หลักสู ตรการพัฒนาสื อมัลติมเี ดียสํ าหรับบทเรียนออนไลน์
ปี การศึกษา 2555

ศูนย์ แม่ ข่ายจังหวัด เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT)
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสาคาม
สํ านักงานเขตพืน2 ทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

โครงการการอบรมเชิ งปฏิบัติการเพือพัฒนาครู
หลักสู ตรการพัฒนาสื อมัลติมีเดียสํ าหรับบทเรียนออนไลน์
หลักการและเหตุ
ด้วยปั จจุบนั บทเรี ยนออนไลน์ มีความเหมาะสมทีจะนํามาเป็ น “เครื องมือ” ในการบริ หารจัดการ
และการจัดการเรี ยนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระวิชา
โดยเฉพาะ การทีนักเรี ยนสามารถศึกษาเพิมเติมได้ดว้ ยตนเอง ทุกทีทุกเวลาทีต้องการ และด้วย
ประสิ ทธิ ภาพทีสู งขึ1นของบทเรี ยนออนไลน์ ครู สามารถนําสื อมัลติมีเดียทีสร้างขึ1น บรรจุลงในบทเรี ยน
ออนไลน์ได้ ทําให้บทเรี ยนมีความสมบูรณ์ มีความน่าสนใจ และสร้างความเข้าใจในเนื1อหาได้มากขึ1น
ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ICT โรงเรี ยนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม เห็นความสําคัญดังกล่าว
จึงจัดโครงการอบรมพัฒนาครู ดา้ น ICT เป็ นหลักสู ตรการพัฒนาสื อมัลติมีเดียสําหรับบทเรี ยนออนไลน์ ขึ1น
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาสื อมัลติมีเดียได้
2. เพือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้สือมัลติมีเดีย พัฒนากิจกรรมการจัดการเรี ยนการ
สอนในบทเรี ยนออนไลน์ ได้
เป้าหมาย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนในฝันรุ่ นที 1-3 และครู ในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 30 คน
งบประมาณ
งบประมาณจัดอบรม จํานวน 35,000 บาท (สามหมืนห้าบาทถ้วน)
ระยะเวลาดําเนินงาน
ระหว่างวันที 16 – 18 สิ งหาคม 2555
สถานทีดําเนินงาน
อาคารศูนย์วทิ ยบริ การโรงเรี ยนเชียงยืนพิทยาคม อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ชื อผู้รับผิดชอบ งาน / โครงการ ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ICT โรงเรี ยนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

หน่ วยงานทีเกียวข้ อง
1. โรงเรี ยนเชียงยืนพิทยาคม อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
2. สํานักงานเขตพื1นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาสื อมัลติมีเดียได้
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้สือมัลติมีเดีย พัฒนากิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนใน
บทเรี ยนออนไลน์ ได้

รายละเอียดโครงการอบรมหลักสู ตรการพัฒนาสื อมัลติมีเดียสํ าหรับบทเรี ยนออนไลน์
ศูนย์ แม่ ข่ายจังหวัด เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT)
โรงเรียนเชี ยงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
วันที 16-18 สิ งหาคม 2555
วัน เดือน ปี

16 ส.ค. 55

17 ส.ค. 55

เวลา
รายการ
08.00น.- 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 น. – 09.00 น. พิธีปิด-บรรยายพิเศษ
09.00 น. – 1030 น. - ความรู ้เบื1องต้นเกียวกับ การใช้ Adobe
captivate สร้างสื อมัลติมีเดียสําหรับบทเรี ยน
ออนไลน์
- การติดตั1งโปรแกรม
10.30 น. – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. – 12.00 น. - การสร้าง Project
- การใช้งานเครื องมือของ Adobe captivate
12.00 น. – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.30 น. - การกําหนดเค้าโครงร่ างจากมุมมองต่าง ๆ
- เริ มสร้างงานจากมุมมองแก้ไข (Edit View)
- การ Preview ผลงานในแบบต่าง ๆ
14.30 น. – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 17.00 น. การนําเข้า Text Animation, Image, Animation
และ Flash Video
08.30 น. -08.30 น. ลงเวลาเข้าอบรม
08.30 น. – 10.30 น. - การบันทึกเสี ยง และแก้ไขไฟล์เสี ยง
10.30 น. - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. – 12.00 น. - การจับภาพ (Capture) จากหน้าจอ
- การตั1งค่าขนาดกรอบจับภาพ
12.00 น. – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.30 น. การใช้งาน Interactive
14.30 น. – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 17.00 น. การใช้งาน Interactive (ต่อ)

ผู้ดําเนินการ
คณะวิทยากร

คณะวิทยากร

วัน เดือน ปี

18 ส.ค. 55

เวลา
08.30 น. -08.30 น.
08.30 น. – 10.30 น.
10.30 น. - 10.45 น.
10.45 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.30 น.

รายการ

ลงเวลาเข้าอบรม
การสร้างคําถามแบบต่าง ๆ
พักรับประทานอาหารว่าง
การสร้างคําถามแบบต่าง ๆ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- การเผยแพร่ Project และการสร้างเมนู
- การนําผลงานแทรกในบทเรี ยนออนไลน์
14.30 น. – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 17.00 น. นําเสนอผลงาน/ประเมินผลงาน

ผู้ดําเนินการ
คณะวิทยากร

คณะวิทยากรอบรมหลักสู ตรการพัฒนาสื อมัลติมีเดียสํ าหรับบทเรียนออนไลน์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสมบัติ เอื1อกิจ
รองผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรี ยนเชียงยืนพิทยาคม
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายภานุพนั ธ์ เฉลิมภัทรกุล
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
โรงเรี ยนเชียงยืนพิทยาคม
นางปาณิ สรา เฉลิมภัทรกุล
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
โรงเรี ยนเชียงยืนพิทยาคม
นางพรรณิ ภา อันทะปั ญญา
ครู ชาํ นาญการ
โรงเรี ยนเชียงยืนพิทยาคม
นายวันชัย ภิบาล
ครู ชาํ นาญการ
โรงเรี ยนเชียงยืนพิทยาคม
นางอัมพร เหล่าวงษา
ครู ชาํ นาญการ
โรงเรี ยนเชียงยืนพิทยาคม
นางภิญญษนิษฐ์ ปั ญญาศิรสิ ทธิh
ครู พิเศษ
โรงเรี ยนเชียงยืนพิทยาคม
นางาสาวอรุ ณวดี ทองหาร
ครู พิเศษ
โรงเรี ยนเชียงยืนพิทยาคม

