โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางบทเรียนและการจัดระบบ
การเรียนการสอนแบบ E-Learning ดวย Moodle
1. ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางบทเรียนและการจัดระบบการเรียน
การสอนแบบ E-Learning ดวย Moodle

2. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรประยุกต
3. วัน เวลา และสถานที่ ระหวางวันพุธที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553
ณ ศูนยบริการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรประยุกต
4. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันเครือขายอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในการเรียนรูอยางมาก เปนเครื่องมือที่ชวยในการ
ติดตอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เครือขายอินเทอรเน็ตจึงกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเรียนการสอนและการ
เรียนรู ซึ่งสามารถใชในการเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ตลอดจนสามารถที่จะใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนการสอนแบบออนไลน (Online teaching/learning) ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนทางไกลใน
รายวิชาหรือตลอดหลักสูตรได และแนวโนมของการนําเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ตมาเปนเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว
Moodle ยอมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment เปนโปรแกรม
หนึ่งซึ่งเปนเครื่องมือในการจัดระบบจัดการการเรียนรูผานเครือขาย (Learning Management System : LMS) ที่
มีประสิทธิภาพ ใชงานงาย บริการใหอาจารยผูสอนสามารถจัดการเนื้อ หา เตรีย มเอกสาร ระบบมัลติมิเ ดีย
แบบฝกหัดตามแผนการจัดการเรียนได แมวาจะมีความรูเพียงพื้นฐานทางคอมพิวเตอร ในขณะเดียวกัน ผูเรียน
สามารถเขาเรียนรูทํากิจ กรรมตางๆ ติดตอกับอาจารย ตลอดจนถึงการวัดผล บนระบบบทเรียนไดดวยตนเอง
ตามวัน เวลาและเงื่อ นไขที่อ าจารยกํา หนด และที่สําคัญ คือ Moodle เปนโปรแกรมที่ไมมีลิขสิทธิ์ ผูใชสามารถ
ดาวนโหลดไดฟรี
คณะวิทยาศาสตรประยุกต ไดเล็งเห็นถึงประโยชนและความคลองตัวของ Moodle ในการจัดการ
เรียนการสอน และเห็นวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีอาจารยผูชํานาญในการใช Moodle
ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางสูง จึงจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรางบทเรียนและการจัดระบบการเรียนการสอน
แบบ E-Learning ดวย Moodle ขึ้น เพื่อ ใหครูอ าจารยทุก ระดับและผูสนใจทั่ว ไปเรีย นรูถึง การใชง านดว ย
โปรแกรมดังกลาว
5. วัตถุประสงค
เพื่อบริการใหความรูในการสรางบทเรียนและการจัดระบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning
ดวย Moodle

6. วิทยากร

อาจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข และทีมงานจากภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

7. ผูเขารวมโครงการ
ครู อาจารย จากสถาบันการศึกษาตางๆ และบุคคลที่สนใจทั่วไป จํานวน 35 คน
8. หัวขออบรม
1. Moodle คืออะไร
2. การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช Moodle (ทําความเขาใจเกี่ยวกับ Moodle
- การใช moodle ควรมีอะไรบาง (Requirement)
- จํานวนเว็บไซตที่ใช Moodle (How popular)
- ผูเกี่ยวของกับ Moodle (Who are them?)
- แหลงขอมูล หรือกิจกรรม (Resource and Activities)
- กิจกรรมของผูสอน (Teacher Activities)
- กิจกรรมของผูเรียน (Student Activities)
3. การแปลงแบบทดสอบ Excel เปนแฟมสกุล GIFT
4. การสํารอง และกูคืน (Backup & Restore)
5. การสกอรม (SCORM = Sharable Content Object Reference Model)
6. การรวมแหลงคูมือ moodle
7. การสมัครสมาชิกใหม เปนนักเรียน และครู โดย ผูดูแล
8. การนําแฟมเนื้อหาที่เตรียมไว สงเขาเครื่องบริการ โดย ครู
9. การเพิ่มแหลงขอมูล โดย ครู
10. การเพิ่มกิจกรรมกลุม 1 โดย ครู
11. การ เขาสํารวจวิชา โดย นักเรียน
12. การเขาการตั้งคาในการจัดการระบบ โดย ผูดูแล
13. การเขาจัดการสมาชิกในการจัดการระบบ โดย ผูดูแล
14. การเพิ่มกิจกรรม แบบทดสอบ โดย ครู
15. การสรางแบบทดสอบแบบ GIFT ดวย Excel
9. วิธีดําเนินการ
การบรรยายพิเศษและฝกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูเขาอบรมอาจจะจัดเตรียมสิ่ง
ตอไปนี้มาประกอบการฝกอบรม
1. รายวิชา และหัวขอที่จะสอน
2. แผนการสอนโดยละเอียดเกี่ยวกับการสอนในแตละหัวขอ

3. Lecture Note หรือ Topic Guiding หรือ Action Plan เปนตน
4. ตัวอยางแบบฝกหัด ปริมาณมาก เชน 30 ขอ เปนตน
5. ตัวอยางขอสอบ ปริมาณมาก เชน 30 ขอ เปนตน
6. ขอมูลที่ทําจาก โปรแกรม Microsoft Excel (ไฟลงาน หรืออื่นๆ)
7. ขอมูลที่ทําจาก โปรแกรม Microsoft Word (ไฟลงาน หรืออื่นๆ)
8. สื่อประกอบการเรียนการสอน เชน รูปภาพ power point หรืออื่นๆ ในรูปแบบ PDF (ถามี)
9. เว็บที่อาจารยทราบเกีย่ วกับวิชาของตนเอง
10. แฟมขอมูลเกี่ยวกับวิชา หรือที่อาจารยตองการเผยแพร (ไฟลงาน หรืออื่นๆ)
10. คาลงทะเบียน
คาลงทะเบียน ทานละ 2,000 บาท
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ไดบทเรียนและระบบการเรียนการสอนแบบ E- Learning ดวย Moodle
11.2 ไดวิธีการ รูปแบบและตนแบบในการพัฒนาบทเรียนและการจัดระบบการเรียนการสอนแบบ
E- Learning ดวย Moodle และสื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบเว็บเพจ
เพื่อเปนมาตรฐานในการพัฒนาสําหรับวิชาตาง ๆ และใหผูรวมโครงการสามารถนําไปใชได
อยางงาย ๆ

กําหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “การสรางบทเรียนและการจัดระบบการเรียนการสอนแบบ E- Learning ดวย Moodle”
ระหวางวันพุธที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553
ณ ศูนยบริการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรประยุกต
-----------------------------------------------------------------------วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553
08.30 น. – 08.45 น.
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
08.45 น. – 09.00 น.
พิธีเปดการอบรมโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตรประยุกต
09.00 น. – 12.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางบทเรียนและการจัดระบบ
การเรียนการสอนแบบ E- Learning ดวย Moodle”
โดย อาจารย ดร. ปรัชญนันท นิลสุข
12.00 น. – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 16.30 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ตอ)
โดย อาจารย ดร. ปรัชญนันท นิลสุข และคณะ
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553
09.00 น. – 12.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางบทเรียนและระบบการเรียน
การสอนแบบ E- Learning ดวย Moodle”
โดย อาจารย ดร. ปรัชญนันท นิลสุข
12.00 น. – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 16.30 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ตอ)
โดย อาจารย ดร. ปรัชญนันท นิลสุข
16.30 น.
การประเมินผลและพิธีปด โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตรประยุกต

หมายเหตุ

เวลา 10.30 น.–10.45 น.
เวลา 14.30 น.–14.45 น.

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มชวงเชา
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มชวงบาย

ใบสมัครเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสรางบทเรียนและการจัดระบบการเรียนการสอนแบบ E- Learning ดวย Moodle”
ระหวางวันพุธที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553
ณ ศูนยบริการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรประยุกต
------------------------------------------------------------------------

(โปรดกรอกแบบตอบรับ โดยเขียนตัวบรรจงหรือพิมพใหชัดเจน)
1. ชื่อ – สกุล (นาย, นาง, นางสาว)........................................................................................................................
2. ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………….
3. สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................
....................................................................................................โทรศัพท........................................................
โทรสาร......................................................................โทรศัพทมือถือ................................................................
E-mail-Address………………………………………………………………………………………………...
4. ประเภทอาหาร
 อาหารปกติ
 อิสลาม
 มังสะวิรัต

(ลงชื่อ).......................................................ผูสมัคร

การชําระคาลงทะเบียน (ภายในวันศุกรที่ 15 ตุลาคม 2553)
Ö

Ö

สงธนาณัติสั่งจายในนามของ น.ส. วรรณศิริ มิถอย ปณ. ปท. มจพ. 10802
เขตบางซื่อ กทม. และสงมาที่ คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. เลขที่ 1518 ถ. พิบูลสงคราม
วงศสวาง บางซื่อ กทม. 10800
กรุณาสงสําเนาธนาณัติและใบสมัครเขารวมฝกอบรมมาทางโทรสารหมายเลข 0-2 5878259
หรือ Scan เปนไฟล สงมาที่ E-mail Address: wrm@kmutnb.ac.th

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
คุณวรรณศิริ มิถอย หรือ คุณอุมา รัตนเทพี
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
โทรศัพท 0-2 5878249, 0-2 9132500-24 ตอ 4206, 4207 E-mail: wrm@kmutnb.ac.th

