กิจกรรม การพัฒนาครู และผูบ ริหารในการใช สื่อออนดีมาน
โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ประจําปงบประมาณ 2559
1. โครงการ
2. กิจกรรม

โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
1) การพัฒนาครู และผูบริหารในการใช สือ่ ออนดีมาน
1.1. การสรางบทเรีย น VDO On Demand และการประชุมผานระบบ VDQ Conference
3. แผนงาน กลุมบริหารวิชาการ
4. สนองกลยุทธ สพฐ.
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู เรีย นทุกระดับทุกประเภท
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุ น การจัดการศึกษา
5. สนองกลยุทธ ร.ร.
ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
ยุทธวิธีที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล
6. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
() ดานคุณภาพผูเรียน
() ดานการจัดการศึกษา
() ดานคุณภาพการสรางสั งคมแหงการเรียนรู
( ) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
( ) ดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ;
มาตรฐานที่ 1, 3, 4, 5, 6, 9 และ 10
7. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม
() โครงการตอเนื่อง
8. ผูรบั ผิดชอบโครงการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
9. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
______________________________________________________________________________________
หลักการเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พุท ธศั กราช 2542 และฉบั บ แกไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พุท ธศั กราช
2545 นั้นมีเจตนารมณที่ตองการเนนย้ําวาการจัดการศึ กษาต องเป นไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให เป นมนุษ ย ที่ สมบู รณ ทั้ ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวั ฒ นธรรมในการตั ด สินใจ สามารถอยู รว มกับ ผูอื่นได
อยางมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงยึดหลัก 3 ขอคือ 1.เปนการศึกษาตลอดชีวิ ต สําหรับ ประชาชน 2.ให สังคมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา 3.การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความเหลื่อมล้ําในการศึ กษาของนักเรีย นไทยจึ งมี
นโยบายการสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหรือ ไอซีที ไปใชเพื่อการจั ด การเรีย นการสอน โดย
จัดทําโครงการการเรียนการสอนในรูปแบบอีเลิรนนิ่ง ระบบวีดีโอคอนเฟอรเร็นซ โดยเนนการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสาร เพื่อชวยกระจายการศึกษาใหทั่งถึง และชวยแกไขป ญ หาการขาดแคลนครู รวมทั้ งสงเสริม ให เกิด การ
สรางกลุมโรงเรยีนเพื่อการแลกเปลี่ยนและชวยเหลือกันในการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุห ลาบมั ธ ยม) ได รับ คั ด เลือกจากสํานักงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลายใหเปนโรงเรียนศูนยเครือขาย และไดรับการคัดเลือกจากกลุมโรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิ ท ยาลัย ทั่ ว
ประเทศใหเปนโรงเรียนศูนยเครื่อขายของกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิท ยาลัย จึ งได จั ด โครงการอบรมเชิงปฎิ บั ติ การ
ใหกับบุคลากรในการสรางบทเรียน วีดีโอ ออนดีมาน และการใชกระบบการประชุม ทางไกลผานระบบวี ดี โ อคอนเฟอ
เรนซ เพื่อใหบุคลากรทุกทานสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอินเลิรนนิง และบั นทึ กเก็บ ในรูป แบบวี ดี โ อออนดี
มานต เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น และชวยสงเสริมใหผู ป กครองและนักเรีย นมี ทั ศ นคติ ที่
ดียนตอการเ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรพัฒนาทักษะการสรางบทเรียนออนดีมานตและการประชุมผานระบบวีดีโอคอนเฟอรเรนซ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ ICT
เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวน
กุหลาบมัธยม) จํานวน 30 คน
2) ครูมีบทเรียน วีดีโอ ออนดีมานดและสามารถประชุมรวมกันในระบบวีดีโอคอนเฟอรเรนซ ไดรอยละ 80
3) ครูสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ ICT ไดรอยละ 80
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1) ครูมีทักษะในการสรางบทเรีย นออนดีมานด และการะประชุมระบบวีดีโอคอนเฟอรเรนซ
2) ครูสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินการ
1) ดําเนินการจัดอบรมฝกทักษะการการเขียน ( 1 วัน)
2) ศึกษาดูงานโรงเรียนไกลกังวล
3) ดําเนินการสรางบทเรียนออนดีมานดและการประชุมระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ
4) ขยายผลการดําเนินการสูกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกหรือผานระบบเครือขายสารสนเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2559
งบประมาณ
รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม
คาตอบแทน
..... 28,800..... บาท
คาใชสอย
..... 29,400... บาท
คาวัสดุ
... 3,000..... บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้นจํา นวน 61,200 (หกหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน)

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม
ที่

กิจกรรม

กิจกรรม การพัฒนาครู และผูบ ริหารในการใช สื่อออนดีมาน

งบประมาณ

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

61,200

การสรางบทเรียน VDO On Demand และการประชุมผานระบบ VDQ Conference

- คาเบี้ยเลี้ยงครู (240 บาท x 30 คน x 2 วัน)
- คายานพาหนะแบบเหมาจาย (15,000 บาท x วัน จํานวน 1 คัน)
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ชั่วโมงละ 1,200 จํานวน 12
ชั่วโมง
- คาวัสดุสํานักงาน (100 บาท x 30 คน)
รวมทั้งสิ้น

14,400
15,000
28,800
61,200

28,800

29,400

3,000
3,000

หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
2. กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
3. โรงเรียนไกลกั งวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูมีทักษะในการสรางบทเรียนออนดีมานดและการประชุมระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ
2. ครูสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการรูโดยใชสื่อ ICT ไดอยางมีคุณภาพ
3. ครูทุกคนมีบทเรียนออนดีมานดที่สามารถใชงานไดจริง

ผูเสนอโครงการ
(นายศุภกิตต ดนุดิษฐ)
ผูเห็นชอบโครงการ
( นางสาวสุญาดา ศิริบรูพงศา )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
ผูอนุมัติโครงการ
( นายนพดล
เดนดวง)
ผูอํานวยการโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )

