ยินดีต้อนรับผูเ้ ข้าอบรม
• หลักสูตรการใช้ระบบการจัดการเนื้ อหา CMS
(Course management system)
โดย นายจตุรงค์ กอแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

5 ข้อดังนี้

1. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ต้องเป็ นผู้สอนจากคณะต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. รายวิชาที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็ นรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในปี การศึกษา 2/2560 เท่านัน้

// คณาจารย์ที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วให้พฒ
ั นารายวิชาใหม่

3. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทาการเพิ่มเนื้ อหารายวิชาด้วยตนเอง 100% เช่น การนาเข้าของเนื้ อหา
รายวิชาในบทเรียน การสร้างแบบทดสอบ
เนื้ อหาอย่างน้ อย 5 บทเรียน จะต้องประกอบด้วย
• 1) เอกสารประกอบการสอน เช่น Word, PDF
• 2) สือ่ การสอน เช่น Power Point
• 3) กิจกรรม เช่น แบบฝึกหัดก่อนเรียน/หลังเรียน,กิจกรรมท้ายบท,การบ้าน,ส่งงาน เป็ นต้น
• 4) สือ่ มัลติมเี ดียภายในบทเรียน 2 สือ่
• 5) สือ่ จากแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ เช่น Youtube , ลิง้ ค์ต่าง ๆ, เกม, รูปภาพสือ่ การเรียน ฯลฯ

4. ต้ องมีการนาไปใช้ ในการเรียนการสอนจริง เช่ น การสอนออนไลน์ ,การทาแบบทดสอบออนไลน์ ,ส่งงาน
ออนไลน์ ฯลฯ ไม่ตา่ กว่า 50%

5. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบตั ิ ตามข้อตกลง (ข้อ1-ข้อ4) จะได้รบั ค่าตอบแทนการพัฒนาสื่อครบ
ตามเกณฑ์ และ ค่าตอบแทนเงินรางวัล ผูเ้ ข้าประกวดพัฒนาบทเรียนออนไลน์

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ลาดับ

ระยะเวลาดาเนินงาน

1.
2.
3.

เปิ ดรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
พิธเี ปิ ดโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
• อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน

1 - 31 ตุลาคม 2560
10 มกราคม 2561
10 มกราคม 2561 ( 13.00-16.30 น.)

4.

•

อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้ระบบการจัดการเนื้อหา CMS (Course management system)

24 มกราคม 2561 ( 09.00-12.00 น.)

5.

•

อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดสอบออนไลน์ผา่ น (e-Learning)

24 มกราคม 2561 ( 13.00-16.30 น.)

6.

•

อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional

31 มกราคม 2561 ( 13.00-16.30 น.)

7.

•

อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการตัดต่อวิดโี อและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio

8.
9.
10.

พัฒนาสื่อการสอน บทที่ 1 - 2
พัฒนาสื่อการสอน บทที่ 3 – 5
ติดตามผล/ความก้าวหน้ าบทเรียนออนไลน์ เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการต่อ

11.
12.
13.
14.
15.

ประเมินผลการใช้บทเรียนออนไลน์โดยนักศึกษาและอาจารย์ประจารายวิชาทีเ่ ว็บไซต์รายวิชา
ประเมินผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์จากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
ติดตาม/แก้ไขรายวิชา ตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
คณะกรรมการพิจารณาการตัดสินการประกวดบทเรียนออนไลน์

7 กุมภาพันธ์ 2561 ( 13.00-16.30 น.)
30 มกราคม –28 กุมภาพันธ์ 2561
1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561
- มีนาคม 2561
- เมษายน 2561
- เมษายน 2561
- พฤษภาคม 2561
- มิถุนายน 2561

มอบรางวัล/ใบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์ทเ่ี ข้าร่วมโครงการ/จ่ายค่าตอบแทนพัฒนาสื่อ/ปิ ดโครงการ

- กรกฎาคม 2561

***วันเวลาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ขั้นตอนการดาเนินงานที่ไม่ระบุวันที่จะมีหนังสือแจ้งไปยังคณาจารย์และทางเจ้าหน้าที่จะทากาโทรแจ้งเพื่อยืนยันข้อมูลกับทางคณาจารย์อีกครั้ง

การติดตามผล/ความก้าวหน้ าบทเรียนออนไลน์
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการต่อ
รายวิชาที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ การเข้ าร่ วมโครงการ
• ไม่ มีความคืบหน้ าในรายวิชานั้น (ไม่ มีเนื้อหาใด ๆ ในรายวิชา)

• ไม่มกี ารนาไปใช้ ในการเรียนการสอน
• มีความหยุดนิ่งในการพัฒนารายวิชา
ขออนุญาตตัดสิทธิการรั
์ บค่าตอบแทนการพัฒนาสือ่ ครบตามเกณฑ์ และ ค่าตอบแทนเงินรางวัล ผูเ้ ข้าประกวดพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์

เกณฑ์ ในการตัดสินให้ รางวัลประกวดบทเรี ยนออนไลน์
เกณฑ์การประกวดบทเรียนออนไลน์

คะแนน

1. ความสามารถในการพัฒนาสื่อออนไลน์ ด้วยตนเอง
2. มีการนาไปใช้ในการเรียน เช่น การสอน , การส่งงาน ,
การทาแบบฝึกหัด
3. เนื้ อหาบทเรียน สื่อ ครบตามเกณฑ์
4. คะแนนประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
5. คะแนนประเมินผลการเข้าใช้จากนักศึกษา
6. สถิติผเ้ ู ข้าใช้งาน

20
20

คะแนนรวม

10
25
5
20

100

รางวัลการประกวดสื่อ
รางวัลที่ 1 คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 85 คะแนนขึน้ ไป
(เงินรางวัล 10,000 บาท)
รางวัลที่ 2 คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80 – 84 คะแนน
(เงินรางวัล 7,000 บาท)
รางวัลที่ 3 คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 75 - 79 คะแนน
(เงินรางวัล 5,000 บาท)
รางวัลชมเชย 3 รางวัล คะแนนรวมไม่น้อยกว่า
70 - 74 คะแนน
(เงินรางวัล 2,000 บาท)

บริการถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ สาหรับคณาจารย์
- บริการห้องสตูดโิ อ อาคาร 27 ชัน้ 5
บริการถ่ายวิดโี อนอกสถานที่ เช่น ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร สถานที่
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บริการตัดต่อวิดโี อเนื้อหาการเรียนการสอน

สามารถติดต่อ – สอบถาม
จองวันถ่ายวิดโี อ ได้ท่ี นายวชิระ จันทะบุตร งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
อาคาร 27 ชัน้ 3 ห้อง 27.03.01 โทร 095-132-7321 เบอร์ภายใน 2735

