ชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) โรงเรียนในฝัน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ระยะเวลาการอบรม วันที่ 2 – 4 กันยายน พ.ศ. 2554
1.หลักการและเหตุผล
กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มุ่งเร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด เพื่อการเรียนรู้และ
การบริ ห ารจั ดการ โดยมีมาตรการ ปรับสาระการเรียนรู้คอมพิว เตอร์และมาตรฐานการเรียนรู้ช่ว งชั้นที่
สอดแทรกการใช้ ICT เป็นเครื่องมือการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ในทุกกลุ่มสาระ ตลอดจนการเผยแพร่
องค์ความรู้ในทุกกลุ่มสาระ และปัจจุบันการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย หรือที่เรียกว่าเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของนักเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการผลิ ตสื่อการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ มีความน่าในใจ ในรูปแบบมัลติมีเดียต่าง ๆ ทาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้าน ICT ให้แก่ ครูผู้สอน และสามารถสื่อสารกับนักเรียนผ่านระบบ
เครือข่ายและผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ มีความน่าในใจ จึงได้จัดอบรม โครงการ
ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างเสริมประสบการณ์ด้าน ICT ให้บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในฝัน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยี
2. เพื่อกระตุ้นเกิดความสนใจและตื่นตัวในการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้ขยายขอบข่ายใช้งานในทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
3. ครู นักเรียนใช้สื่อเพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้
เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
เผยแพร่ผลงานต่าง ๆ
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ ผู้เข้ารับการอบรมครูในโครงการโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนเครือข่าย จานวน
อย่างน้อย 40 คน
3.2 ด้านคุณภาพ ครู โรงเรียนในฝันและ โรงเรียนในเครือข่าย ได้เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะความรู้
ด้าน ICT ตามหลักสูตรและมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
4. เนื้อหาสาระ
4.1 การผลิตสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.0
4.2 ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์

5. กิจกรรมในโครงการ/ระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 คณะกรรมการศูนย์ ICTประชุมการจัดการ อบรม
มิถุนายน 2554
ศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนด้าน
2 คณะกรรมการฯ จัดทารายละเอียดโครงการ และ
มิถุนายน 2554
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เสนอขออนุมัติดาเนินการ
และการสื่อสาร( ICT )
3 ดาเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
- เตรียม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
กรกฎาคม-สิงหาคม 2554 โรงเรียนศรีสองรักษ์
วิทยา
- ดาเนินการอบรม รุ่นที่ 1
2-4 กันยายน 2554
4. นิเทศ กากับ ติดตาม และสรุปผลการดาเนินงาน
กันยายน 2554
6. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณ 40,000 บาท ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)งบประมาณประจาปี 2554 จานวน 40,000 บาท
รายการ
จานวนเงิน
จานวนเงินรวม
1. หมวดค่าจ้าง
2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย
18 ชั่วโมง X 600 บาท/ชั่วโมง X 1 คน
10,800.00
3. หมวดค่าใช้จ่าย
3.1 ค่าจัดทา เอกสารจัดฝึกอบรมครู
80 บาท X 50 ชุด (รวมวิทยากร)
4,000.00
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ 10,800 บาท
10,800.00
3.3 อาหารกลางวันและอาหารว่าง
100 บาท/วัน X 3 วัน X 40 คน
12,000.00
3.4 ค่าบารุงห้องโสตทัศนศึกษา
3 วัน X 1 ห้อง
2,400.00
40,000.00
7. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( ICT) โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
8. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/ความรู้พื้นฐาน
มีความรู้ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ต
9. สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา
ชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail account) และ คอมพิวเตอร์Note Book พร้อม
ปลั๊กไฟ
10.การติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินผลการดาเนินงาน
2. ชิ้นงานของผู้เข้าร่วมอบรม
3. แบบสอบถามผลการจัดกิจกรมการเรียนการสอน

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีการสร้างสื่อและพัฒนาสื่อ
และสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ
2. ครูและนักเรียนสามารถสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการคิดและ
ทางานอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการ และการทางานระบบกลุ่ม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายธงชัย รักษามั่น)
ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
เลขานุการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางศรีวิไล ประทุม)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายผดุงศักดิ์ แก้วสังข์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
รองประธานศูนย์แม่ข่ายจังหวัด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ลงชื่อ

ผู้อนุมัตโิ ครงการ

(นายธรรมรงค์ เสนจันทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
ประธานศูนย์แม่ข่ายจังหวัด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ตารางการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
วันที่ 2 - 4 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย
วัน
เวลา

3 กันยายน 2554

4 กันยายน 2554

ลงทะเบียน
รับรายงานตัว
ลงทะเบียน
รับรายงานตัว
ลงทะเบียน
รับรายงานตัว

08.00-10.30น.

10.40 -12.00 น.

ติดตั้งโปรแกรมและแนะนาการใช้งานโปรแกรมผลิต
สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย Captivate 5.0
การปรับแต่งสไตล์
สร้างชิ้นงาน
ของสื่อ
การติดต่อสื่อสาร
- การขอบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
ผ่านระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์
- ความรู้เรื่อง
- การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบน
เครือข่ายสังคม
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ออนไลน์

********ตารางเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม*********

12.00 -13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

2 กันยายน 2554

07.30-08.00 น.

13.00-14.50 น.

15.00 -17.00 น.

เตรียมเครื่องมือในการผลิตสื่อ การบันทึกแฟ้มข้อมูล
การเรียนการสอน
ในรูปแบบต่างๆ
การสร้างแบบทดสอบใน
นาเสนอผลงานของผู้
รูปแบบต่าง ๆ
เข้ารับการฝึกอบรม
- แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม
- การพูดคุยผ่านกระดานข่าว
เพื่อสร้างสรรค์
- การพูดคุยผ่านห้องสนทนา
เครือข่ายสังคม
- การสร้างกลุ่มเพื่อพูดคุยกัน
ออนไลน์
ภายในกลุ่ม

