โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
ตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง (SP2) ปีงบประมาณ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในฝันจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนวารินชาราบ

************************
ชื่องาน/โครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)
แผนงาน
แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
สนองกลยุทธ์(สพท.อบ 4)
กลยุทธ์ที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐาน(สพฐ.) มาตรฐานที่ 5
รหัสกิจกรรม(ต้นทุนการผลิต) รหัส 33
ลักษณะโครงการ
ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน ICT
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นายอุทัย บุญสะอาดและนายสุรพล กิ่มเกลี้ยงและคณะ
ระยะเวลาดาเนินการเริ่มต้น
มี.ค. 2553
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ ค รู ผู้ ส อนในทุ ก กลุ่ ม สาระใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นเครื่องมือสาหรับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนวาริน
ชาราบ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนแม่ข่ายจังหวัด โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน และ
เป็น 1ใน26 โรงเรียนผู้นา ICT ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความจาเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรในสังกัด โรงเรียนในฝัน จังหวัดอุบลราชธานี ให้มค
ี วามรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีทก
ั ษะใน
การใช้ สื่อ นวัตกรรมทางด้าน ICT มากยิ่งขึ้น ประกอบการจากผลการสารวจความต้องการในรอบของ
การจัดกิจกรรมการอบรมที่ผ่านมา ครูต้องการให้จัดการอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)
ในอันดับที่ 1 จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูแกนนาโรงเรียนในฝัน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ เอกสาร สือ
่ อุปกรณ์ และSoftware เกี่ยวกับการ
พัฒนาครูโรงเรียนในฝันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. สามารถผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) และประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน
4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. จากครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนในฝัน ในสังกัด
จังหวัดอุบลราชธานี
จานวน 40 คน
2. จากครู โ รงเรี ยนประถมศึ ก ษา กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ต่ า ง ๆ ของโรงเรี ยนในฝั น ใน
สังกัดจังหวัดอุบลราชธานี
จานวน 40 คน
รวมทั้งสิ้น 80 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
- ผูเ้ ข้าอบรมมีความรูค
้ วามเข้าใจและสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ด้วย
โปรแกรม Flip Album Pro ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปขยายผลกับเพื่อนครูอื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม/ระยะเวลา
ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
แหล่งเงิน

การอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-books) (มัธยมศึกษา)

26-27
มี.ค. 2553
(2 วัน)

ห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
คอมพิวเตอร์ 1
(40 คน)

50,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นายสุรพล
กิ่มเกลี้ยง และ
คณะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชื่อกิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
แหล่งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

ห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
คอมพิวเตอร์ 2
(40 คน)
( รวม 80 คน)
รวมงบประมาณ (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

50,000

5. งบประมาณ
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการไทยเข็มแข็ง (SP2)
รวมเป็นเงิน
50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถ
ออกแบบและสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ได้

วิธีวัด/ ประเมินผล
จากการสังเกต สอบถามและ
จากผลงานของผูท
้ ี่เข้ารับการ
อบรม

เครื่องมือวัดผล/ประเมินผล
1. แบบประเมินผล
2. ผลงานของผู้เข้ารับการอบรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรม
1. สามารถออกแบบสือ
่ การเรียนรู้ได้
2. สามารถออกแบบและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Flip Album
ได้
3. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ลงชื่อ .....................................................เสนอโครงการ
(นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง)
ตาแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .....................................................เสนอโครงการ
(นายอุทย
ั บุญสะอาด)
ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .....................................................ผูอ
้ นุมัติโครงการ
(นายพิทยา รักพรหม)
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวารินชาราบ

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม Flip Album Pro
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในฝันจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนวารินชาราบ
วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2553
วันที่ /
เวลา

08.30 - 10.30

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
นายพิทยา รักพรหม
26 มี.ค 53
(ประธานศูนย์ฯ)

27 มี.ค 53

การสร้างหนังสือ
การใส่พื้นหลัง

10.30
10.45
พัก
รับ
ประ
ทาน
อาหาร
ว่าง

10.45 - 12.00

12.00
13.00

รู้จักกับโปรแกรม
Flip Album Pro
และการติดตั้ง

พัก
รับ
ประ
ทาน
อาหาร
กลางวัน

การสร้างหนังสือ
การใส่สัน

หมายเหตุ ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
1. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียนในฝันจังหวัดอุบลราชธานี
2. ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนในฝันจังหวัดอุบลราชธานี

13.00 - 14.30

14.30
14.45

ส่วนประกอบของ
โปรแกรม ,เมนูคาสั่ง ,แถบ
เครื่องมือ
การจัดการสารบัญ
การทาปกหนังสือ

จานวน
จานวน
รวมทั้งสิ้น

40
40
80

คน
คน
คน

พัก

รับ
ประ
ทาน
อาหาร
ว่าง

14.45 - 17.00
การสร้าง แทรกภาพ
การแทรกข้อความ และ
เนื้อหา
การแทรกเสียง
การสร้าง Album CD

