ศูนย์ พฒ
ั นาการเรี ยนการสอนโรงเรียนในฝัน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT)
โรงเรียนบรรหารแจ่ มใสวิทยา 1 อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
___________________________________________________________________
ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทาเว็บไซต์ และ E-Learning For Tablet”
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พฒั นาการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนในฝัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเรี ยนรู้ (ICT) โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อาเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
ระยะเวลาการอบรม วันที่ 13 - 14 กันยายน พ.ศ. 2555
1.หลักการและเหตุผล
ในปั จจุ บนั กระทรวงศึ กษาธิ ก ารได้สนับสนุ นให้บุ คลากรครู จดั ทาเว็บไซต์เป็ นของตัวเองมากขึ้ น
เพื่อให้ครู นักเรี ยน สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้โดยนักเรี ยน สามารถเข้ามาศึกษา ค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สามารถส่ งงาน ดูผลการเรี ยนได้โดยไม่ตอ้ งเดิ นทางมาติดต่อด้วยตนเองและเป็ นการประชาสัมพันธ์นาเสนอ
ผลงานของครู ผสู้ อนเอง อีกทั้งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมของครู และนักเรี ยนที่จะเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ในปี
พุทธศัก ราช 2558 ที่ การศึ กษาจะต้องก้าวทันโลก รองรั บการเรี ย นการสอนโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
รวมทั้งรั ฐบาลมีนโยบายที่ จะให้โรงเรี ยนได้มีการเรี ยนการสอนผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ต จึ งมี ความจาเป็ นที่
ครู ผสู ้ อนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการผลิตสื่ อการสอนประเภท E-Learning เพิ่ม
มากขึ้น ทางศูนย์พฒั นาการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนในฝัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรี ยนรู้ (ICT)
โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อาเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี จึงได้ทาโครงการ อบรมเชิ งปฏิบตั ิการ
เรื่ อง “การจัดทาเว็บไซต์ และ E-Learning For Tablet” ขึ้นโดยมีการพัฒนาให้ง่ายขึ้นสาหรับผูท้ ี่มีพ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร์ นอ้ ย โดยลดปั ญหาความยุง่ ยากในการสร้างเว็บไซต์ และ E-Learning โดยจะมีรูปแบบสาเร็ จที่ครู
สามารถเข้าไปแก้ไข และเพิ่มเติมเนื้ อหา ตามความต้องการ มีพ้ืนที่สาหรับฝากเว็บไซต์ที่สามารถนาไปใช้ได้
หลังจากจบการอบรมแล้ว
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและสร้างเสริ มประสบการณ์ดา้ น ICT ให้บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรี ยนในฝัน และโรงเรี ยนในเครื อข่าย มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และสอดคล้องกับยุคการสื่ อสารและสถานการณ์ในปัจจุบนั
2. เพื่ อ ด าเนิ น การตามแนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรการศึ ก ษาของส านัก คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ กลุ่มงานโรงเรี ยนในฝันที่รับหน้าที่ขยายผลไปสู่ โรงเรี ยนในเครื อข่ายของศูนย์
3. เพื่อให้ครู มีความสามารถในการออกแบบและจัดทาเว็บไซต์ และมีพ้นื ฐานในการจัดทา
E-Learning อย่างง่ายต่อไป

3.เป้าหมาย
3.1 ด้ านปริมาณ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นครู ในโครงการโรงเรี ยนในฝั น รุ่ น 1,2,3 ในจังหวัดสุ พรรณบุรี รวมทั้งคณะครู
โรงเรี ยนเครื อข่ายใกล้เคียง และโรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จานวน 30 คน
3.2 ด้ านคุณภาพ
1. เว็บไซต์ของครู นักเรี ยนสามารถเข้ามาศึกษา ค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สามารถส่ งงาน โดยไม่ตอ้ ง
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง
2. เว็บไซต์ของบุคลากร สามารถประชาสัมพันธ์และนาเสนอผลงานของครู ผูส้ อนให้เป็ นที่ประจักษ์
กับทุกคนได้
4. สถานทีด่ าเนินการ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อาเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการวันที่ 13 - 14 กันยายน พ.ศ. 2555
6. วิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 ขั้นเตรี ยมการ
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- จัดทาโครงการเสนอขออนุมตั ิ
2 ขั้นดาเนิ นการ
- จัดอบรม
3 ขั้นสรุ ปผล
- รายงานผลการดาเนิ นงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฎาคม 2555
9 กรกฎาคม 2555
13 - 14 กันยายน 2555
30 กันยายน 2555

ค่าใช้จ่าย
-

ผูร้ ับผิดชอบ
ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา1

35,000

ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา1

-

ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา1

7. งบประมาณทีใ่ ช้
งบประมาณ 35,000 บาท ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการโรงเรี ยนในฝัน (โรงเรี ยนดีใกล้บา้ น) โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ครู โรงเรี ยนในฝัน และโรงเรี ยนในเครื อข่าย
ใกล้เคียง ที่เข้าร่ วมการอบรม สามารถพัฒนาสื่ อ
การเรี ยนการสอนโดยการสร้างเว็บไซต์ และการ
สร้างบทเรี ยน e-Learning ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

วิธีวดั และประเมินผล
- สังเกตจากการเข้าร่ วมการ
อบรม
- ประเมินผลงานจากการ
อบรม
- สารวจความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรม

เครื่องมือทีใ่ ช้ วดั
- การสังเกต
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ

9. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้เว็บไซต์ของครู และการเผยแพร่ งานต่าง ๆ
2. ครู สามารถติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ ข้าใช้บริ การเว็บไซต์ของตนเองได้
3. ครู สามารถทา E-Learning ได้
ลงชื่อ

ผูเ้ สนอโครงการ

(นายไชยพร แย้มมี)
เลขานุการศูนย์พฒั นาการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนในฝัน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรี ยนรู้ (ICT)

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(นายสญชัย ผลวงษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
ประธานศูนย์พฒั นาการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนในฝัน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรี ยนรู้ (ICT)

13 ก.ย. 55

14 ก.ย. 55

8.30 น. – 10.30 น.
ทาความเข้าใจและ
หลักการเขียนของ
เว็บไซต์
Workshop
การออกแบบ/ปรับ
แต่งธี มและเพิ่มโมดูล
ไว้ใช้งานในรู ปแบบ
ต่าง ๆ บนพื้นที่
เว็บไซต์จริ ง (Hosting)

10.45 น. – 12.00 น.
เริ่ มต้นทาความรู ้จกั
อุปกรณ์เครื่ องมือใน
การเขียนเว็บไซต์และ
ติดตั้งเว็บไซต์
Workshop
การออกแบบ/ปรับ
แต่งธี มและเพิ่มโมดูล
ไว้ใช้งานในรู ปแบบ
ต่าง ๆ บนพื้นที่
เว็บไซต์จริ ง (Hosting)

12.00 น.
–
13.00 น.

13.00 น. – 14.30 น.

14.30 น.
–
14.45 น.

หลักการทางานของ
เว็บไซต์และการ
ปรับแต่งรู ปแบบธี ม
Workshop
การออกแบบ/ปรับ
แต่งธี มและเพิ่มโมดูล
ไว้ใช้งานในรู ปแบบ
ต่าง ๆ บนพื้นที่
เว็บไซต์จริ ง (Hosting)

* หมายเหตุ
1. ให้ผเู ้ ข้ารับอบรมนาเนื้อหาการจัดการเรี ยนรู ้ , ใบความรู้ , ใบงาน , และแบบทดสอบ มาในวันเข้ารับอบรมด้วย
2. กาหนดวัน และ เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่มเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. อาหารกลางวันเวลา 12.00 น

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา

10.30 น.
–
10.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

พักรับประทานอาหารว่าง

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทาเว็บไซต์ และ E-Learning For Tablet”
14.45 น. – 16.30
น.

16.30 น. – 17.00
น.

Workshop
ติดตั้งเว็บไซต์บน
พื้นที่เว็บไชต์
(Hosting)

ซักถาม และแสดง
ความคิดเห็น

นาเสนอผลงาน ซักถาม และแสดงความ
คิดเห็น

