โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เพือ่ พัฒนาบุคลากร
ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ (ICT) โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนพุทธิรังสี พบิ ูล ประจาปี 2555
หลักสู ตร การบูรณาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ด้ วย Google Apps
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้เข้ามามีบทบาทในการดารงชีวติ
ประจาวันของคนเรามากขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งในด้าน การติดต่อสื่ อสาร การรับส่ งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การ
เผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การกาหนดนัดหมายด้วยปฏิทินออนไลน์ การนาเสนอการทา
เอกสารร่ วมกันผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีบทบาทในการนามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนของครู และการแสวงหาความรู ้ของนักเรี ยน ทั้งนี้ หากผูใ้ ช้งานรู ้จกั
เลือกสรรเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้และไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย จะทาให้เกิดประโยชน์เป็ นอย่างยิง่ ซึ่ ง
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติดงั กล่าวที่เป็ นนิยมอย่างแพร่ หลาย ได้แก่ Google Apps ซึ่งเป็ นของ
www.google.com ซึ่งผูใ้ ช้สามารถลงทะเบียนใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา
ดังนั้นเพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของครู ผสู ้ อนให้สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่เป็ น
เทคโนโลยีที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ จะทาให้ส่งผลในการจัดการเรี ยนการสอนได้
ประสบความสาเร็ จ และทาให้การทางาน และการดาเนินชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้งาน Google Apps เช่น
google plus, google calendar, google doc, google drive
3. ขอบข่ ายเนือ้ หา
1. การใช้ Gmail
2. การใช้งาน Google plus
3. การใช้งาน Google docs
4. การใช้งาน Google Drive
5. การใช้งาน Google Calendar
4. เป้าหมาย
ด้ านปริมาณ ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นครู ในโครงการโรงเรี ยนในฝัน จานวน 35 คน

ด้ านคุณภาพ ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยน
การสอน การทางาน และการดาเนินชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
5. สถานทีด่ าเนินการ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
6. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 3 – 4 กันยายน 2555
7. วิธีดาเนินการ
1. วางแผนการดาเนินงาน
2. จัดตั้งคณะกรรมการระดับต่างๆ
3. ประชุมชี้แจงผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
4. จัดทาหลักสู ตรในการพัฒนาครู
5. ประสานงานวิทยากรผูเ้ กี่ยวข้อง
6. ดาเนินการ
7. ประเมินผลการดาเนินงาน
8. เงื่อนไขการเข้ ารับการอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมควรมีทกั ษะในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และต้องมีบญั ชีผใู้ ช้ Gmail
9. ประมาณการค่ าใช้ จ่าย
- ค่าอาหารว่าง คนละ 25 บาท/มื้อ (35 คนX25 บาทX4 มื้อ )
- ค่าอาหารกลางวัน คนละ 80 บาท/วัน (
35 คนX80 บาทX2 วัน )
- ค่าเอกสารคู่มือการอบรม
- ค่ากระดาษทาเกียรติบตั ร เป็ นเงิน
- ค่าตลับหมึกพิมพ์สีดา + สี เป็ นเงิน
- ค่าวัสดุประกอบการอบรม
- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็ นเงิน
- ค่าสถานที่
รวม

เป็ นเงิน 3,500 บาท
เป็ นเงิน 5,600 บาท
เป็ นเงิน 1,500 บาท
500 บาท
5,000 บาท
เป็ นเงิน 67,000 บาท
7,200 บาท
เป็ นเงิน 5,000 บาท
35,000 บาท

10. วิทยากร
อ.เมธี พรมศิลา และคณะ
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอุทยั เสนารักษ์ เลขาศูนย์ ICT,งานคอมพิวเตอร์โรงเรี ยนพุทธิรังสี พิบูล
12. ผู้ประสานงาน ดาเนินการรับสมัคร, จัดทาเอกสาร ประกอบการบรรยายและธุรการ
- นางสาวประทุม จิรกาวสาน
- นางสาวนิดธิ ดา กันแก้ว

ตารางการอบรม หลักสู ตร การบูรณาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ด้ วย Google Apps
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2555
ณ ห้องบริ การคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 900
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
วัน

08.0009.00 น.

09.00-10.30น.

เวลา

วันที่ 4
ก.ย. - การใช้งาน Google Drive
2555

- การใช้งาน Google plus
10.40 -12.00 น.

-การใช้งาน Google Calendar

หมายเหตุ
1.
2.

ผูเ้ ข้ารับควรต้องมีบญั ชีผใู้ ช้ Gmail (มีอีเมล์ @gmail.com)
ตารางการอบรมและเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม

12.00 13.00 น.

13.00-14.30 น.

-การใช้งาน Google docs
13.00-14.30 น.

-การใช้งาน Google Calendar

14.30-15.00
น.

พักรับประทานอาหารว่าง

08.30-10.30น.

10.40 -12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

- ความรู ้ทวั่ ไปและการใช้งาน
Gmail

พักรับประทานอาหารว่าง

วันที่ 3
ก.ย.
2555

ลง
ทะเบียน
และพิธี
เปิ ด

10.3010.40 น.

15.00 -16.30 น.

-การใช้งาน Google docs
15.00 -16.30 น.
แนวทางการประยุกต์ใช้
Google Apps

