
 

การอบรมเชงิปฏิบตัิการ 

หลักสูตร“การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สําหรับผู้สอน”  
“Learning Management with e-Learning using Moodle (for Instructor)” 

๑. ชื่อหลักสูตร: หลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สําหรับผูส้อน”  
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนแนวทางด้าน
สื่อการเรียนการสอนจึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น 
หน่วยงานและองค์กรด้านการศึกษาจึงจําเป็นต้องส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านการผลิตสื่อบทเรียนอเล็กทรอนิกส ์
   ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ หรือ Learning Management System (LMS) นับว่าเป็นอีกระบบ
หน่ึงที่เข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาในลักษณะ e-Learning ทั้งในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผสม
สานกับการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
กระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น สําหรับเคร่ืองมือหรือระบบที่สนับสนุน 
LMS น้ันมีหลายประเภท แต่ปัจจุบันที่กําลังเป็นที่นิยม มีความทันสมัยและมีประสทิธิภาพสูงในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ โปรแกรม Moodle ซึ่งมีความสามารถในการจัดการหลักสูตร การสร้าง
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเอง หรือเพ่ือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผูส้อน 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการศึกษา  สู่คณาจารย์ และบุคลากรส่วนวิชาการ ให้สามารถนําองค์
ความรู้สู่การประยุกต์ใช้สําหรับการเรียนการสอน จึงจัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
หลักสู ตร  “Moodle :: การจั ดการการ เรี ยนรู้ แบบ  e-Learning สํ าหรับผู้ สอน” หรือ  “Learning 
Management with e-Learning using Moodle (for Instructor)” โดยมุ่ ง เ น้น เฉพาะกลุ่ มผู้ สอน เ พ่ือ
ประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือในการอบรมต่าง ๆ โดยเน้นการปฏิบัติ
จริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๔. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้อาจารย์สามารถจัดทําเน้ือหาประกอบการสอนบทเรียนออนไลน์ ที่มีโครงสร้าง เน้ือหา และ
วิธีการที่เหมาะสมกับการศึกษา   
๒. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง และสามารถเข้าถึง
เน้ือหาวิชาได้อย่างเต็มที่ 



๓. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผู้เรียน รวมถึงผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง อันเป็นการกระตุ้นการศึกษาในปัจจุบัน  

 
๕. เปา้หมาย 
 คณาจารย์ประจําวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จาํนวน ๒๕ รูป/คน 
 
๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
๗. วิทยากร 
 นายอภิชาติ รอดนิยม วิทยากรหลัก 
 นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ วิทยากรร่วม 
  
 
๘. ขอบขา่ยเนื้อหาหลักสูตร 

 แนะนําระบบ Google Application for Education (MCU) 
 การสมัครเป็นสมาชิกระบบ – Registration 
 การจัดการข้อมูลส่วนตัว – Personal Profile Management 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับแหลง่ข้อมูลในมูเด้ิล – Basic Knowledge of Moodle Resource 
 ประเภทของแหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในระบบ – Moodle Resources 
 การใช้และจัดการกับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในหลักสูตร – Course Activities 
 การเพ่ิมเน้ือหาโดยใช้แหล่งขอ้มูลในระบบมเูด้ิล – Adding Content 
 การจัดการเน้ือหาในหลักสูตร – Managing and Updating Content 
 การจัดการลงทะเบียนในหลกัสูตร – Managing Course Enrollment 
 การนํากิจกรรมหรือกลุ่มผู้ใช้เข้ามาในหลักสูตร – Import Content 
 การจัดการข้อมูลในหลักสูตร – File Management 
 การจัดการระบบการให้คะแนนในหลักสูตร – Managing Grade 
 บันทึกเก่ียวกับหลักสูตร – Course Report 
 การสํารองข้อมูลในหลักสูตร – Course Backup 
 การกู้ข้อมูลในหลักสูตร – Restoring Course 

 

๘. สถานที่ฝกึอบรม  
         ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวมโซน C  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 
 



 

 หมายเหตุ 

๑. อาจารย์ผู้เข้าอบรม ต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทําการสมัคร MCU Mail (Google Education) 
๒. อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องทําการจัดเตรียมเนื้อหาท่ีจะใช้ประกอบการอบรมฯ เพือ่จัดทํา

รายวิชาบนระบบ e-Learning ดังนี้ 
- Powerpoint (สไลด์) ทั้งหมดของรายวิชา อย่างน้อย ๑ วิชา 
- File (Word, PDF)  
- Test แบบปรนัยสาํหรับวิชานั้นๆ อย่างนอ้ย ๑๐ ข้อ 
- Image (รูป) ของอาจารย์ประจําวิชา, รูปประกอบรายวิชานัน้ๆ  
- Video ประกอบการสอน (ถ้ามี) 

๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน เปน็การอบรมต่อเนื่อง 
๔. ขอความร่วมมือผู้เขา้ร่วมอบรมต้องเป็นอาจารย์เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กําหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร“การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สําหรับผู้สอน”  

“Learning Management with e-Learning using Moodle (for Instructor)” 
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวมโซน C 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 

******************* 
๒๔ ต.ค. ๖๐ (เช้า) ๑. แนะนําระบบ Google Application for Education (MCU) 

 

๒๔ ต.ค. ๖๐ (บ่าย) ๒. บทเรียนเบ้ืองต้นเก่ียวกับ Moodle – Moodle Basics 
๑.๑ ส่ือการเรียนการสอนอเิล็กทรอนิกส์ (E-learning) คืออะไร 
๑.๒ ประโยชน์ และ ความสําคัญ ของส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมูเดิ้ล 
๑.๔ คุณสมบัติและลักษณะพื้นฐานของมูเดิ้ล – Basic features 
๓. การใชง้าน Moodle เบือ้งต้น – Getting Started 
 

๒.๑ การสมัครเป็นสมาชิกระบบ – Registration 
๒.๒ การจดัการข้อมูลส่วนตัว – Personal Profile Management 
๒.๓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลในมเูดิล้ – Basic Knowledge of Moodle Resources 
๒.๔ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในมูเดิ้ล – Basic Knowledge of Moodle Activities 
๔. การสร้างและจัดการเน้ือหาสาระสําคญัในหลักสูตร – Course Content Creation 
and Management 
๓.๑ ประเภทของแหล่งข้อมูลที่ใชใ้นระบบ – Moodle Resources 
๓.๒ การเพิ่มเน้ือหาโดยใช้แหล่งข้อมูลในระบบมูเดิ้ล – Adding Content 
๓.๓ การจดัการเน้ือหาในหลักสูตร – Managing and Updating Content 

๒๕ ต.ค. ๖๐  (เช้า) ๔. การจัดการหลักสูตร – Course Management 
๔.๑ การจดัการลงทะเบียนในหลักสูตร – Managing Course Enrollment 
๔.๒ การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ในหลักสูตร – Group Management 
๔.๓ การนํากิจกรรมหรอืกลุ่มผู้ใช้เข้ามาในหลักสูตร – Import  
๔.๔ การจดัการข้อมูลในหลักสูตร – File Management 
๔.๕ การจดัการระบบการให้คะแนนในหลักสูตร – Managing Grade 
๔.๖ บันทึกเกี่ยวกับหลักสูตร – Course Report 
๔.๗ การสํารองข้อมูลในหลักสูตร – Course Backup 
๔.๘ การกู้ข้อมลูในหลักสูตร – Restoring Course

๒๕ ต.ค. ๖๐ 
(บ่าย) 

๕. การใช้และจัดการกับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในหลักสตูร – Course Activities 
๖. Workshop เพ่ือประมวลความรู้และฝึกปฏิบัติทั้งหมด 
๗. Workshop เพ่ือประมวลความรู้และฝึกปฏิบัติทั้งหมด (เพ่ิมเติม)  

ปิดการอบรม 



 

 
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร  

หลักสูตร “การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สําหรับผู้สอน”  
“Learning Management with e-Learning using Moodle (for Instructor)” 

ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวมโซน C 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วังนอ้ย พระนครศรีอยุธยา 
 

************** 
ชื่อส่วนงาน........................................................................................................................................ 

๑. ชื่อ..............................................................ฉายา/นามสกุล................................................... 
ตําแหน่ง................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์........................................................................................................................ 
E-mail.................................................................................................................................. 

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นที่ ๔ อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรศัพท์ ๐๙๕-๘๕๖-๕๗๘๙, ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๐๗๔, ๘๐๗๕ 
หรืออีเมล์  ITtraining@mcu.ac.th 

 

 
 


