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2 โครงการจัดท าเนื้อหา 
e-Learning

ของการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม

แหล่ ง ข้ อมู ลสื่ อการ เรี ยนการสอน

3 โครงการจัดท าเนื้อหา 
e-Learning ของการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

1
เว็บไซต์ระบบคลังสือ่ ICT

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4 E-Book Library 
by KKU

5 E-Book
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6

E-Book มหาวิทยาลัยรามค าแหง

12 เครื่องมือ 
Tool Application
ส าหรับครูยุคใหม่

7

แหล่งรวมเครื่องมือ
Active Learning

8

ตัวอย่าง
linoit

กระดาน ถาม-ตอบ

9

กฎข้อห้ามของ Youtube ที่ทุกคนต้องรู้

10
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11

Facebook
ICT SRRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

12

Facebook
มูลนิธิสยามกมัมาจล 

13

Facebook
eduzones

14

Facebook
Teachdentshare
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ครูอภิวัฒน์

การใช้งาน 
Youtube
ที่เหมาะสม

17

เปลี่ยนงานน าเสนอ
ให้เป็นวิดีโอ
Powerpoint

18

jRaja
โปรแกรมสร้าง

เสียงพูด
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- ที่เมนูแทรก เลือก รูปร่าง
เลือก วาดรูปร่างตามต้องการ



- เมนูรูปแบบ เลือก เส้นกรอบรูปร่าง 
เลือก ไม่มีเส้นกรอบ

- เมนูรูปแบบ เลือก เติมสีรูปร่าง เลือก สีที่ต้องการ



- ที่รูปร่าง เลือกวาดรูป สามเหลี่ยม
ปรับทิศทางที่ลูกศร 

- ปรับเปลี่ยนสีและขนาด แล้ววางที่ต าแหน่งดังภาพด้านล่าง



- ให้ครูผู้สอนสร้างรูปสี่เหลี่ยมส่ีฟ้า 
จัดต าแหน่งและสีตามรูปด้านล่าง

- คัดลอกรูปสี่เหลี่ยม ดังภาพ



- การคัดลอก คลิกขวาที่รูป
เลือกคัดลอก แล้ววาง

- ปรับขนาดและวางต าแหน่งดังรูปภาพด้านล่าง



- เข้า google 
- พิมพ์ค้นหา color infographic
- เลือกค้นรูป

- เข้า google 
- พิมพ์ค้นหา flat color
- เลือกค้นรูป

https://www.google.co.th/search?q=color+infographic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-3Z35x_viAhVHOI8KHdokB1gQ_AUIECgB&biw=1094&bih=474&dpr=1.25
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https://www.google.co.th/search?biw=875&bih=379&tbm=isch&sa=1&ei=QFMNXf2PNcbqvATHvYMQ&q=flat+color&oq=flat+color&gs_l=img.3...0.0..3013...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.jhyv-oCvKwE
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- คลิกขวาที่รูปภาพ
- เลือกคัดลอกรูปภาพ
- แล้วไปวางที่ powerpoint

- ที่ powerpoint เมนูแทรก เลือก สกรีนช็อต เลือก การคลิปหน้าจอ

วิธีที่  1

วิธีที่  2



- เมนูแทรก เลือก รูปร่าง
เลือก ส่ีเหลี่ยมผืนผ้า : มุมมน

- ปรับขนาดและวางต าแหน่งดังรูปภาพด้านล่าง



- ให้ครูผู้สอนสร้างเนื้อหาตามรูปภาพ

- ปรับขนาด สี รูปภาพ ตัวอักษร ข้อความตามความเหมาะสม

- เมนู หน้าแรก
- คลิกขวาที่ไลด์ ด้านซ้าย
- เลือก ท าซ้ าสไลด์



- ผลการท าซ้ าสไลด์เนื้อหาตามรูปภาพ

- การสร้างเนื้อหา สไลด์ หัวเรื่อง



- สไลด์ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านความรู้

- สไลด์ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านทักษะ



- สไลด์ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านคุณธรรมอังพึงประสงค์

- สไลด์ เนื้อหา เช่น เรื่องขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์



- สไลด์ สรุปเนื้อหา

- เมนู การเปลี่ยน คลิกที่



- เลือก การเปลี่ยนสไลด์ ตามต้องการ

- คลิกเลือกสไลด์ด้านซ้าย แล้ว เลือกการเปลี่ยน ตามต้องการ
* ให้ครูเลือกการเปลี่ยนทุกสไลด์



- ที่เมนู การเคลื่อนไหว
แล้วเลือก ข้อความหรือรูปภาพ ที่ต้องการ

- คลิกที่          แล้วเลือการเคลื่อนไหวตามต้องการ



- ที่เมนู 
จะปรากฏบานหน้าต่าง ด้านขวามือ

* ให้ครูผู้สอน สร้างภาพเคลื่อนไหว ทุกวัตถุในแต่ละสไลด์



- ที่เมนู แทรก เลือกเครื่องมือเสียง
แล้วเลือก  

- คลิกที่ ปุ่ม        เพื่อบันทึกเสียงบรรยายเสร็จแล้วคลิกปุ่มตกลง



- เมื่อบันทึกเสียงเรียบร้อยจะปรากฏ
รูปภาพ    

- คลิกเสียงที่บันทึก แล้วลากไปด้านบน หรือ คลิก 
เพื่อจัดล าดับของภาพเคลื่อนไหว



- ตั้งค่า ภาพเคลื่อนไหว ระยะเวลา
หน่วงเวลา ตามต้องการ

- คลิกที่            หรือ กดปุ่มแป้นพิมพ์ F5 เพื่อน าเสนอชิ้นงาน     



- ที่เมนู ไฟล์

- คลิก ส่งออก แล้วเลือก สร้างวิดีโอ



- ปรับแต่ง ขนาดไฟล์วิดีโอ ตามต้องการ
แล้ว คลิก ปุ่ม 

- ตั้งชื่อไฟล์ แล้ว คลิก ปุ่มบันทึก



- เปิดโปรแกรม jRaja แล้ว ป้อนข้อความ
ที่ต้องการให้เป็นเสียงบรรยาย ทดสอบฟัง กด ปุ่ม 

- การบันทึกไฟล์เสียง ที่เมนู File เลือก Save File - Wave(*.wav)
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