หลักสูตรการอบรมครูโครงการโรงเรียนในฝน

ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สพท.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง

หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอนดวย Joomla
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2553

โครงสรางหลักสูตร

การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอนดวย Joomla

1. ความสําคัญของหลักสูตร
ในปจจุบัน การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอน เขามามีบทบาทมากเนื่องจากเปนรูปแบบของอินเทอรเน็ต
ที่ทุกคนรูจัก และใชงานเปรียบเสมือนเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน การสรางสื่อการสอนออนไลนในปจจุบัน
เปนเรื่องงาย เพราะความสามารถของโปรแกรมตางๆ สามารถทําใหเว็บไซตนําเสนอสื่อตางๆ ไดอยางหลากหลาย
และมีการจัดการคอนขางงาย โปรแกรม Joomla เปนโปรแกรมหนึ่งที่ ใชในการสรางสื่อการสอนออนไลนที่มี
ประสิทธิภาพมาก ใชงานงาย
โรงเรียนบานคาย ซึ่งเปนศูนยพัฒนาการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โครงการ
โรงเรียนในฝน สพท.ระยอง เขต 1 ไดเล็งเห็นประโยชน จากโปรแกรมดังกลาว จึงไดจัดหลักสูตร การสรางสื่อ
เว็บไซตดวยโปรแกรม Joomla เพื่ออบรมใหกับกลุมโรงเรียนเครือขาย โรงเรียนในฝน สพท.ระยอง เขต 1
2. หลักสูตร เนื้อหาสาระ และกระบวนการฝกอบรม
2.1 ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
2.2 เนื้อหาสาระ เปนการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอนดวย Joomla
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ในหลักการสรางเว็บไซตดวยโปรแกรม Joomla ได
3.2 เพื่อใหสามารถสรางเว็บไซตดวยโปรแกรม Joomla ได
3.3 เพื่อใหขยายผลการสรางนวัตกรรมไปยังครูกลุมสาระอื่นๆ ของโรงเรียนในฝนรุนที่ 1-3 สพท.ระยอง 1
4. คุณสมบัติผูเขาอบรม
มีทักษะทางดานคอมพิวเตอรคอนขางดี และสนใจในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอน
5. สถานที่
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 โรงรียนบานคาย จังหวัดระยอง
6. การประเมินผล (วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ)
6.1 วิธีการ
6.1.1 สังเกตการมีสวนรวมในการอบรมปฏิบัติการ

6.1.2 ประเมินผลงาน
6.1.3 ทดสอบผลการเรียนรู
6.2 เครื่องมือ แบบสังเกต แบบประเมินผลงาน แบบทดสอบ
6.3 ผลการประเมิน
มี 4 ระดับ คือ ไมผาน / ผาน / ผานระดับดี / ผานระดับดีเยี่ยม
7. กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เวลา 2 วัน)
หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอนดวย Joomla วันที่ 13-14 เดือน พฤษภาคม 2553
วัน เดือน ป
เวลา
13
08.00 น. – 08.30 น.
พฤษภาคม 08.30 น.- 8.50 น.
2553
9.00 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 10.40 น.
10.40 น. -12.00 น.

12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.30 น.
14.30 น.- 14.40 น.
14.40 น.- 16.10 น.

14
08.00 น. - 09.00 น.
พฤษภาคม 09.00 น. - 10.30 น.
2553
10.30 น. - 10.40 น.
10.40 น. -12.10 น.
12.10 น. - 13.00 น.

รายการ
-ลงชื่อรายงานตัวรับเอกสารประกอบการอบรม
- พิธีเปด
- แนะนําโปรแกรมพรอมปฎิบัติการติดตั้ง
พักรับประทานอาหารวาง ( Coffee Break )
- การจัดการ Template
- โครงสรางการจัดเก็บเนื้อหา
- การจัดการ Menu
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- การติดตั้ง Component
- การติดตั้ง Module
พักรับประทานอาหารวาง ( Coffee Break )
- การจัดการ Content
- การนําเขารูปภาพ
- การจัดการ Web Link
- ลงเวลาเขาอบรม
- การจัดทํา Link ใน และนอก
- การติดตั้ง WYSIWYG Editor
พักรับประทานอาหารวาง ( Coffee Break )
- การจัดการ Front Page
- การติดตั้ง และเปลี่ยน Template
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผูดําเนินการ
เจาหนาที่
ผูอํานวยการ
คณะวิทยากร

เจาหนาที่
คณะวิทยากร

วัน เดือน ป
เวลา
14
13.00 น. -14.30 น.
พฤษภาคม
2553
14.30 น. - 14.40 น.
14.40 น. - 16.10 น.

รายการ
- การจัดการ Contact Us
- การจัดทําเว็บไซตใหสมบูรณ
พักรับประทานอาหารวาง ( Coffee Break )
-นําเสนองาน

ผูดําเนินการ
คณะวิทยากร

ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
8. คณะวิทยากรอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอนดวย Joomla
1. นายกูเกียรติ
ราชนิยม
Programmer บริษัท ไออี บิสิเนส จํากัด
2. นายคํารบ
อุนคํา
ครูชํานาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร โรงเรียนบานคาย
3. นายพรศักดิ์
สุขแสน
Computer Technician
4. นางสาวเสาวลักษณ ณ รังษี
Computer Technician
5. นายสมบัติ
นาคเพชร
Computer Technician
9. ผูเขารับการอบรม ครูเครือขายโรงเรียนในฝน รุนที่ 1- 3 สพท.ระยอง เขต 1 จํานวน 40 คน
10. คาใชจายในการอบรม
10.1 คาจัดทําเอกสารในการอบรม และแผนโปรแกรมติดตั้ง Joomla
10.2 คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน
10.3 คาตอบแทนวิทยากร
รวมทั้งสิ้น

25,000 บาท

**********************************************************************************

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นายคํารบ อุนคํา)
เลขาฯ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน ICT โรงเรียนในฝน สพท.ระยอง เขต 1

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายประกอบ พรอมเพรียง)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการโรงเรียนบานคาย

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายไพรัตน บุญศรี)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคาย
ประธานศูนยพัฒนาการเรียนการสอน ICT โรงเรียนในฝน สพท.ระยอง เขต 1

