
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน  
  ตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง  (SP2) ปีงบประมาณ 2553 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โรงเรียนในฝันจังหวัดอุบลราชธานี   
โรงเรียนวารินช าราบ 

************************ 
ชื่องาน/โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัตกิารการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-books)   
แผนงาน                 แผนพัฒนาคุณภาพนกัเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยทุธ์(สพท.อบ 4)   กลยุทธ์ที่  4 
สอดคลอ้งกับมาตรฐาน(สพฐ.)   มาตรฐานที่  5 
รหัสกิจกรรม(ต้นทุนการผลติ)   รหัส  33 
ลักษณะโครงการ               ส่งเสริมทกัษะและพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน ICT 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ              นายอทุัย  บุญสะอาดและนายสุรพล  กิ่มเกลี้ยงและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการเร่ิมต้น        มี.ค. 2553 
     
1.  หลกัการและเหตุผล 
      ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนวาริน 
ช าราบ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนแม่ข่ายจังหวัด โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน และ
เป็น 1ใน26 โรงเรียนผู้น า ICT ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรในสังกัด โรงเรียนในฝัน จงัหวดัอบุลราชธานี ใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมทีกัษะใน
การใช้ สื่อ นวัตกรรมทางด้าน ICT มากยิ่งข้ึน ประกอบการจากผลการส ารวจความต้องการในรอบของ
การจัดกิจกรรมการอบรมที่ผ่านมา ครูต้องการให้จัดการอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) 
ในอันดับที่ 1 จึงได้จัดการอบรมน้ีข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาครูแกนน าโรงเรียนในฝัน ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร       
2. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ เอกสาร สือ่ อปุกรณ์ และSoftware เกี่ยวกบัการ

พัฒนาครูโรงเรียนในฝันดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. สามารถผลติหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ (E-books)  และประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา       
 
3. เป้าหมาย 
 3.1   ด้านปริมาณ 

1. จากครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนในฝัน ในสังกัด
จังหวัดอุบลราชธานี      จ านวน  40  คน 

2. จากครูโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนในฝัน ใน
สังกัดจังหวัดอุบลราชธานี      จ านวน  40  คน 
รวมทั้งสิ้น  80  คน 

 3.2    ด้านคุณภาพ 
         -  ผูเ้ข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างหนังสืออเิลก็ทรอนกิส์ (E-books)  ดว้ย
โปรแกรม Flip Album  Pro ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลกับเพื่อนครูอื่น ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ    

                                         
4.   กิจกรรม/ระยะเวลา 
 

ช่ือกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 

    
   การอบรมเชิงปฏิบัตกิารการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-books)  (มัธยมศึกษา) 

        
       26-27 

มี.ค. 2553 
(2 วัน) 

 

  
ห้องปฏิบตักิาร 
คอมพวิเตอร์ 1 

(40 คน) 
 

 
50,000 บาท 

 
นายสุรพล  

กิ่มเกลี้ยง และ
คณะ 

 



ช่ือกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 

         
 

  
ห้องปฏิบตักิาร 
คอมพวิเตอร์ 2 

(40 คน) 
 

( รวม  80  คน) 

 
 

 

รวมงบประมาณ  (ห้าหมื่นบาทถว้น) 50,000   

 
 
5.  งบประมาณ  
  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการไทยเข็มแข็ง (SP2) 
                  รวมเป็นเงิน       50,000    บาท ( ห้าหมื่นบาทถว้น ) 
     
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัด/ ประเมินผล เคร่ืองมือวัดผล/ประเมินผล 

ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถ
ออกแบบและสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนกิส์  (e-Book) ได ้

จากการสังเกต สอบถามและ
จากผลงานของผูท้ี่เข้ารับการ
อบรม 

1. แบบประเมินผล 
2. ผลงานของผู้เข้ารับการอบรม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการอบรม 

1. สามารถออกแบบสือ่การเรียนรู้ได้ 
2. สามารถออกแบบและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Flip Album 

ได ้
3. สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้                                   

 
         

ลงชื่อ .....................................................เสนอโครงการ 
                                                           (นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง) 
   ต าแหน่ง                   ครูช านาญการพิเศษ 
 
   

ลงชื่อ .....................................................เสนอโครงการ 
                                                           (นายอทุยั  บญุสะอาด) 
   ต าแหน่ง         รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 
 
   ลงชื่อ .....................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                                                           (นายพิทยา  รักพรหม) 
   ต าแหน่ง          ผู้อ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม  Flip Album Pro 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในฝันจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนวารินช าราบ 
วันที ่ 26 – 27  มีนาคม  2553 

วันท่ี / 
เวลา 

08.30 - 10.30 10.30  
10.45 

10.45 - 12.00 12.00 
13.00 

13.00 - 14.30 14.30 
14.45 

14.45 - 17.00 

26  ม.ีค 53 

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
นายพิทยา  รักพรหม 
(ประธานศูนย์ฯ) 

 
พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 
อาหาร 
ว่าง 

รู้จักกับโปรแกรม 
Flip Album  Pro 
และการติดตั้ง 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 
อาหาร 
กลางวัน 

ส่วนประกอบของ
โปรแกรม ,เมนูค าสั่ง ,แถบ

เคร่ืองมือ 
 

      พัก 

รับ 
ประ 
ทาน 
อาหาร 
ว่าง 

การสร้าง แทรกภาพ  
การแทรกข้อความ และ

เน้ือหา   
การแทรกเสียง 

27  ม.ีค 53 
การสร้างหนังสือ 
การใส่พื้นหลัง 

การสร้างหนังสือ 
การใส่สัน 

 

การจัดการสารบัญ 
การท าปกหนังสือ 

การสร้าง Album CD 

 
หมายเหตุ   ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม 

1. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียนในฝันจังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน  40 คน 
2. ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนในฝันจังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน  40 คน 

        รวมทั้งสิ้น 80 คน 
 


