

