โครงการฝกอบรม
หลักสูตรเรื่อง "การจัดทําสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อขอวิทยฐานะ” รุนที่ 1
ระหวางวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2561 จํานวน 12 ชั่วโมง จํานวน 2 วัน
ผูรับผิดชอบโครงการ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ณ ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 5 ชั้น 4
และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในชวงศตวรรษที่ 21 วิวัฒนาการดานเทคโนโลยีไดพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วสงผลใหในปจจุบันบริษัทผูพัฒนา
เทคโนโลยีต าง ๆ ไดพัฒ นาโปรแกรมสําหรับการจั ดทําสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลายรูป แบบมีภาพประกอบทั้ ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และยัง สามารถบันทึกเสียงประกอบใหเกิด ความนาสนใจไดตามรสนิยมของแตล ะคนไดอยาง
หลากหลาย และในอนาคตความรูตาง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว องคความรูและตําราทั้งหลายที่พิมพบนกระดาน
จะลาสมัยในเวลาอันสั้นและกลายเปนหนังสือเกาที่จะตองถูกกําจัดทิ้ง
การจั ด ทํ าสื่ อการเรี ย นการสอนของผู  ส อนนั บ เปนองค ป ระกอบที่ สํ าคั ญ มากประการหนึ่ ง ในกระบวนการเรี ย น
การสอน เนื่ องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันมีการพัฒ นาและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเปนเหตุใหผูสอน
ตองรูจักนําเอาวิธีการและสื่อตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อชวยใหคุณภาพการเรียนรูดีขึ้น และใหผูเรียนได
เรี ยนรู ใ นปริม าณมากขึ้นในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึ ง ช วยให ผู เรี ย นเกิด ความสนใจและมี ส วนรวมในการเรีย นการสอน
ซึ่งชวยสงเสริมการคิดและการแกปญหาใหกับผูเรียนทําใหการสอนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค การจัดทําสื่อการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 เปนการสื่อสารแบบสองทางและปฏิสัมพันธระหวางกันไดระหวางผูเรียนและผูสอน ซึ่งการจัดการ
เรีย นการสอนในยุ คป จจุบั นควรมีการจัด การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ดั งนั้ นการจัด ทําสื่อการเรี ยนการสอนของ
อาจารยจําเปนจะตองสอดคลองกับรูปแบบการสอนและวัตถุประสงคที่ตองการ ในการนีค้ ณะวิทยาการจัดการ จึงจัดโครงการ
ฝกอบรม หลักสูตรเรื่อง “การจัดทําสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อขอวิทยฐานะ” รุนที่ 1 เพื่อใหความรูและ
ฝกทักษะในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัยตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูเกี่ยวกับหลักการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2.2 เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่ออยางสรางสรรค และประยุกตใชได
เหมาะสม
2.3 เพื่อใหผูเขาอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีและเทคนิคตางๆที่เหมาะสมกับรูปแบบการสอนได
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป จํานวน 60 คนตอรุน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ผูเขารับการอบรมสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู โดยใชสื่อเทคโนโลยีได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. ระยะเวลาในการอบรม
4.1 ระหวางวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2561 จํานวน 2 วัน
4.2 จํานวนรวม 12 ชั่วโมง
5. สถานที่การอบรม
ณ ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 5 ชั้น 4 และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 3 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

6. การรับรองผลการฝกอบรม
ประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7. วิทยากร

อาจารยและผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

8. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
เป นการบรรยายความรู โดยวิ ท ยากรผู ท รงคุณวุฒิ เกี่ ยวกับ หลักการสรางและพั ฒนาสื่ อการเรีย นการสอน และ
จริยธรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ อยางสรางสรรค และประ
ยุกตใชไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังเปนการตอยอดทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีและเทคนิคตางๆ ให
กับผูเขารวมอบรม โดยการจัดกิจกรรมใหผเู ขารวมอบรมไดลงมือปฏิบัติจริงดวย รายละเอียดและหัวขอดังนี้
10.1 เนื้อหาหลักการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Moodle
- รูจักกับโปรแกรม Moodle
- การจัดการเนื้อหารายวิชา
10.2 เนื้อหาหลักการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Moodle
- การใชงานโมดูลชุดกิจกรรม
- การสรางแบบทดสอบตางๆ
- การประเมินผลผูเรียน
10.3 เนื้อหาการใช Google Apps for Education
- Googleการลงชื่อเขาสูระบบ
- Google Mail
- Apps for Education คืออะไร
- Google Calendar
- Google Drive
- Google Documents
10.4 เนื้อหาการใช Google Apps for Education
- Google Sheet, Google Slide
- Google Plus
- Google Hangout
- Google Sites

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

9. อัตราคาธรรมเนียมการอบรม
อัตราคาธรรมเนียมการอบรม คนละ 3,450 บาท (สามพันสี่รอยหาสิบบาทถวน)
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูและวิธีการตางๆ ไปประยุกตใชในการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนได

ตารางการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมหลักสูตรเรื่อง "การจัดทําสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อขอวิทยฐานะ” รุนที่ 1
ระหวางวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2561 จํานวน 12 ชั่วโมง จํานวน 2 วัน
ณ ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 5 ชั้น 4 และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 3 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วัน/เวลา/สถานที่อบรม
เวลา 8.30-12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.30 น.
วันเสารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561
เนื้อหาหลักการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เนื้อหาหลักการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
Moodle
Moodle
ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- การใชงานโมดูลชุดกิจกรรม
อาคาร 5 ชั้น 4และหองปฏิบัติการ - รูจักกับโปรแกรม Moodle
- การจัดการเนื้อหารายวิชา
- การสรางแบบทดสอบตางๆ
คอมพิวเตอรอาคาร 3 ชั้น 3
- การประเมินผลผูเรียน
โดย ผูชวยศาสตราจารยแอนนา พายุพัด
โดย ผูชวยศาสตราจารยแอนนา พายุพัด
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย ตําแหนงผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
ราชภัฏธนบุรี
อาจารยจีรภา ประยูรศักดิ์
อาจารยจีรภา ประยูรศักดิ์
ตําแหนง รองคณบดีและอาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนง รองคณบดีและอาจารยประจําหลักสูตร
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
อาจารยพิทักษพงศ คมพุทรา
อาจารยพิทักษพงศ คมพุทรา
ตําแหนงประธานหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
ตําแหนงประธานหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
อาจารยกัลยานี เลื่องสุนทร
อาจารยกัลยานี เลื่องสุนทร
ตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ ตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561 เนื้อหา การใช Google Apps for Education
เนื้อหา การใช Google Apps for Education
ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- Google การลงชื่อเขาสูระบบ
- Google Sheet
- Google Slide
อาคาร 5 ชั้น 4และหองปฏิบัติการ - Apps for Education คืออะไร
- Google Mail
- Google Plus
คอมพิวเตอรอาคาร 3 ชั้น 3
- Google Calendar
- Google Hangout
- Google Drive
- Google Sites
- Google Documents
โดย อาจารยดร.เมธาวิน กิติคุณ
โดย อาจารยดร.เมธาวิน กิติคุณ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญจาก Google
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญจาก Google
อาจารยณรงค อินทรธิรักษ
อาจารยณรงค อินทรธิรักษ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญจาก Google
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญจาก Google
อาจารยดร.ธัญพร ศรีดอกไม
อาจารยดร.ธัญพร ศรีดอกไม
ตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
ตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยวัลลภ ปรางคทอง
อาจารยวัลลภ ปรางคทอง
ตําแหนงนักวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ตําแหนงนักวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
หมายเหตุ
พักรับประทานอาหารวางเวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 16.30 – 16.45 น. วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561 พิธีปดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร

หนังสือตอบรับ
โครงการฝกอบรม
หลักสูตรเรื่อง "การจัดทําสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อขอวิทยฐานะ” รุนที่ 1
ระหวางวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 5 ชั้น 3,4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................................................................
ตําแหนง...................................................................................................................................................................
โรงเรียน.................................................................................................................................................................
โทรศัพท (ที่ทํางาน)........................................................โทรศัพท (มือถือ).............................................................
โทรสาร.................................................................. E-Mail......................................................................................
หมายเหตุ :

1. กรุณาสงหนังสือตอบรับ ภายในวันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561
หมายเลขโทรสาร 02-8902295 หมายเลขโทรศัพท 02-8901801 ตอ 3021,3022
E-mail: nutchayada.s@dru.ac.th คุณนุชญาดา แซตั้ง (คุณทราย 095-5069980)
2. คาลงทะเบียนคนละ 3,450 บาท (สามพันสี่รอยหาสิบบาทถวน) กรุณาโอนเขาบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อบัญชี นายธัชกร วงษคําชัยและนายกมลศักดิ์ วงศศรีแกว
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 408-383740-4
พรอมสง FAX. สลิปใบโอนเงินกลับมาที่ คุณนุชญาดา แซตั้ง (คุณทราย 095-5069980)
หมายเลขโทรสาร 02-8902295 หมายเลขโทรศัพท 02-8901801 ตอ 3021,3022
E-mail: nutchayada.s@dru.ac.th
3. ตองการจองหองพักของโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ราคาหองคู/ เดี่ยว หองละ 1,200 บาท)
(ผูเขาพักชําระดวยตนเอง)
 หองคู พักกับ..........................................................  หองเดี่ยว
เขาพักวันที่.................ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา.................................
 ไมพัก
4. ขอจํากัดอาหารกลางวันและอาหารวาง  อาหารทั่วไป  อาหารอิสลาม  อื่น ๆ ระบุ .........................
5. ฟรี เสื้อคอปก 1 ตัว ขนาด  S (อก38)  M (อก40)  L (อก42)  XL (อก44)
 2XL (อก46)  3XL (อก48)  4XL (อก50)
******************************
สอบถามเพิ่มเติมไดที่
คุณนุชญาดา แซตั้ง (คุณทราย 095-5069980)
หมายเลขโทรสาร 02-8902295 หมายเลขโทรศัพท 02-8901801 ตอ 3021,3022
https://manage.dru.ac.th/ หรือ inbox มาที่ @managementscience.dru

