
การฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หลักสูตร  
การสรางระบบการเรียนการสอนบนเว็บดวยโปรแกรม Moodle  

รุนที่ 1 ระหวางวันที2่7 - 29 มีนาคม 2549 
ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องดวยปจจุบันนีร้ะบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บมีครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ไดใหความสนใจและมีการนําไปใชเพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบ E-learning กันมาก  โดยผูที่มีหนาที่
รับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนําโปรแกรมระบบการเรียนการสอน (LMS)มาใชหลากหลาย 
ทั้งที่เปนซอฟทแวรที่ตองซื้อลิขสิทธิ์ และ ทีเ่ปนซอฟทแวรระบบเปด (Open Source Program) แต
เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณของสถานศึกษาบางแหงจึงหนัมานิยมใชโปรแกรมระบบเปดมาก
ขึ้น  โปรแกรม Moodle เปน LMS โปรแกรมหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นมาเปนเวลานานหลายปแลว ต้ังแตป 
คศ. 1999 จนถึงป 2005 ไดพัฒนามาถึง Version 1.5 ซึ่งมีการใชอยางแพรหลายในประเทศไทยในปจจุบัน 
โดยเฉพาะมีการนํามาใชในโรงเรียนในฝน ถึง 921 โรงเรยีนทั่วประเทศ  แตยังมีครอูาจารยและบุคลากร
การศึกษาจํานวนมากที่ยังไมมีความรูและทักษะในการใชและการจัดการโปรแกรมดังกลาว  
 เนื่องดวยเหตุผลดังกลาวภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีความพรอมทางดานอุปกรณคอมพิวเตอรและบุคลากรที่จะใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชนไดเปนอยางดี  ภาควิชาจึงมีความเห็นวา ควรมีการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หลักสูตรดังกลาวขึ้นสําหรับ ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในระดับตางๆ ได   เพื่อเปนการพฒันา
และสงเสริมการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนใหมากยิ่งขึ้น  ตามแผนการ
ปฏิรูปการศึกษา จึงเห็นสมควรใหการสนับสนุนและจัดใหมีการฝกอบรมขึน้  
 
2. วัตถุประสงคในการฝกอบรม 

1. เพื่อใหผูอบรมมีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตบทเรียนบนเว็บ โดยใชโปรแกรม 
Moodle  

2. เพื่อใหผูอบรมสามารถจัดการระบบการเรียนการสอนบนเว็บดวยโปรแกรม Moodle ไดอยาง
ถูกตองมีประสทิธิภาพ 

3. เพื่อใหผูอบรมสามารถสรางบทเรียนบนเว็บ (WBI) โดยใชโปรแกรม Moodle ได 
   
3.  รูปแบบการฝกอบรม  ประกอบดวยการบรรยาย และฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 
 



4.  คุณสมบัติของผูเขารบัการฝกอบรม 
- ผูเขารับการอบรม  เปน คร ูอาจารย นักเทคโนโลยีการศึกษา  ผูปฏิบัติงานดาน IT ทั้ง            
หนวยงานของรัฐและเอกชน หรือผูสนใจทั่วไป จํานวน 40 คน 

-  มีความรูพืน้ฐานในการใชงานระบบปฏิบัติการ Windows ได  
5. ระยะเวลาฝกอบรม 
 ระหวางวันที่ 27-29 มีนาคม 2549  เวลา 9.00 -16.30 น. 
 รวมเวลาเรียน  3 วัน 
6. สถานที่ฝกอบรม  
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา    
7. วิทยากรในการฝกอบรม 
 ดร.ไพทูรย  ศรีฟา        วิทยากร 
 ดร.ณรงค  สมพงษ    วิทยากร 
 ดร.สัญชัย  พฒันสิทธิ์    วิทยากร 
 นิสิตปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ผูชวยวิทยากร    
8. การลงทะเบียน 
 - ผูเขารับการฝกอบรม เสียคาลงทะเบียนในการเขารับการฝกอบรม คนละ 3,000 บาท   
โดยผูอบรมสามารถเบิกคาลงทะเบียนไดตามระเบียบราชการ  
 - ผูที่สนใจกรุณาสงแบบลงทะเบียนไปยังภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จตุจักร   กรุงเทพ  10900  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2549  
9.การประเมินผลและการติดตามผล 

 - สังเกตการณระหวางการฝกอบรม 

- แบบสอบถามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 

10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 - ผูอบรมมีความเขาใจและสามารถนําความรูไปประยุกตใชโปรแกรม Moodle ในการออกแบบ E-
learning บนเว็บ 

-ผูที่ผานการอบรมครบตามกําหนดเวลาจะไดรับมอบประกาศนียบัตรจากคณะ
ศึกษาศาสตร  

 
11. หัวขอในการฝกอบรม 

1. ลักษณะและคุณสมบัติ ของโปรแกรม Moodle 
2. การเตรียมเครือ่งคอมพิวเตอร PC ใหสามารถใชงานเพื่อติดต้ังโปรแกรม Moodle 
3.     การปรับแตงคาในระบบ Moodle ในสวนของ Admin 



4.    การสรางและการจัดการรายวิชา (สําหรับผูสอน) 
5     การเพิ่มแหลงขอมูล เพิม่หนาเว็บเพจ  การสรางลิ๊งคไปหาไฟลหรือเว็บไซท  ไดเรก็ทอรี   

และ เลเบล 
6     การใชโมดูลสําหรับการสรางบทเรียนในแบบตาง ๆ 

     - การสรางแบบทดสอบในรูปแบบตาง ๆ (Quizz Workshop) 
      - การติดตามผลและประเมินผลผูเรียน 
      - การสงงานและตรวจการบาน 
  - โมดูลหองปฏิบัติการ (Workshop Module) 

- โมดูลอภิธานศัพท (Glossary Module) 
7.  โมดูลการใชระบบชองทางการสื่อสารในบทเรียน  

- กระดานเสวนา (Webboard)  
- หองสนทนา (Chat)    
- โพลลและการประเมินบทเรยีน (Choice–Survey Module) 

 8.  การใชชุดกิจกรรมเสริม (Addon Modules) 
- โมดูลหนังสือ (Book Module) 
- โมดูลบันทึกการเขาเรียน (Attendence Module) 
- โมดูลแบบสํารวจ ( Questionnaire) 

 9. ปฏิบัติการการติดต้ังระบบและจัดการระบบบนเซอรฟเวอรจรงิ 
 10. การ Upload ขอมูล ขึน้บนเซอรฟเวอร   



การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
การสรางระบบจัดการเรียนการสอนบนเว็บดวยโปรแกรม Moodle  

ระหวางวันที่ 27 -30 มีนาคม 2549 
ณ  หองฝกอบรม  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

วันที ่ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

9.00-10.30 
- หลักการเบื้องตันเกี่ยวกับ e-Learning 
- แนะนํา Learning Management System : Moodle และ การ
ประยุกตใช Moodle เพื่อการเรียนการสอน 

 

10.30-10.15 พัก-อาหารวาง  

10.15-12.15 
- การเตรียมความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอร  และการติดต้ัง
ระบบของเครื่องแมขาย (Server) 
-การติดต้ังโปรแกรม Moodle แบบ Step by Step 

 

12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.15-14.45 -การปรับแตงคาในระะบบ Moodle ในสวนของ Admin  
14.45-15.00 พัก-อาหารวาง  

27 มีค. 49 

15.00-16.30 
-การใชโปรแกรม Moodle เพือ่การสรางและการจัดการรายวิชา 
(สําหรับผูสอน) 

 

09.00-10.30 
- การเพิ่มแหลงขอมูล เพิ่มหนาเว็บเพจ  การสรางลิ๊งคไปหาไฟล
หรือเว็บไซท  ไดเร็กทอร ีและ Label 

 

10.30-10.45 พัก-อาหารวาง  

10.45-12.15 
- การใชโมดูลสําหรับการสรางแบบทดสอบ การสงงานและการ
ตรวจการบาน 

 

12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15-14.45 
- การใชโมดูลหองปฏิบัติการ (Workshop Module) และ โมดูล
อภิธานศัพท (Glossary Module) 

 

14.45-15.00 พัก-อาหารวาง  

28 มีค. 49 

15.00-16.30 
- การใชโมดูลระบบชองทางการสื่อสารในบทเรียน ไดแก  
กระดานเสวนา (Web board), หองสนทนา (Chat)  และ โพลล 

 

 
 
 
 

 
 



วันที ่ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

09.00-10.30 
- การประเมินบทเรียน (Choice – Survey Module) 
- โมดูลหนังสือ (Book Module) 

 

10.30-10.45 พัก-อาหารวาง  

10.45-12.15 
- Block  HTML 
- Block FLASH 

 

12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15-14.45 
ปฏิบัติการ - การติดต้ังระบบและจัดการระบบบนเซอรเวอรจริง 
    - การติดต้ังโปรแกรมบนระบบเซอรเวอร (Step by Step) 

 

14.45-15.00 พัก-อาหารวาง  

15.00-16.15 
    - การนําบทเรียนที่สรางเสร็จจากเครื่อง PC ขึ้นเซอรฟเวอร 
    - การปรับแตงระบบและการใชเทคนิคเพิม่เติม 

 

29 มีค. 49 

16.15-16.30  พิธีปดการอบรม  

 
หมายเหต ุ ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



 

ใบสมัครโครงการฝกอบรม 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
โทร.02-942-8674,579-7142  E-mail:fedunrs@ku.ac.th. zerocosmo@hotmail.com 

 

 หลักสูตรการสรางระบบการเรียนการสอนบนเว็บดวยโปรแกรม Moodle   รุนที ่ 1  

ระหวางวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2549          
 

1.ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.เกิดวันที่……..…เดือน……………….………….พ.ศ……………….อายุ..……..………ป  ศาสนา…………………………….. 

3.อาชีพ  ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  ธุรกิจสวนตัว   อื่นๆ(ระบุ)……………………………………………... 

   ตําแหนง……………………………….……………………..……วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………….……………… 

4.หนวยงานที่สังกัด/สถานที่ติดตอ.…………………………………………………………………………….……………………… 

   เลขที่…………หมูที่…..………….ถนน…………..…………………………แขวง/ตําบล…………………………………………. 

   เขต/อําเภอ………………………………..……จังหวัด………………………..………รหัสไปรษณีย…………………………….. 

   โทรศัพท…………………………………….…………..…โทรสาร…………….…………………………………………………... 

   มือถือ……………………………………………………...E-mail…………………………………………………………………. 

5.การลงทะเบียน    จํานวน 3000 บาท [รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง ไมรวมคาที่พัก] 

 ชําระเงินสด  ณ หองธุรการ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

 ส่ังจายธนาณัติ   นางธีรดา   รุจิกัณหะ    ปณฝ.เกษตรศาสตร   กรุงเทพฯ 10903   (เลขที่ธนาณัติ…………………………. 

        วันที่………………………………………….) 
จาหนาซองถึง 

   นางธีรดา  รุจิกัณหะ 

   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   50 พหลโยธิน  จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

 โอนเงิน   ชื่อบัญชี  “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”   ประเภทบัญชี ออมทรัพย  สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ธนาคารทหารไทย   เลขที่บัญชี   069-2-00001-1 

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   เลขที่บัญชี   374–1-00001-7 

 กรุณาสงสําเนาการโอนเงินพรอมใบสมัครมาตามที่อยูขางตนหรือ Fax มาที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   

โทร. 0-2942-8673 และสําเนาการโอนเงินตัวจริงนํามามอบใหในวันเปดอบรมดวย 

   ออกใบเสร็จในนาม   ชื่อผูอบรม   หนวยงาน  หนวยงาน(ชื่อผูอบรม)  ชื่อผูอบรม  หนวยงาน 
 
หมายเหตุ  กรณีธนาณัติออนไลน ใหสง Fax ใบสงธนาณัติถึง คุณธีรดา  รุจิกัณหะ  ที่เบอรโทรสาร.02-942-8273 

      กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ใหสง Fax  ใบโอนเงินถึง คุณธีรดา  รุจิกัณหะ  ที่เบอรโทรสาร.02-942-8273 

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..ผูสมัคร 

     (………………………………………………….) 

วันที่…………./……………/…………. 
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