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ค าน า 
 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการสอนและการฝึกอบรมน้ี เป็นเอกสาร
ส าคญัส าหรับนกัศึกษา เป็นคู่มือแนะแนวการประกอบกิจกรรมการเรียนของนกัศึกษา  นกัศึกษาตอ้งศึกษา
แผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชาฉบบัน้ีก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียนเพื่อจะไดท้ราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ 
ได้แก่  โครงสร้างของเน้ือหาชุดวิชา การเตรียมตวัของนกัศึกษา การด าเนินการศึกษา งานท่ีก าหนดให้ท า 
การส่งงาน การเสนอผลงาน และการประเมินการเรียน 
 และส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาเทคโนโลยี
และส่ือสารการสอนและการฝึกอบรม ไดพ้ิจารณาก าหนดให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องชุดวิชา ดงันั้น 
จึงขอใหน้กัศึกษาปฏิบติัตามอยา่งครบถว้น เพื่อจะไดป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องชุดวชิาน้ี 
 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวชิา  27706  เทคโนโลยแีละส่ือสารการสอนและการฝึกอบรม 
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หมายเหตุ 1. วนัเวลาอาจเปล่ียนแปลงได ้ขอใหน้กัศึกษาตรวจสอบไดท่ี้เวบ็ไซตข์องสาขาวิชา 
  2. สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 02-504-8505-6 ทุกวนั เวลาราชการ 
 
 

 
สัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1     17 – 18 พฤศจิกายน 2561 
 
e-learning (การปิดการส่งงานเดือนมกราคม)   
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
 

1.  วตัถุประสงค์ 
1.1  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเทคโนโลยีและส่ือสารการสอนและฝึกอบรม 

 1.2  เพื่อใหส้ามรถประยกุตท์ฤษฎีการเรียนรู้และการสอนมาใชใ้นการเรียนการสอนและการ
ฝึกอบรม 
 1.3  เพื่อพฒันานวตักรรมส่ือการสอนในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอธัยาศยั 
 1.4  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดของเทคโนโลยกีารฝึกอบรม 
 1.5  เพื่อใหมี้ความรู้สามารถในการจดัระบบและออกแบบระบบการฝึกอบรมและเลือกใชว้ธีิการและส่ือ
ใหเ้หมาะสม 
 1.6  เพื่อใหส้ามารถประเมินเทคโนโลยแีละส่ือสารการสอนและการฝึกอบรมได ้
 1.7 เพื่อใหต้ระหนกัถึงคุณธรรมจริยธรรมของนกัเทคโนโลยกีารศึกษา   
 
2.  ค าอธิบายชุดวชิา 
 แนวคิดเทคโนโลยีการสอนและส่ือสารการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ระบบการ
สอนร่วมสมยั ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือมวลชน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และฝึกอบรมและโทรคมนาคม การออกแบบการ
สอนรายบุคคลและมวลชน ชุดการเรียนการสอน  นวตักรรมส่ือการสอนในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน และตามอธัยาศยั การฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ  การประเมินเทคโนโลยีและส่ือสารการสอนและ
ฝึกอบรม และคุณธรรมของนกัเทคโนโลยกีารศึกษา 
 
3.  รายช่ือหน่วย 
 หน่วยท่ี  1 สามญัทศัน์เทคโนโลยกีารสอนและการฝึกอบรม 
 หน่วยท่ี  2 สามญัทศัน์ส่ือการสอนและการฝึกอบรม 
 หน่วยท่ี  3 ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้และทฤษฎีกระบวนการสอน 
 หน่วยท่ี  4 ระบบการสอนร่วมสมยั 
 หน่วยท่ี  5 การออกแบบการสอนรายบุคคล 
 หน่วยท่ี  6 การออกแบบการสอนแบบกลุ่ม 
 หน่วยท่ี  7 การออกแบบการสอนมวลชน 
 หน่วยท่ี  8 การจดัระบบและออกแบบระบบการฝึกอบรม 
 หน่วยท่ี  9 การฝึกอบรมแบบกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก 
 หน่วยท่ี  10 การฝึกอบรมแบบรายกรณี เกมส์ สถานการณ์จ าลอง และสถาการณ์จริง 
 หน่วยท่ี  11 การฝึกอบรมแบบโครงการและแบบแกปั้ญหา 
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 หน่วยท่ี  12 การฝึกอบรมแบบโครงการกรณีงานและการฝึกอบรมทางไกล 
 หน่วยท่ี  13 ชุดการเรียนการสอน 
 หน่วยท่ี  14 การประเมินเทคโนโลยกีารสอนและการฝึกอบรม 
 หน่วยท่ี  15 คุณธรรมของนกัเทคโนโลยกีารศึกษา 
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4.  โครงสร้างเนือ้หาชุดวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยกีารสอนและการ
ฝึกอบรม 

หน่วยท่ี  1 สามญัทศัน์เทคโนโลยกีารสอน
และการฝึกอบรม 

หน่วยท่ี  2 สามญัทศัน์ส่ือการสอนและการ
ฝึกอบรม 
 
หน่วยท่ี  3 ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้และ
ทฤษฎีกระบวนการสอน 
หน่วยท่ี  4 ระบบการสอนร่วมสมยั 
หน่วยท่ี  5 การออกแบบการสอนรายบุคคล 
หน่วยท่ี  6 การออกแบบการสอนแบบกลุ่ม 
หน่วยท่ี  7 การออกแบบการสอนมวลชน 
หน่วยท่ี  8 การจดัระบบและออกแบบระบบ
การฝึกอบรม 
 

หน่วยท่ี  9 การฝึกอบรมแบบกลุ่มใหญ่และ
กลุ่มเล็ก 
หน่วยท่ี  10 การฝึกอบรมแบบรายกรณี เกมส์ 
สถานการณ์จ าลอง และสถาการณ์จริง 
หน่วยท่ี  11 การฝึกอบรมแบบโครงการและ
แบบแกปั้ญหา 
หน่วยท่ี  12 การฝึกอบรมแบบโครงการกรณี
งานและการฝึกอบรมทางไกล 
 

หน่วยท่ี  14การประเมินเทคโนโลยกีารสอน
และการฝึกอบรม 
หน่วยท่ี  15 คุณธรรมของนกัเทคโนโลยี
การศึกษา 
 

การออกแบบและจดัระบบการ
สอนและการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมแบบต่างๆ 
เทคโนโลยีและ 

ส่ือสารการฝึกอบรม 

ชุดการเรียนการสอน 

การประเมินและคุณธรรมของ
นกัเทคโนโลยกีารศึกษา 

หน่วยท่ี  13 ชุดการเรียนการสอน 
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5.  วธีิการศึกษา 
5.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

5.1.1  วางแผนศึกษาชุดวิชาเทคโนโลยส่ืีอสารการสอนและ การฝึกอบรม 
1)  กิจกรรมท่ีตอ้งท า 

- นกัศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษา 
- ควรใชเ้วลาศึกษาจากส่ือหลกั คือ ประมวลสาระ และแนวการศึกษา 

ของชุดวชิาประมาณ  6 - 18  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
- ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นแนวการศึกษา 
- ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม ประมาณ  1-5  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

2)  วางแผนกิจกรรมของตนเองล่วงหนา้และจดัท าตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษา 
5.1.2  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 

1)  เตรียมกาย  -  นกัศึกษาควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แขง็แรง เพื่อเป็นพลงัในการขจดั
อุปสรรคทั้งปวงในการเรียน และแบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวนัเพื่อศึกษาชุดวชิาอยา่งนอ้ยวนัละ 2  ชัว่โมง 

2)  เตรียมใจ  -  ท าจิตใจใหส้บายแจ่มใส ขจดัความกงัวล มีสมาธิมุ่งไปท่ี 
การศึกษาชุดวชิาท่ีนกัศึกษาวางแผนและก าหนดไวใ้นตารางการเรียน และท าจิตใจใหเ้ขม้แขง็ ไม่ทอ้ถอยต่อ
อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน 

3)  เตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก จดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม ส าหรับศึกษาชุดวชิาตามท่ี
เห็นสมควร และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนท่ีจ าเป็น 

5.1.3  การด าเนินการศึกษา  นกัศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปน้ี 
1)  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2)  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา 
3)  ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากศูนยว์ทิยบริการ ศูนยบ์ริการการศึกษา ตามท่ีมหาวทิยาลยั

ก าหนด หรือจากแหล่งคน้ควา้อ่ืน ๆ 
4)  ท างานท่ีก าหนดใหไ้ว ้
5)  เขา้ร่วมการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา้ตาม วนั  เวลา และสถานท่ี  

ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
6)  เขา้ร่วมการสัมมนาเสริมแบบ e-learning 
7) เขา้สอบประจ าภาคการศึกษาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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 5.2 งานทีก่ าหนดให้ท าและการส่งงาน 

  งานช้ินที ่1 ทบทวนความรู้ (งานเดี่ยว)  
  1. ตอบค าถามต่อไปน้ีโดยใชเ้น้ือหาสาระชุดวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการสอนและ
ฝึกอบรมหน่วยถึงหน่วยท่ี 7  มีจ  านวน 15 ขอ้ค าถาม ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ 
  2. เขียนดว้ยลายมือตนเองหา้มใชก้ารพิมพ ์(เหตุผลคือ นกัศึกษาไม่ไดน้ า copy ของเพื่อนมา
ส่ง) 
  3. การท างานช้ินน้ีเพื่อให้นกัศึกษาไดอ่้านประมวลสาระและศึกษาเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 
เตรียมตวัมาสัมมนาเสริมและพร้อมท่ีจะสอบ 
  4. งานช้ินน้ีใหส่้งในวนัแรกของการสัมมนาเสริมคร้ังที ่1 
*ไม่ตอ้งส่งใน e-learning* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

คะแนนเตม็ 15 คะแนน 
ข้อ 1  ใหเ้ขียน (1) ตารางการเปรียบเทียบการพฒันาการเทคโนโลยกีารสอนดา้นโสตทศัน์ (2)  
            พฒันาการเทคโนโลยกีารสอนดา้นการจดัระบบ และ (3) พฒันาการเทคโนโลยดีา้นการสอนราย 

บุคคล (หน่วยท่ี 1) 
ข้อ 2 จงสรุปรูปแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารทั้ง 6 รูปแบบ (หน่วยท่ี 2) 
ข้อ 3 จงเปรียบเทียบความแตกต่างของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยมและกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
 (หน่วยท่ี 3) 
ข้อ 4 จงอธิบายอยา่งละเอียดเก่ียวกบัระบบการสอนแผนจุฬาฯ (หน่วยท่ี 4) 
ข้อ 5 จงอธิบายหลกัการสอนรายบุคคล (หน่วยท่ี 5) 
ข้อ 6 จงอธิบายสรุปกระบวนการออกแบบการสอนแบบกลุ่มทั้ง 4 ขั้นตอน (หน่วยท่ี 6) 
ข้อ 7  วเิคราะห์ปัญหาการออกแบบการสอนมวลชนและปัจจยัท่ีสนบัสนุนการออกแบบการสอน 

มวลชน (หน่วยท่ี 7) 
ข้อ 8 จงสรุปความหมายของค าวา่วธีิการและอธิบายความหมายของวธีิการฝึกอบรมทั้ง 9 วธีิอยา่ง 
 ชดัเจน (หน่วยท่ี 1) 
ข้อ 9 จงสรุปแนวคิดเก่ียวกบัสารในกระบวนการส่ือสารการสอนและการฝึกอบรม (หน่วยท่ี 2) 
ข้อ 10 จงอธิบายประเภทของทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการอธิบายอยา่งละเอียด (หน่วยท่ี 3) 
ข้อ 11 จงเปรียบเทียบระบบการสอนตรงกบัระบบการสอนของแคมป์ (หน่วยท่ี 4) 
ข้อ 12 จงสรุปองคป์ระกอบของการสอนรายบุคคล (หน่วยท่ี 5) 
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 งานช้ินที ่2 กจิกรรมในแนวการศึกษา (งานเดี่ยว) 
ค าส่ัง 1. ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน ไม่วา่จะเป็นแบบปรนยัและตอบสั้น นกัศึกษาตอ้ง 
     ท  าทุกหน่วย และตรวจสอบค าตอบและรวมคะแนน 
 2. ท ากิจกรรมในแนวการศึกษาทั้ง 15 หน่วย งานน้ีเป็นงานเด่ียว คะแนนเตม็ 10 คะแนน (ใหเ้ขียน 
     ดว้ยลายมือตวับรรจง) 
 3. งานช้ินนีใ้ห้ส่งในวนัแรกของการสัมมนาเสริม คร้ังที ่1 
 
 งานช้ินที ่3 ผลิตชุดการสอนหรือชุดฝึกอบรมแบบศูนย์การเรียน (งานเดี่ยว) 
ค าส่ัง 1. ผลิตชุดการสอนหรือชุดฝึกอบรมแบบศูนยก์ารเรียนเป็นงานเด่ียว โดยใช้หน่วยการเรียนทีท่ าใน 
     ชุดการสอนแผนจุฬา หรือหน่วยการเรียนทีจ่ะท าในการศึกษาค้นคว้าอสิระ ใชเ้วลาในการสอน  
     4 ชัว่โมง 
 2. ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน จะตอ้งประกอบดว้ย (1) คู่มือการใชชุ้ดการสอน (2) แผนการสอน 
     แบบศูนย์การเรียน (นกัศึกษาตอ้งท าแผนการสอนแบบศูนยก์ารเรียนใหไ้ด ้เพราะใชใ้นการสอบ 
     ภาคประยกุต)์ (3) เน้ือหาสาระ (4) ส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ บตัรค าสั่ง บตัรเน้ือหา บตัรกิจกรรม  
     บตัรค าถาม และบตัรเฉลย (5) การประเมินตนเอง คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบ 
     คู่ขนาน จ านวน 10 ขอ้ และ (6) แบบฝึกปฏิบติั 
 3. ก่อนผลิตชุดการสอนหรือชุดฝึกอบรมแบบศูนยก์ารเรียน นกัเรียนควรศึกษาหน่วยที ่13 
 4. งานช้ินน้ีควรส่งใหอ้าจารยส์ัมมนาเสริมตรวจแลว้จึงส่งทาง e-learning 
 
 งานช้ินที ่4 ประมวลความรู้ทาง e-learning (งานเดี่ยว) 
ค าส่ัง 1. นกัศึกษาศึกษาหน่วยท่ี 8 ถึงหน่วยท่ี 15 จากนั้นตอบค าถามโดยใชเ้น้ือหาสาระจากหน่วยท่ี 
     ก าหนดไว ้
 2. งานช้ินน้ีเป็นงานเด่ียว 15 คะแนน 

ข้อ 13 จงวเิคราะห์สภาพปัญหาของการสอนเป็นกลุ่ม (หน่วยท่ี 6) 
ข้อ 14 จงสรุปองคป์ระกอบของการออกแบบการสอนมวลชน (หน่วยท่ี 7) 
ข้อ 15 จงเขียนขั้นตอนการออกแบบสอนทางไกลรายวชิา “การผลิตส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการศึกษา”  

(หน่วยท่ี 7) 
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 3. ส่งทาง e-learning และใช้ในการสนทนาและปฏิสัมพนัธ์กบัอาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ประมวลความรอบรู้เกีย่วกบัเน้ือหาสาระในชุดวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการสอนและการฝึกอบรม (งาน
เด่ียว 10 คะแนน) 
   1) อ่านประมวลสาระและสรุปสาระส าคญัในแต่ละหน่วยไม่เกิน 3 – 5 หนา้ ของ
กระดาษ A4 ไม่ใหล้อกเฉพาะแนวคิดหรือสรุปทา้ยเน้ือหาในแต่ละหวัเร่ืองหรือในแนวการศึกษามาสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดาวเรืองในฐานะนักเทคโนโลยีการศึกษาปฏิบัติงานท่ีศูนย์ฝึกอบรมแห่งภูมิภาค มีหน้าท่ี
รับผิดชอบดูแลศูนย์ฝึกอบรมแห่งภูมิภาคแห่งน้ี ซ่ึงมีหน่วยงานทั้ งของรัฐและเอกชนเข้ามารับการ
ฝึกอบรม ดาวเรืองตอ้งบรรยายให้ความรู้เจา้หนา้ท่ีฟังในประเด็นต่อไปน้ี นกัศึกษาในฐานะเป็นดาวเรือง 
(1) เขียนสรุปที่ดาวเรืองบรรยาย (2) ออกแบบข้อความที่สรุปในรูปแผนภูมิ แผนผังก้างปลา ไดอะแกรม 
ตารางเปรียบเทยีบ ฯลฯ หลากหลายรูปแบบห้ามใช้รูปแบบเดียว โดยนกัศึกษาควรศึกษาเทคนิคการสอน
ดว้ยแผนผงักราฟิก จากอาจารยส์ัมมนาเสริมหรือคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
 ต่อไปนีเ้ป็นประเด็นทีด่าวเรืองใช้บรรยายมี 15 ประเด็นด้วยกนั 

 ประเด็นที ่1  องคป์ระกอบของการจดัระบบการฝึกอบรม (หน่วยท่ี 8) 
 ประเด็นที ่2 ขั้นตอนของระบบการฝึกอบรมมีขั้นตอน (หน่วยท่ี 8) 
 ประเด็นที ่3 ขั้นตอนของการออกแบบการฝึกอบรม (หน่วยท่ี 8) 
 ประเด็นที ่4 ความแตกต่างของวธีิการฝึกอบรมแบบบรรยาย แบบอภิปราย และซิมโพเซียม 
   ในดา้นกระบวนการฝึกอบรม (หน่วย 9) 
 ประเด็นที ่5 ความแตกต่างของวธีิการฝึกอบรมแบบกลุ่มเล็ก แบบสัมมนา แบบประชุม 
   เชิงปฏิบติัการ และกลุ่มสัมพนัธ์ในดา้นวธีิการฝึกอบรม (หน่วยท่ี 9) 
 ประเด็นที ่6 ประเภทและรูปแบบของการฝึกอบรมแบบรายกรณี (หน่วยท่ี 10) 
 ประเด็นที ่7 เปรียบเทียบการใชส่ื้อการฝึกอบรมแบบเกม 2 ลกัษณะ คือ การใชส่ื้อส าหรับ 
   การฝึกอบรมแบบเกมชนิดไม่ผกูติดกบัอุปกรณ์ และ (2) การใชส่ื้อส าหรับ 
   การฝึกอบรมเกมชนิดผกูติดกบัอุปกรณ์ (หน่วยท่ี 10) 
 ประเด็นที ่8 ความแตกต่างของการฝึกอบรมแบบสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์ใน 

ดา้นความหมาย ขอ้ดี และขอ้จ ากดั (หน่วยท่ี 10) 
 ประเด็นที ่9 ความแตกต่างของการฝึกอบรมแบบโครงการและแบบแกปั้ญหาในดา้น 

ขั้นตอน (หน่วยท่ี 11) 
 ประเด็นที ่10 ระบบการฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจากกรณีงานในดา้นองคป์ระกอบ 
   และโครงสร้าง (หน่วยท่ี 12) 
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6.  การประเมินการเรียน 
 การประเมินการเรียนชุดวชิาเทคโนโลยีและส่ือการสอนฝึกอบรม ประเมินดังนี้ 
 6.1  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริม 60 คะแนน 
  1)  ประเมินจากการเขา้ร่วมสัมมนาเสริม 60 คะแนน 
   งานท่ีก าหนดใหท้ าช้ินท่ี 1             15  คะแนน 
   งานท่ีก าหนดใหท้ าช้ินท่ี 2             10  คะแนน 
   งานท่ีก าหนดใหท้ าช้ินท่ี 3             20  คะแนน 
   งานท่ีก าหนดใหท้ าช้ินท่ี 4 (e-learning)      15  คะแนน 
 6.2  ประเมินจากการสอบประจ าภาคการศึกษาร้อยละ 40 คะแนน 

 ประเด็นที ่11 องคป์ระกอบของชุดฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจากกรณีงาน  
   (หน่วยท่ี 12) 
 ประเด็นที ่12 ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ (หน่วยท่ี 13) 
 ประเด็นที ่13 องคป์ระกอบของการประเมินเทคโนโลยแีละส่ือสารการสอนและการ 

ฝึกอบรม (หน่วยท่ี 14) 
 ประเด็นที ่14 ขั้นตอนการประเมินเทคโนโลยแีละส่ือสารการสอนและการฝึกอบรม 
   (หน่วยท่ี 14) 
 ประเด็นที ่15 คุณธรรมหลกัของนกัเทคโนโลยแีละส่ือสารการสอนและการฝึกอบรม 
   (หน่วยท่ี 15) 
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ตารางสัมมนาเสริม 
ชุดวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการสอนและการฝึกอบรม 

 

วนัที่ 8.30 – 10.00 10.30 – 16.00 
คร้ังท่ี 1 
(1) 

บรรยาย 
การผลิตชุดการสอนแบบ
ศูนยก์ารเรียน 

ฝึกปฏิบัติ 
การผลิตชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 

คร้ังท่ี 1 
(2) 

8.30 – 9.30 น. 
บรรยาย 

งานท่ีท าส่งของ e-
learning 

9.30 – 10.00 น. 
บรรยาย 

แผนผงักราฟิกต่างๆ 

ฝึกปฏิบัติ 
การผลิตชุดการสอน
แบบศูนยก์ารเรียน 

น าเสนอ 
การผลิตชุดการสอน
แบบศูนยก์ารเรียน 

คร้ังท่ี  
(2) 

e-learning 
1. ส่งงานชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนทาง e-learning 
2. ปฏิสัมพนัธ์เร่ืองของ “ดาวเรือง” นกัเทคโนโลยกีารศึกษา ทาง e-learning 
3. ส่งประเด็นสรุปและเขียนแผนผงักราฟิกแต่ละประเด็นทาง e-learning 



 


