ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ICT) โรงเรียนในฝัน
โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อโครงการ/งาน การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Social Media
หลักการและเหตุผล
กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความมุ่งมั่น เร่งรัดพัฒนาความพร้อมใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด เพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ โดยมีมาตรการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย อีกทั้งมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยขยายขอบข่ายของ
ความรู้จากการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างไกล ทัดเทียมความก้าวหน้าด้านต่างๆ ในโลกปัจจุบัน ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสอนของบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ICT) โรงเรียนในฝัน โครงการ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาครู
ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย ICT ให้บรรลุผลตามกลยุทธ์และนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนาและดูแลระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้ครู นักเรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่ผลงานต่างๆ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูจากโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 1 (7 โรงเรียน) รุ่นที่ 2 (7 โรงเรียน)
และรุ่นที่ 3 (7 โรงเรียน) รวม 21 โรงเรียน คัดเลือกตัวแทนครูโรงเรียนละ 1 คน สรุปผู้เข้าอบรมจาก
โรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านจานวน 21 คน
2. ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้
สถานที่ดาเนินการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะเวลาในการจัดการอบรม
ระหว่างวันที่
17-19 กันยายน พ.ศ.2555
วิธีดาเนินการ
ขั้นดาเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
1.3 เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
1.4 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่
2. ขั้นดาเนินงาน
2.1 ดาเนินการจัดอบรมตามตาราง
2.2 ประเมินผลการอบรม
3. ขั้นสรุปและติดตามประเมินผล
3.1 จากการสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เข้ารับการอบรม
3.2 จากผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
ของผู้เข้าอบรม
3.3 จากผลการประเมินการจัดอบรม
งบประมาณ 35,000 บาท
ค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางอบรมเลขานุการศูนย์
รวม

ระยะเวลา
สิงหาคม
2555

ผู้รับผิดชอบ
นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก
นางสาวชุติมา พาโคกทม
และคณะ

กันยายน
2555

นางสาวชุติมา พาโคกทม
และคณะ

กันยายน
2555

นางสาวชุติมา พาโคกทม
และคณะ

10,000
15,000
7,640
ICT 2,360
35,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ICT) โรงเรียนในฝัน โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
2. งานศูนย์ 1 อาเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
3. ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
4. ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

การประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1 ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ
2 ผลงานของผู้เข้ารับการอบรม
3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

เกณฑ์

เครื่องมือที่ใช้

80
80
80

แบบบันทึก
แบบสังเกต
แบบประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่าย Social Media
2. สร้างโอกาสในการศึกษาเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ระบบเครือข่าย Social Mediaเพื่อการเรียนรู้
4. ครูมีทักษะและสามารถใช้ระบบเครือข่าย Social Media สร้างสื่อและจัดการเรียนการสอน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวชุติมา พาโคกทม)
ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
เลขานุการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้(ICT) โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวจินตนา แสงโสภา)
(นางรุ่งนภา วรรณคา)
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานศูนย์ ๑ อาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาราญ พรวิเศษศิริกุล)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ประธานศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ (ICT) โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Social Media
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ICT) โรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ.2555
วัน เดือน ปี

08.00 – 09.00

09.00 น.– 10.30น.

ลงทะเบียน

- พิธีเปิด
- แนะนาเทคโนโลยี Augment
Reality (Virtual Reality) 3 มิติ
แบบ Real Time

17 กันยายน 2555

18 กันยายน 2555
19 กันยายน 2555

หมายเหตุ

- การใช้งานworldpressเพื่อการเรียนการสอน
- การเชื่อมโยง Wordpressกับการใช้งาน
Facebook

1.
2.
3.
4.

10.30 น. -12.00 น.

13.00 น. - 15.00 น.

15.00 น. - 17.00 น.

- การใช้ Augmented Reality
ในการเรียนการสอน
- การสร้าง Augmented
Reality
- การใช้งาน YouTube, Slide
Share

- การกาหนดการเคลื่อนไหวและ
เสียงในงาน Augmented
Reality

- การรวมภาพ 3 มิติ และเสียง
ในโปรแกรม Augmented
Reality

- การเชื่อมโยง wordpress กับ
YouTube, SlideShare

- เชื่อมโยง Wordpressกับการ
ใช้งาน Flickr

- การใช้งานgoogle docs

- การเชื่อมโยง Wordpressกับการ - นาเสนอผลงาน สรุป อภิปราย
ใช้งานgoogle docs
ซักถาม /พิธีปิด

ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ โทรสาร. 043-587072 หรือ chutima_pa@hotmail.com
ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. - 13.00 น.
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 น. –10.40 น. และ 14.30 –14.40 น

