บันทึกขอความ
สวนงานสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๐๓๕ – ๒๔๘๐๘๒ ภายใน ๘๐๘๓-๘๐๗๕
ที่ศธ ๖๑๑๑.๒/๐๗๔ วันที่
๑๙กรกฎาคม๒๕๖๐
เรื่องขอเชิญคณาจารยเขาอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
หลักสูตร“Moodle ::

การจัดการการเรียนรูแบบ e-Learning สําหรับผูสอน”
เรียนคณบดีคณะมนุษยศาสตร

ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติโครงการฝกอบรมและการจัดการความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะ
ดําเนินการอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรูแบบ e-Learning สําหรับผูสอน”“Learning
Management with e-Learning using Moodle (for Instructor)”ระหวางวันที่ ๒๖ –
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
(C๑๑๕) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลําไทร อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอใหแจงหรือสงคณาจารยเขาอบรมหลักสูตรดังกลาว โดยแจง
รายชื่อผูเขาอบรมตามแบบฟอรมใบตอบรับที่แนบมานี้ ที่สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอรโทรศัพท ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕
และโทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓ , หรืออีเมล ITtraining@mcu.ac.thหรือสามารถแนบไฟลแบบ
ตอบรับเขาอบรมไดที่เว็บไซตtraining.mcu.ac.th ทั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อไดสงบุคลากรเขาอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว

(พระมหาชํานาญ มหาชาโน)

ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูประสานงาน
นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร
โทรศัพท ๐๓๕-๒๔๘-๑๙๕ ภายใน ๘๑๙๕ โทร ๐๙๕-๘๕๖-๕๗๘๙

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรูแบบ e-Learning สําหรับผูสอน”
“Learning Management with e-Learning using Moodle (for Instructor)”

๑.ชื่อหลักสูตร: หลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรูแบบ e-Learning สําหรับผูสอน”
๒.หนวยงานที่รับผิดชอบ :สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓.หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนแนวทางดาน
สื่อการเรียนการสอนจึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ตอบสนองความตองการของผูเรียนมากขึ้น
หนวยงานและองคกรดานการศึกษาจึงจําเปนตองสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรไดมีการพัฒนาศักยภาพ
ในดานการผลิตสื่อบทเรียนอเล็กทรอนิกส
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู หรือ Learning Management System (LMS) นับวาเปนอีกระบบ
หนึ่งที่เขามาสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาในลักษณะ e-Learning ทั้งในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส
ผสมสานกับการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูใหกับผูเรียน และการมุงเนนใหผูเรียนได
พัฒนากระบวนการการเรียนรูดวยตนเองผานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน สําหรับเครื่องมือหรือระบบที่
สนับสนุน LMS นั้นมีหลายประเภท แตปจจุบันที่กําลังเปนที่นิยม มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการ
สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูดังกลาว ไดแก โปรแกรม Moodle ซึ่งมีความสามารถในการจัดการหลักสูตร การ
สรางกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนรูฝกฝนดวยตนเอง หรือเพื่อปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการถายทอด
องคความรูดานเทคโนโลยีที่สนับสนุนการศึกษา สู คณาจารย และบุคลากรสวนวิชาการ ใหสามารถนําองค
ความรูสูการประยุกตใช สําหรับการเรียนการสอน จึงจัดโครงการอบรมความรูเฉพาะทางดานคอมพิวเตอร
หลักสูตร “ Moodle :: การจัดการการเรียนรูแบบ e-Learning สําหรับผูสอน” หรือ “ Learning
Management with e-Learning using Moodle (for Instructor)” โดยมุงเนนเฉพาะกลุมผูสอนเพื่อ
ประยุกตใชระบบดังกลาวในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในการอบรมตาง ๆ โดยเนนการปฏิบัติ
จริงในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
๔.วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหอาจารยสามารถจัดทําเนื้อหาประกอบการสอนบทเรียนออนไลน ที่มีโครงสราง เนื้อหาและ
วิธีการที่เหมาะสมกับการศึกษา
๒. เพื่อใหนักศึกษาสามารถมีแหลงคนควาขอมูลจากอาจารยผูสอนโดยตรงและสามารถเขาถึง
เนื้อหาวิชาไดอยางเต็มที่
๓. เพื่อเผยแพรขอมูลใหเปนประโยชนตอสังคม และผูเรียน รวมถึงผูสนใจสามารถเขามาศึกษาและ
เรียนรูดวยตนเอง อันเปนการกระตุนการศึกษาในปจจุบัน

๕.เปาหมาย
คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๑๕ รูป/คน
๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ระหวางวันที่
๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม๒๕๖๐
๗. ขอบขายเนื้อหาหลักสูตร
• การสมัครเปนสมาชิกระบบ – Registration
• การจัดการขอมูลสวนตัว – Personal Profile Management
• ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงขอมูลในมูเดิ้ล – Basic Knowledge of Moodle Resource
• ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ในมูเดิ้ล – Basic Knowledge of Moodle Activities
• ประเภทของแหลงขอมูลที่ใชในระบบ – Moodle Resources
• การเพิ่มเนื้อหาโดยใชแหลงขอมูลในระบบมูเดิ้ล – Adding Content
• การจัดการเนื้อหาในหลักสูตร – Managing and Updating Content
• การจัดการลงทะเบียนในหลักสูตร – Managing Course Enrollment
• การแบงกลุมผูใชในหลักสูตร – Group Management
• การนํากิจกรรมหรือกลุมผูใชเขามาในหลักสูตร – Import
• การจัดการขอมูลในหลักสูตร – File Management
• การจัดการระบบการใหคะแนนในหลักสูตร – Managing Grade
• บันทึกเกี่ยวกับหลักสูตร – Course Report
• การสํารองขอมูลในหลักสูตร – Course Backup
• การกูขอมูลในหลักสูตร – Restoring Course
• การใชและจัดการกับกิจกรรมประเภทตาง ๆ ในหลักสูตร – Course Activities
๘. สถานที่ฝกอบรม
ณ หองประชุมชั้น ๔ อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วังนอย พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ
๑. อาจารยที่เขารวมอบรม ตองทําการสมัคร Gmail ใหเรียบรอย
๒. อาจารยที่เขารวมตองทําการจัดเตรียมเนื้อหาที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนแบบ elearning ใหพรอมกอนการฝกอบรม โดยคาดหวังวาอาจารยที่เขารวมการฝกอบรม จะได
บทเรียนที่เปน e-learning สําหรับนําไปใชประกอบการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ตองเตรียมใน
การอบรม ดังนี้
- Powerpoint (สไลด) ทั้งหมดของรายวิชา อยางนอย 1 วิชา
- Test แบบปรนัยสําหรับวิชานั้นๆ อยางนอย๑๐ขอ
- Image (รูป) ของอาจารยประจําวิชา
- Video ประกอบการสอน (ถามี)
๓. การอบรม ๒ วัน เปนการอบรมตอเนื่อง

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
“Moodle :: การจัดการการเรียนรูแบบ e-Learning สําหรับผูสอน”
“Learning Management with e-Learning using Moodle (for Instructor)”
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมชั้น ๔ อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
*******************

๒๗ ก.ค. ๖๐ (เชา)

๑.บทเรียนเบื้องตนเกี่ยวกับ Moodle – Moodle Basics

๑.๑ สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (E-learning) คืออะไร
๑.๒ ประโยชน และ ความสําคัญ ของสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมูเดิ้ล
๑.๔คุณสมบัติและลักษณะพื้นฐานของมูเดิ้ล – Basic features

๒. การใชงาน Moodle เบื้องตน – Getting Started
๒.๑การสมัครเปนสมาชิกระบบ – Registration
๒.๒การจัดการขอมูลสวนตัว – Personal Profile Management
๒.๓ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงขอมูลในมูเดิ้ล – Basic Knowledge of Moodle Resources
๒.๔ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ในมูเดิ้ล – Basic Knowledge of Moodle Activities

๓. การสรางและจัดการเนื้อหาสาระสําคัญในหลักสูตร – Course Content Creation
and Management
๓.๑ประเภทของแหลงขอมูลที่ใชในระบบ – Moodle Resources
๓.๒การเพิ่มเนื้อหาโดยใชแหลงขอมูลในระบบมูเดิ้ล – Adding Content
๓.๓การจัดการเนื้อหาในหลักสูตร – Managing and Updating Content

๒๗ ก.ค. ๖๐ (บาย) ๔. การจัดการหลักสูตร – Course Management

๒๘ ก.ค. ๖๐ (เชา)

๔.๑การจัดการลงทะเบียนในหลักสูตร – Managing Course Enrollment
๔.๒การแบงกลุมผูใชในหลักสูตร – Group Management
๔.๓การนํากิจกรรมหรือกลุมผูใชเขามาในหลักสูตร – Import
๔.๔การจัดการขอมูลในหลักสูตร – File Management
๔.๕การจัดการระบบการใหคะแนนในหลักสูตร – Managing Grade
๔.๖บันทึกเกี่ยวกับหลักสูตร – Course Report
๔.๗การสํารองขอมูลในหลักสูตร – Course Backup
๔.๘การกูขอมูลในหลักสูตร – Restoring Course

๕. การใชและจัดการกับกิจกรรมประเภทตาง ๆ ในหลักสูตร – Course Activities

๒๘ ก.ค. ๖๐ (บาย) ๖. Workshop เพื่อประมวลความรูและฝกปฏิบัติทั้งหมด

แบบตอบรับการเขารวมอบรมหลักสูตร
“หลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)”
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐- ๑๗.๐๐ น.
ณ หองประชุมชั้น ๔ อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
**************
ชื่อสวนงาน......................................................................................................................................
๑. ชื่อ............................................................ฉายา/นามสกุล...................................................
ตําแหนง.............................................................................................................................
เบอรโทรศัพท................................................................................................................... ...
E-mail.............................................................................................................................. ...
กรุณาสงแบบตอบรับ ภายในวันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นที่ ๔ อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท ๐๙๕-๘๕๖-๕๗๘๙, ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๐๗๔, ๘๐๗๕
หรืออีเมล Apichat.rod@mcu.ac.th

