การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน
๕ – ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ โรงแรม แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก
การอบรมการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน เป็นโครงการที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เเละโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมุ่งหวังพัฒนาบุคลากร
ผู้สอนให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจภาพยนตร์ในฐานะศิลปะเเละภาษาอันเป็นที่นิยมสาหรับการสื่อสารใน
ปั จ จุ บั น เเละคาดหวังให้ ผู้ เข้าร่ ว มอบรมมีความเข้า ใจเเละได้รับทักษะเพิ่มเติ ม สามารถนาภาพยนตร์ไ ป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ วิ ธี ก ารสอนตามความเหมาะสมในชั้ น เรี ย น เเละเพื่ อ ตระหนั ก ถึ ง อิ ท ธิ พ ลเเละคุ ณ ค่ า ของ
ภาพยนตร์ที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความสามารถในการนาภาพยนตร์ในไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในการนาภาพยนตร์ในไปใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายครูนาร่องการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน โดยมีหอภาพยนตร์ฯ เป็นศูนย์กลางและเป็น
ผู้สนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
๑. มีความเข้าใจวิธีการเเละรูปเเบบการนาภาพยนตร์ไปใช้ในห้องเรียนที่หลากหลาย
๒. เเนวคิดกิจกรรมที่เหมาะสมในการนาภาพยนตร์ไปใช้ในห้องเรียน
๓. เครือข่ายครูผู้สนใจเเละเข้าใจภาพยนตร์ในฐานะภาษาหนึ่งของการสื่อสาร
๔. ค่าอาหารเเละที่พักตลอดการเข้าร่วมอบรม โดยขอสงวนสิทธิ์จัดสรรที่พักตามความเหมาะสม
๕. ประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
๑. เป็นผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา
๒. สนใจแนวคิดการนาภาพยนตร์ไปประกอบการเรียนการสอน
๓. สนใจนาภาพยนตร์ไปบูรณาการจัดการเรียนรู้
๔. ต้องการพัฒนาศักยภาพและความรู้ เพื่อนาภาพยนตร์ไปใช้ในห้องเรียน

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ
๑. สามารถเข้าร่วมอบรมตลอดทั้งกิจกรรม ในวันที่ ๕-๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ตั้งใจที่จะนาความรู้และทักษะที่ได้รับไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของตนเอง
๓. หากผู้เข้าอบรมมีเหตุไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะต้องแจ้งยกเลิกก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวัน
จันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ มิเช่นนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักของตนเองทั้งหมด เป็น
จานวน ๒,๔๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมอบรม

รายละเอียดการอบรม
๑. การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถแต่งกายด้วยชุดลาลองได้
๒. เนื้อหาการอบรมจะเป็นเรื่องการใช้สื่อภาพยนตร์ในห้องเรียน ไม่ใช่การอบรมเพื่อสร้างภาพยนตร์
๓. ระยะเวลาอบรม ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔. สถานที่อบรม ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จ. พิษณุโลก
๕. คณะผู้จัดกิจกรรมสนับสนุนค่าที่พัก ๒ คืน สาหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ทั้งนี้ คณะผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์
ในการจัดการห้องพักทั้งหมด
๖. คณะผู้จัดกิจกรรมจัดเตรียมอาหารกลางวัน ๓ มื้อ อาหารเย็น ๒ มื้อ รวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับผู้เข้าอบรม
๗. การจัดอบรมครั้งนี้จัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เข้าร่วมจะต้องอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา) จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และผู้เข้าร่วมอบรม
จะต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่เข้าร่วมอบรม

การเตรียมตัวสาหรับเข้าร่วมอบรม
เตรียมข้อมูลภาพยนตร์และวิธีการสอน กรณีที่ท่านเคยใช้ภาพยนตร์ประกอบการสอนมาแล้ว

- คณะผู้จัดกิจกรรม -

กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ

การใชภาพยนตรในหองเรียน

5 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ โรงแรม แกรนด ริเวอรไซด จ.พิษณุโลก

5 พฤษภาคม 2564

อาหารวาง

10.45 น. / 15.30 น.

อาหารกลางวัน
12.00 น.

9.30 - 10.00 น.

ลงทะเบียน

10.00 - 10.45 น.

กลาวตอนรับ แนะนำโครงการอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวของ

11.00 - 12.00 น.

แนะนำตัวผูเขารวมอบรม

13.00 - 14.30 น.

การจัดกิจกรรม “โรงหนังโรงเรียน”

14.30 - 16.15 น.

การคัดเลือกภาพยนตร

16.15 - 17.00 น.

บรรยายพิเศษ การใชภาพยนตรเปนสื่อการเรียนการสอน

17.00 - 18.00 น.

พักผอนตามอัธยาศัย / Chech-in เขาที่พัก

19.00 - 21.30 น.

ชมภาพยนตรรวมกัน และสนทนาหลังชมภาพยนตร

6 พฤษภาคม 2564

อาหารวาง

11.00 น. / 15.00 น.

อาหารกลางวัน
12.30 น.

8.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 - 9.30 น.

ทำความรูจัก “วิชาภาพยนตร”

9.30 - 11.00 น.

วิชาภาพยนตร : ประวัติศาสตร ความเปนมาของภาพยนตร

11.00 - 12.30 น.

วิชาภาพยนตร : ภาษาภาพยนตร

13.30 - 15.00 น.

วิชาภาพยนตร : ประเภทของภาพยนตร

15.00 - 16.00 น.

การสอน “วิชาภาพยนตร”

16.00 - 17.00 น.

ถาม - ตอบ

17.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม / พักผอนตามอัธยาศัย

7 พฤษภาคม 2564

อาหารวาง

11.00 น. / 15.30 น.

อาหารกลางวัน
12.00 น.

8.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 - 9.30 น.

แนะนำโครงการ “การใชภาพยนตรในหองเรียน”

9.30 - 12.00 น.

การสอนโดยใชสื่อภาพยนตร

13.00 - 15.00 น.

ระดมความคิด แบงปนวิธีการจัดการเรียนรูดวยภาพยนตร

15.00 - 15.30 น.

ปดการอบรม / มอบประกาศนียบัตร
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อาหารเย็น
18.00 น.

อาหารเย็น
18.00 น.

