1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทา “E-PORTFOLIO”
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : แผนกวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ./มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 2
3.2 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ :
มีนาคม 2561
5. สถานที่ดาเนินงาน :
ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
6. หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัย เทคนิ คชัยภูมิ ตระหนักถึงความสํ าคัญ ในการจัดการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน – นักศึกษา ให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ได้กําหนดให้มี
การนํา e-Learning มาใช้เสริมในการจัดการเรียนการสอนและการจัดทํากิจกรรมต่างๆ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุนโยบายดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้มอบหมาย
ให้แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทําโครงการอบรม เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
สามารถนํา e-Learning มาใช้ เสริมในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยการจัดอบรม
อย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยพิจารณาเห็น ว่าหากได้นํา e-Learning มาเสริมในการจัดทํา Portfolio โดย
จัดทําเป็น e-Portfolio จะช่วยให้การรวบรวมและนําเสนอข้อมูลมีความสะดวก และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ จึงมีนโนบายทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทํา e-Portfolio
การพัฒนาระบบ e-Portfolio จะช่วยให้ นักเรียน – นักศึกษา สามารถสะสมข้อมูลต่างๆ
เช่น ประวัติ ผลงานการเรีย นและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างที่ศึกษา เพื่ อให้ สามารถเผยแพร่ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ ว นอกจากนี้ ยั งสามารถนําไปใช้ป ระโยชน์ด้านอื่น ๆ คือ ในด้านวิชาการ การจัดทํา
e-Portfolio ด้วยระบบ Blackboard 1 สามารถใช้เป็นช่องทางในการพัฒ นานักเรียน – นักศึกษา
ด้านการคิดวิเคราะห์และสรุป ซึ่งวิทยาลัยอาจนําความเห็นของ นักเรียน – นักศึกษา มาใช้ในการปรับ
การจัดการเรียนการสอน และการทํา Learning Outcome ส่วนด้านกิจกรรม นักเรียน – นักศึกษา
สามารถใช้ e-Portfolio เป็นช่องทางหนึ่งในการรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตระหว่างกําลังศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับการทํา Activity Transcript ที่ฝ่ายกิจกรรมรนักเรียน – นักศึกษา ดําเนินการอยู่ใน

ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สามารถใช้เป็ นช่องทางให้ นัก เรียน – นั กศึกษา พั ฒ นาทั กษะการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับการจัดทํา e-Portfolio ของครู และบุคลากรทางการศึกษา จะช่วยให้การรวบรวม
และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ มีประสิทธิภาพและสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
7. วัตถุประสงค์ :
7.1 เพื่ อ อบรมการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ การเรี ย นการสอนแก่ บุ ค ลากรของ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 เพื่ออบรมการพัฒนา e-portfolio แก่บุคลากรของวิทยาลั ยเทคนิคชัยภูมิ ให้เกิดการ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการต่ า งๆ รวมทั้ ง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สามารถประเมินบุคลากรผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
7.3 เพื่ออบรมการสร้าง Blog แก่บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้สอนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย :
เชิงปริมาณ
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทีเ่ ข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างแฟ้ม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-PORTFOLIO)
จํานวน 30 คน

เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น เพื่อการเรียนการสอน พัฒนา
e-portfolio และสร้าง Blog เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ ได้จริง

9. กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน :
ขั้นตอน
2560
2561
ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
3. ดําเนิน
โครงการ

4. สรุปรายงาน
ผลการดําเนิน
โครงการ
10. งบประมาณในการดาเนินงาน :
จานวน
หมวดรายจ่าย/ประเภท
(หน่วย)
รายจ่าย

แหล่งของเงิน
งปม.

-หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ
รวมเป็นเงิน
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทีเ่ ข้า
ผลผลิต
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
(Output) (E-PORTFOLIO) จํานวน 30 คน
บุคลากรทางการศึกษา
ผลลัพธ์ จํานวน 30 คนผ่านการอบรม
(Outcome)

อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

บกศ.

-

-

10,000
10,000

หมาย
เหตุ

เชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา นําความรู้ที่ได้จาก
การอบรม มาทํา e-portfolio และ สร้าง
Blog ได้อย่างเหมาะสม
บุคลากรทางการศึกษา นําความรู้ที่ได้จาก
การอบรม มาทํา e-portfolio ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้น
เพื่อการเรียนการสอน การจัดทํา e-portfolio และสร้าง Blog เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
13. การติดตามผลและประเมินผล :
13.1 สํารวจโดยการตอบแบบสอบถาม
13.2 รวบรวมและสรุปผลโครงการฯ
ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกฤษณา แนววิเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวันชัย ชํานาญศรี)
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางอังคณา เบ็ญจศิล)
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอาคม จันทร์นาม)
ผู้อํานวยวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

