Workshop Schedule
โ
โครงการอบรมเชิ
งปฏิ
ป บัติการ

ระบบการศึกษาไฮบริ
ระบบการศกษาไฮบรด
ระบบการศกษา
ษาไฮบรด
ไฮบริด มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 1/2553
ระหวางวันที่ 10-12, 26-27 และ 31 พฤษภาคม 2553

วันที่ 10 พ.ค. 53
วนท
 ปฐมนิเทศ
o แนวทางการพั
แนวทางการพฒนาระบบการศกษาไฮบรด
ฒนาระบบการศึกษาไฮบริด มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปการศึกษา 2553
• โดย ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุงโรจน

o ระบบสารสนเทศสําหรับอาจารยดว ย SWU IT Tools
• โดย ดร.อุราพร ศุขะทัต

วัน
ั ทีี่ 10-11 พ.ค. 53
 SWU Course Web with ATutor : Beginner
• กลุม 1 โดย อ.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ
• กลุม
 2 โดย ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน

SWU Hybrid Education System
Workshop 1/53

วันที่ 12 พ.ค. 53
 SWU Course Web with ATutor : Advance
• โดย อ.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ

Workshop Schedule
กลุุมวิชา EZ Media

วันที่ 26 พ.ค. 53
 Electronic
El
i Presentation
P
i using
i Camtasia
• โดย คุณไพโรจน ผาสุวรรณ

วัน
ั ทีี่ 27 พ.ค. 53
 Electronic Presentation using Power Point 2007

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพฒนา

ระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปการศึกษา 2553
SWU Hybrid Education System 2010

• โดย ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน

วันที่ 31 พ.ค. 53
วนท
 Electronic Handouts using Word Processing 2007 and PDF Ver.8
• โดย ดร.ขนิษฐ
ฐา รุุจิโรจน

โดย
ศิรินช
ุ เทียนรุง โรจน
ผอําานวยการสานกคอมพวเตอร
ผู
นวยการสํานักคอมพิวเตอร

SWU Hybrid Education System

นโยบาย

SWU Hybrid Education System

ระบบการจัดการศึกษาออนไลน
 แบบผสมผสานที่ผูสอนและผูเรียนมีวิธีการจัดการเรียนรู
ทั้งในแบบชั้นเรียนปกติและแบบออนไลน
 ใชระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลนเปนเครื่องมือ
o แสดงแผนการสอน
o เนื้อหาบทเรียน
o แหลงเรียนรู
o ตดตอสอสารระหวางผู
ติดตอสื่อสารระหวางผสอนและผู
อนและผเรยน
รียน
o ติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล

เปาหมายของมหาวิทยาลัย
ระบบการศึกษา

• มีแ
ี บบอยางทีีด
่ ีในการจัด
ั ระบบการศึก
ึ ษา
แบบไฮบริด

รายวิชา/หลักสูตร

• มีระบบการศึกษาแบบไฮบริดเพิ่มมากขึ้น

มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาแบบ
ษาแบบไฮบริ
ไฮบริด
ที่มประสทธภาพ
ทมประสทธภาพ
ทม
ป
ประสิ
ี ระสิทธิภาพ

ยุุทธศาสตร
กําหนดตัวชี้วด
ั ใหแกคณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย
กําหนดภาระงานเพิ่มใหแกอาจารยทม
ี่ ีการจัดการเรียนการสอนออนไลน
กําหนดหลักเกณฑการจายเงินรายไดในการพัฒนา E-Learning Courseware

คณาจารย
คณาจารย

• มสมรรถนะดานไอซทเพอการจดการศกษา
มีสมรรถนะดานไอซีทีเพื่อการจัดการศึกษา
กําหนดอัตลักษณของนิสต
ิ ตองเปนผูรูเทคโนโลยีและรูสารสนเทศ

นิสิต

• มีสมรรถนะดานไอซีทีเพื่อการพัฒนาตนเอง

โครงสรางพื้นฐาน
ไอซีที
ไอซท

• เสริมสรางความเขมแข็งดานการจัด
การศึกษาแบบไฮบริดอยางมีประสิทธิภาพ
การศกษาแบบไฮบรดอยางมประสทธภาพ

สรางความรวมมือทางวิชาการระหวางคณาจารยและหนวยงาน
สงเสริมการพัฒนาระบบและโครงสรางพื้นฐานดานไอซีที
ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แผนการดาเนนงาน
ํ
ิ
• จัดงบประมาณสงเสริม
การดําเนินงานใหบรรลุ
นโยบายและเปาหมาย
นโยบายและเปาหมาย

• จัดงบประมาณสงเสริม
การดําเนินงานระดับ
หนวยงานตามนโยบาย
หนวยงานตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย

กจกรรมในปการศกษา
ิ
ใ ป
ศึ
2553
มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 3 ลานบาท
1.

1.
2
2.
3.
4
4.

คณะ/สถาบัน/
สํานัก/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนา E-Learning Courseware
(SOT2 ครั้งที่ 3)

• จัดโครงการ
สนับสนุน
ุ การ
พัฒนาสือ
่ ดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู

• จัดหาฐานขอมูล
ออนไลน และ
ทรัพยากรการ
เรียนรู

• จัดหา HW/SW,
Research Grant
• จัดโครงการ
Training Course
• จัดทําฐานขอมูล

สํานักสื่อและ
เทคโนโลยี
การศึกษา

สํานัก
หอสมุดกลาง

สํานัก
คอมพิวเตอร

แนวปฏิบต
ั ิทด
ี่ ี

ในการพัฒนา E-Learning Courseware
และการจัดการเรียนการสอนออนไลน
 Courseware Quality Assurance Checklist


ดานขอมลรายวิ
ดานขอมู
ลรายวชา
ชา (Course Syllabus)



ดานเนื้อหา (Content)



ดานกิจกรรมการเรียนรู (Learning Activity)



ดานการวัดและประเมินผล (Assessment)
ดานการวดและประเมนผล



ดานการจัดการขอมูลรายวิชา (Course File Management)

2.

จัดการเรียนการสอนบนระบบ LMS
จําํ นวน 200 รายวิช
ิ า
งบประมาณสนับสนุน 10,000 บาท/วิชา
กิจกรรมพัฒนาอาจารย
กจกรรมพฒนาอาจารย

โครงการอาจารยพเลยงระบบการศกษาออนไลน
โครงการอาจารย
พี่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน มศว
(SOT2FM ครั้งที่ 2)
1.
2.
3.
4
4.

จํานวน 50 ทาน
งบประมาณสนับสนุน 4,000 บาท/Mentee
เงินรางวัล SOT2 Mentor ดีเดนสูงสุด 20,000 บาท
กิจกรรมพัฒนาอาจารยพี่เลีย
กจกรรมพฒนาอาจารยพเลยง
้ ง

แนวปฏิบต
ั ิทด
ี่ ี

ใ
ในการพั
ัฒนา Courseware
C
บนระบบ ATutor
t มศว
 การกาหนดหมวดวชา
การกําหนดหมวดวิชา (Course Category)
A
K
T
C

Archive
Knowledge
Training
Current ใชตาม คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

 การตัง้ ชื่อวิชา (Course Title)
รหัสวิชาภาษาอังกฤษ (Section No) : ชื่อวิชา
เชน CP351 (B01) System Analysis and Design

 การทาสารองขอมู
การทําสํารองขอมล
ล (Backup)
o
o

สํานักคอมพิวเตอร : Daily Backup
ผูสอน : Self
S lf Backup
B k

แนวปฏิ
ฏบต
ั ิทด
ี่ ี
ในการใหคําปรึกษา
 Mentoring Quality Assurance Checklist
 การสรางความสมพนธทด
ส 
สั ั  ี่ ี
 การใหแนวคิดที่เปนประโยชน

แนวปฏิบัติ : ในการพัฒนา E-Learning Courseware ป
การศึก
ึ ษา 2553

 จัดการเรียนการสอนจริงในภาคการศึกษาที่เสนอขอรับทุนสนับสนุน ดังนี้
 นํา E-Learning Courseware ติดตั้งใชงานบนระบบ LMS ระบบ Atutor
 จัดทํา Course Syllabus ครบ 1 ภาคการศึกษาผานระบบ SWU Syllabus Publisher
 มีบทนํา แนะนําผูสอน และขอตกลงในการจัดการเรียนการสอนออนไลนรว มกันระหวาง
ผูสอนและผูเรียน

 การปฏิบัตต
ิ นเปนแบบอยางที่ดี

 มีเนื้อหา (content) และสื่อการเรียนรู (learning object) เพื่อเสริมสรางการเรียนรูข
 อง
ผูเรียนครบ 1 ภาคการศึกษา

 การให
ใ คําแนะนําํ ป
ปรึก
ึ ษาอยา งเป
ปนกัน
ั เอง

 จั
จดกจกรรมการเรยนรู
ดกิจกรรมการเรียนรผาานระบบออนไลน
 นระบบออนไลน (class activity) เชน
เชน assignment,
assignment learning
activity

 การมีสวนรวมในการติดตามผล

 มี
มปฏสมพนธระหวางผู
ปฏิสัมพันธระหวางผสอนและผู
อนและผเรยนผานระบบออนไลน
รียนผานระบบออนไลน เชน
เชน announcement, forum,
course email เปนตน
 แนะนําแหลงเรียนรูน
 อกชัน
้ เรียนเพือ
่ การศึกษาคนควาเพิ่มเติมใหแกผูเรียน (web link หรือ
learning resources)

 จัดการประเมินผลการเรียนการสอนดวยระบบ ปค.003 ตามที่มหาวิทยาลัย
จัด
ั บริิการในระบบบริ
ใ
ิการการศึ
ศึกษา SUPREME2004

ปร โยชนจากการจดร
ประโยชน
จากการจัดระบบการศึ
บบการศกษา
กษา
แบบ SWU Hybrid Education System

แนวปฏิ
ฏบัติ : งบประมาณสนับสนุน
ุ โครงการปการศึกษา 2553


มหาวิท
ิ ยาลัย
ั : แตงตััง้ คณะกรรมการตรวจและประเมิ
ป
น
ิ ผลงาน



คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงาน


จัดประชุมกําหนดเกณฑ และ แจงใหผูเขารวมโครงการทราบ



ติดตามผลงาน ประเมินผล และ รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ

รายวิชาทีผ
่ า นการตรวจและประเมินผลงาน




มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนนให
มหาวทยาลยมอบเงนสนบสนุ
นใหรายวชาละไมเกน
รายวิชาละไมเกิน 10,000
10 000 บาท

หนวยงานตนสังกัด





สามารถเบิกจายเงินสนับสนุนสมทบอีกรายวิชาละไมเกิน
15,000 บาท
ทั้งนี้ใหเปนไปตามนโยบายการบริหารงบประมาณเงินรายไดของหนวยงานตน
ทงนใหเปนไปตามนโยบายการบรหารงบประมาณเงนรายไดของหนวยงานตน
สังกัด (ตามหลักเกณฑการจายเงินรายได)

มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา
 การเผยแพรผลงานวชาการเพอการพฒนาสงคม
การเผยแพรผลงานวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม
 ปฏิรป
ู ระบบการศึกษาไปสูยุคสมัยการศึกษาไซเบอร
 เกิด
ิ องคค
 วามรูใ หมของการจััดการศึก
ึ ษาดวยไอซี
ไ ท
ี ี
 ตัวชีว้ ัด (KPI) ที่เกี่ยวของ






การพัฒนาผูเรียน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน
การจัดทํา Course Syllabus
การประเมินผูสอน เปน
 ตน

ปร โยชนจากการจดร
ประโยชน
จากการจัดระบบการศึ
บบการศกษา
กษา
แบบ SWU Hybrid Education System
คณาจารย
คณาจารย
 ไดพัฒนาตนเองไปสูระบบการจัดการศึกษาที่ใชไอซีทีเปนฐาน

ปร โยชนจากการจดร
ประโยชน
จากการจัดระบบการศึ
บบการศกษา
กษา
แบบ SWU Hybrid Education System
นิสต
ิ

 ไดแนวทางการศึกษาวิจัยองคความรูใ หมในการบูรณาการไอซีที
เขาสููกระบวนการจัดการศึกษา

 ไดรับการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถดานไอซีทท
ี ี่
หลากหลาย

 มีชองทางในการเผยแพรความรูท
 างวิชาการแกชุมชน

 มีบทเรียนออนไลนทส
ี่ ามารถศึกษาคนควาดวยตนเองได
ตลอดเวลา

 ไดรบภาระงานเชงปรมาณเพมเตมจากการสอนในชนเรยนปกต
ไดรับภาระงาน ชิงปริมาณ พิ่ม ติมจากการสอนในชัน
้ รียนปกติ
 ภาระงานสนับสนุนการสอน
o จั
จดทาเอการประกอบการสอน
ดทําเอการประกอบการสอน คู
คมือ
อปฏบตการ
ปฏิบัติการ หนั
หนงสอ
งสือ ตารา
ตํารา
o การจัดการเรียนรูแ
 บบ Virtual Classroom การทําสื่อการสอน
o สําหรับผููที่ไดแตงตั้งเปนอาจารยพี่เลี้ยง ((mentor)) ได 1 ภาระงาน/ชั่วโมง

 ไดรับเงินสนับสนุนพัฒนารายวิชา 10,000 บาท/รายวิชา

 มีโอกาสปฏิสัมพันธเพื่อการแลกเปลีย
่ นเรียนรูกบ
ั ผูสอน และ
เพื่อนรวมชัน
เพอนรวมชนเรยน
้ เรียน
 ไดรับความภูมิใจทีไดเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา
สมัยใหม

 ไดรบเงนสนบสนุ
ไดรับ ินสนับสนนอ
นอาจารยพเลยง
จ รยพี่ ลี้ย 4,000
4 000 บาท/Mentee
บ ท/Mentee

แนะนํา ระบบสารสนเทศสําหรับ
อาจารยด
 วย SWU IT Tools
l
ขอบคุณ

โดย
ดร.อุราพร ศุขะทัต
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร

