การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การผลิตสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย ดวยโปรแกรม Macromedia Authorware”
วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2548
*************************************************************

1. โครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย
ดวยโปรแกรม Macromedia Authorware”

2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบนั การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอน
นับเปนสิ่งที่แพรหลายมากในวงการศึกษา ซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย
สงเสริมการเรียนการสอนในลักษณะที่เนนใหนิสิตรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองมากยิ่งขึ้น สิ่งที่
สําคัญประการหนึ่งในการบรรลุวัตถุประสงคขางตนคือ การจัดทําแหลงขอมูลทางการศึกษาใน
รูปแบบตางๆ เพื่ออํานวยประโยชนในการคนควาและการเรียนการสอนของนิสิต จึงนับไดวาเปน
ภาระกิจที่คณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พึ่งตระหนักและรวมมือกัน เพื่อดําเนินการให
สําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอรชว ยสอน (Computer Assisted Instruction, CAI) จัดไดวา เปนสื่อการสอนที่
สามารถเสริมสรางการเรียนรูใหแกนิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการผสมผสานสื่อชนิดตางๆ
ไวในบทเรียนไมวาจะเปนขอความ รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดที ัศนและเสียง
นอกจากนี้นิสติ ยังสามารถเลือกการเรียนรูไ ดตามความสามารถและความเหมาะสมของตนเอง
รวมทั้งสามารถประเมินผลการเรียนรูโดยการทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบในบทเรียนเพื่อ
ประเมินความกาวหนาในการเรียนรูไดดว ยตนเอง
ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรตระหนักดีถึง
ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนในการเอื้อประโยชนตอการเรียนรู มหาวิทยาลัย จึงมี
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการนําไปใชเปนสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนรูของนิสิตและกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรของ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับความรู
และทักษะ ดานการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรของ คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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4. หัวขอในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. การเริ่มตนใชโปรแกรม Macromedia Authorware 6
2. ความหมายของ Icon
3. การใช Display Icon
4. การใสขอความและการตกแตง
5. การใช Wait Icon
6. การใชงาน Motion Icon
7. การใช Sound Icon
8. การใช Framework Icon
9. การใช Interaction Icon
10. การเผยแพรบทเรียน
5. วิธีการอบรม
- บรรยาย
- สาธิต
- ฝกปฏิบัติดวยคอมพิวเตอร (1 เครื่อง/1คน)
6. ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2548 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
7. สถานที่
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตึก อปร ชั้น 8
8. จํานวนผูเขารวมอบรม
จํานวน 40 คน
9. คุณสมบัติของผูเขารวมอบรม
- เปนคณาจารยและบุคลากร สังกัดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เปนผูมีความสนใจการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
- มีความรูพื้นฐานการใชโปรแกรม Windows 95 / Windows 98/ Windows ME เปนตน
10. การประเมินผล
- สังเกตุจากการอบรม
- ผลการตอบแบบสอบถาม
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11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- ผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมัลติมีเดียไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หนวยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13. วิทยากรและผูชวยวิทยากร
- อาจารยและขาราชการ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การผลิตสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย ดวยโปรแกรม Macromedia Authorware”
วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2548
ณ. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

----------------------------------------------รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันจันทรที่ 14 มีนาคม 2548
08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10.30 น.

ลงทะเบียน
การเริ่มตนใชโปรแกรม Macromedia Authorware 6
- การติดตั้งโปรแกรม
- โครงสรางโดยรวมของโปรแกรม
- Design Window
- Presentation Window
- ความหมายของเมนู
ความหมายของ Icon
- การเริ่มสรางไฟลขอมูลใหม
- การเรียกใช Icon ตางๆ
- การ เปด / ปด ไฟลขอมูล
- การตั้งชื่อ Icon
- การยายตําแหนง Icon บน Flowline
- การลบ Icon บน Flowline
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10.30 น. – 12.00 น.

การใช Display Icon
- การเปด Display Icon เพื่อเขาสูหนา Presentation Window
- การใช Graphic Toolbox
- การวาดรูปแบบตางๆ
- การใสสีและลาย
การใสขอความและการตกแตง
- การใสขอความ
- การนําภาพมาประกอบในบทเรียน
- การแตงภาพ
- การใช Inspector Mode
- การกําหนดตําแหนงของภาพหรือวัตถุ
13.00 น. – 14.30 น.
การใช Wait Icon
- การกําหนดคุณสมบัติของ Wait Icon
- การลบวัตถุบนจอภาพ
- การใช Erase Icon
- การกําหนด Effect ในการลบ
- การเลือกใช Transition
- การ Run โปรแกรม
- การบันทึกไฟลขอมูล
14.30 น. – 16.00 น.
การใชงาน Motion Icon
- การกําหนดการเคลื่อนที่ แบบ Direct to Point
- การกําหนดการเคลื่อนที่ แบบ Direct to line
- การกําหนดการเคลื่อนที่ แบบ Direct to Grid
- การกําหนดการเคลื่อนที่ แบบ Path to End
- การกําหนดการเคลื่อนที่ แบบ Path to Point
(วิทยากร นางนัยนา หนูจนั ทรแกว, ผูชวยวิทยากร นายสุรศักดิ์ หนูจนั ทรแกว, นางจรรยา สุขะปาน,
นางนุชปยา สุดสวัสดิ)์
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วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2548
08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10.30 น.

10.30 น. – 12.00 น.

13.00 น. – 14.30 น.

14.30 น. – 16.00 น.

ลงทะเบียน
การใช Sound Icon
- รูปแบบไฟลขอมูลเสียง
- การนําเสียงเขา
- การทดสอบเสียง
- การควบคุมการเลนเสียง
- การใช Movie Icon
การใช Framework Icon
- การใช Entry Pane
- การใช Exit Pane
- การใช Navigation Icon
- การใช Calculation Icon
- การออกจากบทเรียน
- การใช Start Flag และ Stop Flag
การใช Interaction Icon
- การสรางแบบตอบสนองแบบตางๆ
- การสรางแบบทดสอบ
การเผยแพรบทเรียน
- การ Package file

