หลักสูตรการอบรมครูโครงการโรงเรียนในฝน

ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สพท.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง

หลักสูตร การสรางสื่อการสอนดวยโปรแกรม Adobe Captivate 4
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2553

โครงสรางหลักสูตร

การสรางสื่อการสอนดวยโปรแกรม Adobe Captivate 4

1. ความสําคัญของหลักสูตร
ในปจจุบัน สื่อการสอนคอมพิวเตอร เขามามีบทบาทมากในการจัดกิจกรรมการสอนในทุกกลุมสาระวิชา
เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และโปรแกรมตางๆ ที่พัฒนาขึ้น สามารถนําเสนอสื่อในรูปแบบ
หลายมิติ และตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคลได โปรแกรม Adobe Captivate 4 เปนโปรแกรมหนึ่งที่
ไดรับความนิยม ใชในการสรางสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก ใชงานงาย มีลูกเลนมากมาย
โรงเรียนบานคาย ซึ่งเปนศูนยพัฒนาการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โครงการ
โรงเรียนในฝน สพท.ระยอง เขต 1 ไดเล็งเห็นประโยชน จากโปรแกรมดังกลาว จึงไดจัดหลักสูตร การสรางสื่อการ
สอนดวยโปรแกรม Adobe Captivate 4 เพื่ออบรมใหกับครูโรงเรียนเครือขายโรงเรียนในฝน สพท.ระยอง เขต 1
2. หลักสูตร เนื้อหาสาระ และกระบวนการฝกอบรม
2.1 ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
2.2 เนื้อหาสาระ เปนการสรางสื่อการสอนประเภท CAI ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 4
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ในหลักการผลิตสื่อการสอน CAI ได
3.2 เพื่อใหสามารถสรางสื่อการสอน CAI ได
3.3 เพื่อใหขยายผลการสรางนวัตกรรมไปยังครูกลุมสาระอื่นๆ ของโรงเรียนในฝนรุนที่ 1-3 สพท.ระยอง 1
4. คุณสมบัติผูเขาอบรม
มีทักษะทางดานคอมพิวเตอรคอนขางดี และสนใจในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอน
5. สถานที่
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 โรงรียนบานคาย จังหวัดระยอง
6. การประเมินผล (วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ)
6.1 วิธีการ
6.1.1 สังเกตการมีสวนรวมในการอบรมปฏิบัติการ
6.1.2 ประเมินผลงาน

6.1.3 ทดสอบผลการเรียนรู
6.2 เครื่องมือ แบบสังเกต แบบประเมินผลงาน แบบทดสอบ
6.3 ผลการประเมิน
มี 4 ระดับ คือ ไมผาน / ผาน / ผานระดับดี / ผานระดับดีเยี่ยม
7. กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เวลา 2 วัน)
หลักสูตร การสรางสื่อการสอนดวยโปรแกรม Adobe Captivate 4 วันที่ 11-12 เดือน พฤษภาคม 2553
วัน เดือน ป
เวลา
รายการ
11
08.00 น. – 08.30 น. -ลงชื่อรายงานตัวรับเอกสารประกอบการอบรม
พฤษภาคม 08.30 น.- 8.50 น. - พิธเี ปด
2553
9.00 น. – 10.30 น. - รูจักกับ Macromedia Captivate 4
- การติดตั้งโปรแกรม
- เริ่มสราง Create Project ใน Mode การทํางานตางๆ
10.30 น. – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวาง ( Coffee Break )
10.40 น. -12.00 น. - เครื่องมือ (Tools) และการใชงาน
- การกําหนดเคาโครงราง จากมุมมองตางๆ
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.30 น. - เริ่มสรางงานจาก มุมมองแกไข (Edit View)
- การ Preview ผลงานในแบบตางๆ
14.30 น.- 14.40 น. พักรับประทานอาหารวาง ( Coffee Break )
14.40 น.- 16.10 น. - การนําเขา Text Animation, Image, Animation และ
Flash Video
12
08.00 น. - 09.00 น. - ลงเวลาเขาอบรม
พฤษภาคม 09.00 น. - 10.30 น. - การบันทึกเสียง และแกไขไฟลเสียง
2553
- การจับภาพ (Capture) จากหนาจอเขามาใน Project
- การตั้งคาขนาดกรอบจับภาพ
10.30 น. - 10.40 น. พักรับประทานอาหารวาง ( Coffee Break )
10.40 น. -12.10 น. - การใชงาน Interactive ตางๆ (Caption, Text box,
Rollover, Click Box, Button)
12.10 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผูดําเนินการ
เจาหนาที่
ผูอํานวยการ
คณะวิทยากร

เจาหนาที่
คณะวิทยากร

วัน เดือน ป
เวลา
12
13.00 น. – 14.30 น.
พฤษภาคม
2553
14.30 น.- 14.40 น.
14.40 น.- 16.10 น.

รายการ
- การสรางคําถามแบบตางๆ (Multiple Choice,
True/False, Fill in the Bank)
พักรับประทานอาหารวาง ( Coffee Break )
- การสรางคําถามแบบตางๆ (ตอ)(Matching, Hot Spot,
Sequence )
- การนําออกผลงาน (Publish)

ผูดําเนินการ
คณะวิทยากร

ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
8. คณะวิทยากรอบรมหลักสูตร การสรางสื่อการสอนดวยโปรแกรม Adobe Captivate 4
1. นายคํารบ
อุนคํา
ครูชํานาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร โรงเรียนบานคาย
2. นายกูเกียรติ
ราชนิยม
Programmer บริษัท ไออี บิสิเนส จํากัด
3. นายวิกรม
วีระสกุล
Computer Technician
4. นายพรศักดิ์
สุขแสน
Computer Technician
5. นางสาวเสาวลักษณ ณ รังษี
Computer Technician
6. นายสมบัติ
นาคเพชร
Computer Technician
9. ผูเขารับการอบรม ครูเครือขายโรงเรียนในฝน รุนที่ 1- 3 สพท.ระยอง เขต 1 จํานวน 40 คน
10. คาใชจายในการอบรม
10.1 คาจัดทําเอกสารในการอบรม และแผน CDR โปรแกรม / นําออกผลงาน
10.2 คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน
10.3 คาตอบแทนวิทยากร
รวมทั้งสิ้น

25,000 บาท

**********************************************************************************

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นายคํารบ อุนคํา)
เลขาฯ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน ICT โรงเรียนในฝน สพท.ระยอง เขต 1

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายประกอบ พรอมเพรียง)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการโรงเรียนบานคาย

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายไพรัตน บุญศรี)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคาย
ประธานศูนยพัฒนาการเรียนการสอน ICT โรงเรียนในฝน สพท.ระยอง เขต 1

