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เรื่อง บทเรียนออนไลน

รายละเอียด

บทเรียนออนไลน  เรื่อง คําสอนที่ไรเสียง

1.คําชีแ้จงการใชบทเรียน

1.1.คําชีแ้จงการใชบทเรียน

2.วัตถุประสงคการเรียนรู

3.แบบทดสอบกอนเรียน

4.วิดีทัศน เรื่องที่ 1 (ฝาก)

5.กิจกรรมหลังดูวิดดทัศนเรื่องที่ 1 (ฝาก)

6.ใบความรูเรื่องที่ 1 (ฝาก)

7.วิดีทัศน เรื่องที่ 2 (กระจกเงา)

8.กิจกรรมหลังดูวิดีทัศนเรื่องที่ 2 (กระจกเงา)

9.ใบความรูเรื่องที่ 2 (กระจกเงา)

10.วิดีทัศนเรื่องที่ 3 (ครูดีคนเดิม)

11.กิจกรรมหลังดูวิดีทัศน เรื่องที่ 3 (ครูดีคนเดิม)

12.ใบความรูเรื่องที่ 3 (ครูดีคนเดิม)

13.วิดีทัศนเรื่องที่ 4 (เบื้องหลัง)

14.กิจกรรมหลังดูวิดีทัศน เรื่องที่ 4  (เบื้องหลัง)
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15.ใบความรูเรื่องที่ 4 (เบื้องหลัง)

16.วิดีทัศนสรุปบทเรียน

17.กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู

18.แบบทดสอบหลังเรียน

19.แบบทดสอบความพึงพอใจ

20.คูมือการใชบทเรียนออนไลน

บทเรียนออนไลน  เรื่อง ศิลปะในตัวครู

1.คําชีแ้จงบทเรียน

2.วัตถุประสงคบทเรียน

3.แบบทดสอบกอนเรียน

4.วิดีทัศนเรื่องที่ 1  ขายชีพ

5.กิจกรรมหลังดูวิดีทัศน เรื่องที่ 1

6.ใบความรูที่ 1 วินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

7.วิดีทัศนเรื่องที่ 2 เรื่องเลาจากครูรางวัลสมเด็จเจาฟ ามหาจักรี

8.กิจกรรมหลังดูวิดีทัศนเรื่องที่ 2 

9.ใบความรูที่ 2 ครูเฉลิมพร พงศธีระวรรณ ครูดีแหงสยาม

10.กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู

11.แบบทดสอบหลังเรียน
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12.แบบสอบถามความพึงพอใจ

13.คูมือการใชบทเรียนออนไลน

 บทเรียนออนไลน เรื่อง การพัฒนาตนเองสูความเป็นครูมืออาชีพ

1.คําชีแ้จงบทเรียน

2.วัตถุประสงคบทเรียน

3.แบบทดสอบกอนเรียน

4.วีดิทัศนเรื่อง การพัฒนาตนเอง ฯ

5.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน

6.ใบความรู เรื่องการพัฒนาตนเอง ฯ

7.กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู

8.แบบทดสอบหลังเรียน

9.แบบสอบถามความพึงพอใจ

10.คูมือการใชบทเรียนออนไลน

 บทเรียนออนไลน เรื่อง นักเรียนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวของครู

1.คําชีแ้จงบทเรียน

2.วัตถุประสงคบทเรียน

3.แบบทดสอบกอนเรียน

4.วีดิทัศนเรื่องที่ 1 นักเรียนเปรียบเสมือน ฯ
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5.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน เรื่องที่ 1

6.ใบความรูที่ 1 พื้นฐานจรรยาบรรณครู ฯ

7. วีดิทัศนเรื่องที่ 2 นักเรียนเปรียบเสมือน ฯ

8.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน เรื่องที่ 2

9.ใบความรูที่ 2 แนวคิดการใหคําปรึกษา

10.วีดิทัศนเรื่องที่ 3 นักเรียนเปรียบเสมือน ฯ

11.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน เรื่องที่ 3

12.ใบความรูที่ 3 การสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาค

13.กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู

14.แบบทดสอบหลังเรียน

15.แบบสอบถามความพึงพอใจ

16. คูมือการใชบทเรียนออนไลน

บทเรียนออนไลน เรื่อง ไมเรียวครูไทย ในยุค 4.0

1.คําชีแ้จงบทเรียน

2.วัตถุประสงคบทเรียน

3.ความเป็นมาของบทเรียน

4.แบบทดสอบกอนเรียน

5.วีดิทัศน เรื่องที่ 1 ประมวลขาว
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6. กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน เรื่องที่ 1 “ประมวลขาว”

7.ใบความรูที่ 1 แบบแผนพฤติกรรม ฯ

8. วีดิทัศน เรื่องที่ 2 รูหรือไม

9.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน เรื่องที่ 2 “รูหรือไม”

10.ใบความรู 2 การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

11. ความรูเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน ฯ

12.กิจกรรมการเรียนรูแบบจับคู

13.กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู

14.แบบทดสอบหลังเรียน

15.แบบสอบถามความพึงพอใจ

16.banner

17.คูมือการใชบทเรียนออนไลน

บทเรียนออนไลน เรื่อง ครูคือผูสงเสริมในความกาวหนาและความสําเร็จของนักเรียน

1.คําชีแ้จงบทเรียน

2.วัตถุประสงคบทเรียน

3.แบบทดสอบกอนเรียน

4.วีดิทัศนเรื่องที่ 1 ครูครับ

5.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศนเรื่องที่ 1
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6.ใบความรูที่ 1 การใหคําปรึกษา

7.วีดิทัศนเรื่องที่ 2 ครูคือเพื่อนแท

8.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศนเรื่องที่ 2

9.ใบความรูที่ 2 จรรยาบรรณตอผูรู ฯ

10. วีดิทัศนเรื่องที่ 3 ครูผูใหโอกาส

11. กิจกรรมหลังดูวีดิทัศนเรื่องที่ 3

12.ใบความรูที่ 3 จรรยาบรรณตอผูรู ฯ

13.กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู

14.แบบทดสอบหลังเรียน

15.แบบสอบถามความพึงพอใจ

16.คูมือการใชบทเรียนออนไลน

 

 

 

 

ผูรายงาน : sattrawut kimiphan

วันที่ : 2018-09-14
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