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การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การใชโปรแกรม Macromedia Captivate เพื่อสรางสื่อการสอน Online”  

วันที่  20 - 21  มีนาคม 2549 
************************************************************* 

 

1. โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การใชโปรแกรม Macromedia Captivate  
เพื่อสรางสื่อการสอน Online”  

 
2. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบนัการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการจดัการเรียนการสอนเปนสิ่ง
หนึ่งที่คณาจารยและผูเกีย่วของกับการศึกษาไดใหความสนใจและนํามาใชกันในทกุระดับ
การศึกษา  โดยคณะแพทยศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีแนวนโยบายสงเสริมให
คณาจารยไดพฒันาและนํามาใชประกอบการเรียนการสอนอยูอยางตอเนื่องและเพื่อให
คณาจารยไดมแีนวคดิและมคีวามรูเกี่ยวกบัการจดัสรางสื่อการสอนชนิด Online จึงได
ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค    เพื่อใหผูเขาอบรม 

1. ผูเขาอบรมมีความเขาใจหลักการของโปรแกรมเพื่อสรางสื่อการสอน 
2. ผูเขารวมอบรม สามารถสรางสื่อการสอน Online ดวย Captivate ได 
3. ผูเขารวมอบรม มีความรูพื้นฐานในการสรางสื่อการสอนเพื่อนําไปตอยอดได 
4. เพื่อใหรูหลักศิลปะในการสื่อที่สวยงาม 
 

4. หัวขอการอบรม 
 1. หลักการของโปรแกรม การใส วัตถุตางๆ ใน Timeline 
 2. การใส วัตถุตางๆ ใน Timeline และการจัด Layout 
 3. การใส วีดีโอ การใสเสียง การบันทึกหนาจอ การบันทกึเสียง 
 4. การสงออกเพื่อสรางสื่อ Online และ เทคนิคอื่นๆ 

 

5. วิธีการอบรม 
- บรรยาย 
- สาธิต 
- ฝกปฏิบัติดวยคอมพิวเตอร, เครื่อง/1 คน 
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6. คุณสมบัตผิูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1. เปนอาจารยและเจาหนาที่ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. มีความรูเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop มากอน 
3. มีความรูเกี่ยวกับ Swish หรือ Flash บางเล็กนอย 

 
7. จํานวนผูเขารวมอบรม 
  จํานวน 35 คน 
 
8. ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง 

วันที่  20 - 21  มีนาคม 2549  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
 
9. สถานที่ หองปฏิบัติการหนวยคอมพวิเตอร  ตึก อปร  ช้ัน 8 
 
10. การประเมินผล 

- สังเกตจากการประชุม 
- ผลการตอบแบบสอบถาม 

 
11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขาอบรมสรางสื่อการสอน Online ได 
  2. ผูเขารวมอบรมมีความรูพื้นฐานในการใชตอยอดเพื่อสรางสื่อการสอน Online ได 
 
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

- รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  - หนวยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพือ่การศึกษา  

   คณะแพทยศาสตร    จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
13. วิทยากร  

- อ. ภุชงค โรจนแสงรัตน 
- บุคลากร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

14. ผูประสานงานโครงการ 
  - นางนยันา  หนูจันทรแกว 
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กําหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
 เร่ือง “การใชโปรแกรม Macromedia Captivate เพื่อสรางสื่อการสอน Online”  

วันที่  20 - 21  มีนาคม 2549 
ณ. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ตึก อปร  ช้ัน 8  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

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

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
วันจันทรท่ี  20  มีนาคม  2549 
 08.30 น. – 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 น. – 10.30 น.  หลักการของโปรแกรม การใสวัตถุตางๆ  ใน Timeline 
(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ) 

10.30 น. – 12.00 น.  หลักการของโปรแกรม การใสวัตถุตางๆ  ใน Timeline (ตอ) 
     

13.00 น. – 14.30 น.  การใสวัตถุตางๆ ใน Timeline และการจัด Layout 
 (คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏบิัติ)  

  14.30 น. – 16.00 น.  การใสวัตถุตางๆ ใน Timeline และการจัด Layout (ตอ) 
(วิทยากร อ.ภชุงค โรจนแสงรัตน,ผูชวยวิทยากร นางนยันา  หนูจันทรแกว,นาย สุรศักดิ์  หนูจันทรแกว, 
นาง จรรยา  สุขะปาน,นาง นุชปยา  สุดสวสัดิ์) 
 
วันอังคารที่  21   มีนาคม 2549 
 08.30 น. – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
 09.00 น. – 10.30 น.  การใส วีดีโอ การใสเสียง การบันทึกหนาจอ การบันทึกเสียง 

(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ) 
 10.30 น. – 12.00 น.  การใส วีดีโอ การใสเสียง การบันทึกหนาจอ การบันทึกเสียง(ตอ) 
      
 13.00 น. – 14.30 น.  การสงออกเพื่อสรางสื่อ Online และ เทคนิคอ่ืนๆ 
     (คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ) 
 14.30 น. – 16.00 น.  การสงออกเพื่อสรางสื่อ Online และ เทคนิคอ่ืนๆ (ตอ) 
(วิทยากร อ.ภชุงค โรจนแสงรัตน,ผูชวยวิทยากร นางนยันา  หนูจันทรแกว, นาย สุรศักดิ์  หนูจันทรแกว, 
นาง จรรยา  สุขะปาน,นาง นุชปยา  สุดสวสัดิ์)
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