โครงการสัมมนา
เรื่อง How to Flip Your Classroom
หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นา e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้
คณาจารย์ได้ใช้เวลาในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์คุ้ม ค่าสูงสุด โดยคณาจารย์สามารถลดเวลาการบรรยายเนื้อหาของ
รายวิชาด้วยการนาเนื้อหาไปเผยแพร่บนเครือข่ายเพื่อให้นิสิตไปศึกษาด้วยตนเอง อาจารย์จะได้นาเวลาที่เหลือมา
สร้างปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการกับนิสิตในห้องเรียน หรือใช้เวลาในการบรรยายเนื้อหาส่วนอื่นๆ ที่ยากแก่การทาคว าม
เข้าใจและจาเป็นต้องใช้เวลาในห้องเรียนอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นว่าระบบ Blackboard เป็นระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS : Learning Management System) ที่มีประสิทธิภาพ
ระบบหนึ่ง จึงได้พิจารณานามาระบบ Blackboard มาเป็นระบบ LMS หลักในการดาเนินงาน
ระบบ Blackboard เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก เนื่องจากมีฟังก์ชั่นการ
ใช้งานที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จึงร่วมกับ บริษัท Blackboard Inc. จัดโครงการ
สัมมนา เรื่อง How to Flip Your Classroom ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบ Blackboard
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆ เทคนิคในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการใช้งานระบบ Blackboard เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้
มากยิ่งขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ โทร. 80242
วัน เวลา และสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4
ผู้เข้าร่วมโครงการ
คณาจารย์ จ ากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และคณาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ที่ มี ก ารใช้ ง านระบบ
Blackboard จานวน 50 คน
การสมัครเข้าร่วมสัมมนา
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.lic.chula.ac.th
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คณาจารย์ได้รับทราบฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆ เทคนิคในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ในการใช้งานระบบ Blackboard เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

กาหนดการสัมมนา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.10 น.
09.10 – 10.00 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ
โดย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์)
Building a Successful framework to Improve Adoption of Learning
Solutions
โดย Chris Ross, Industry Management Director, APAC, Blackboard
Universities are not adept at moving teaching innovations into mainstream
practice, a challenge faced by hundreds of institutions.
Hear how you can overcome the challenge of adoption as Chris shares
how institutions can establish a framework for faculty, development of
sufficient educational technology infrastructure and a framework for
education technology support.

10.00 – 10.30 น.

What Makes a Successful Flipped Classroom
โดย Dr. Susan D'Aloia, Client Success Advocate, APAC, Blackboard

10.30 – 10.45 น.

พักทานอาหารว่าง

10.45 – 13.00 น.

FREE TRAINING WORKSHOP: How to Run a Successful Flipped Classroom
โดย Dr. Susan D'Aloia, Client Success Advocate, APAC, Blackboard
Lau Eng Tang, Solutions Engineer, APAC, Blackboard
How do I "flip my classroom"? Flipping your classroom comes from the idea
that class time should be used to engage students in active learning activities
rather than delivering lectures. In this presentation, you will learn emerging
concepts behind a flipped classroom and why you should try it. The session
will go through the techniques of creating flipped learning opportunities and
the structure of a flipped lesson. Hands-on activities will illuminate how
Blackboard Learn can support flipped learning.

13.00 – 14.00 น.

พักทานอาหารกลางวัน

การสมัครเข้าร่วมสัมมนา
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.lic.chula.ac.th

