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ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งบยุทธศาสตร) 

หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่ือโครงการ โครงการฝกอบรมทักษะการสรางบทเรียนอีเลิรนนิง 

ลักษณะของโครงการ 
       (    )  1.1   การสงเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝงจิตสํานึก 
       (    )  1.2   การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ 
       (  / )  1.3   การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประชุม  การสัมมนา 
       (    )  1.4   การจัดนิทรรศการ 
       (    )  1.5   การศึกษา  การศึกษาดูงาน 
       (    )  1.6   อ่ืน ๆ     

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี  
(  / )  1.1  บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 
(    )  1.2  สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(  / )  1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(    )  1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และ 
  รวมมือกับศิษยเกา 
(  / )  1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(    )  1.6  ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(    )  1.7  สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม 
(    )  1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย 
(  / )  1.9  เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 
 

ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งบยุทธศาสตร) 

            ผูเขารวมโครงการมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (จํานวน 75 คน)  
             
            มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
            -    การเรียนการสอนวิชา............................................................................................. 
                  ............................................................................................................................... 
            -    การวิจัย เรื่อง...........................................................................................................  
                  ................................................................................................................................ 
            -    การบริการวิชาการ เรื่อง.......................................................................................... 
                 ................................................................................................................................ 
            ความตองการของกลุมเปาหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความตองการของภาครัฐ  
            เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เปนตน)...................................................................... 

ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตุผล 
  การดําเนินการดานการผลิตสื ่อการสอนและพัฒนา  e  -  Learning  Courseware  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      มีการดําเนินงานตามแผนงานตามแผนในกลยุทธท่ี 3 ของแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2554   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ซ่ึงเปนการวางรากฐานท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปน e-University 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ไดมอบนโยบายการสรางบทเรียนอีเลิรนนิง  เพ่ือการ 
เรียนการสอนแกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีเปาหมายในการสรางบทเรียนอีเลิรนนิง 
อยางนอย  30  รายวิชา    ในปงบประมาณ  2554  โดยทางมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ไดสนับสนุนดานงบประมาณ บุคลากร และสถานท่ี 
 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินการดังกลาวขางตน     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จึงจัดโครงการฝกอบรมทักษะการสรางบทเรียนอีเลิรนนิงข้ึน  จํานวนท้ังสิ้น 4 ครั้ง เพ่ือเตรียม
บุคลากรใหเกิดความรู  ความเขาใจ  และมีทักษะในการจัดสรางบทเรียนอีเลิรนนิง 
 
วัตถุประสงค 

1. ฝกทักษะเบื้องตนเพ่ือการสรางบทเรียนอีเลิรนนิงในระบบ LMS (Moodle) แกผูสอนบทเรียนอีเลิรนนิง
เพ่ือการเรียนการสอน 

2. ฝกทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสและสื่อการสอนรูปแบบตางๆ เพ่ือประกอบในบทเรียน
อีเลิรนนิง 

3. ฝกทักษะการนําสื่อการสอนรูปแบบตางๆ เขาสูบทเรียนเพ่ือประกอบในบทเรียนอีเลิรนนิง 
 
กลุมเปาหมาย 

1.  ฝกอบรมคณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน   62  คน 
2. คณะกรรมการ  จํานวน  11  คน 
3. วิทยากร   2 คน 
4. หลักสูตรฝกอบรม  จํานวน  1 หลักสูตร  แบงเปน   4 ครั้ง  ครั้งละ   2 วัน 

 
สถานท่ีฝกอบรม 
 หองผลิตสื่ออีเลิรนนิ่ง  อาคาร 3  (ตึกการโรงแรม)  ชั้น 4   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(ศูนยพณิชยการพระนคร)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  
ระยะเวลาการฝกอบรม 
 จํานวน  4 ครั้ง เปนเวลา  8 วัน   มีรายละเอียดดังนี้ 

ครั้ง รอบการอบรม หลักสูตร จํานวนผูเขาอบรม 
ครั้งท่ี 1     วันจันทรท่ี 10 และ 17 มกราคม 2554 :LMS Introduction and LMS 

Workshop 
19  คน 

ครั้งท่ี 2 วันอังคารท่ี 11 และ 18 มกราคม 2554 :LMS Introduction and LMS 
Workshop 

12  คน 

ครั้งท่ี 3 วันพุธท่ี 12 และ 19 มกราคม 2554 :LMS Introduction and LMS 
Workshop 

14  คน 

ครั้งท่ี 4 วันพฤหัสบดีท่ี 13 และ 20 มกราคม 2554 :LMS Introduction and LMS 
Workshop 

17  คน 
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งบประมาณ  81,451 บาท  (แปดหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยหาสิบเอ็ดบาทถวน)  
เบิกจายจากเงินงบประมาณ  ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบรายจายอ่ืนคาใชจาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย   
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
 
ครั้งท่ี  1  วันจันทรท่ี  10  และ  17  มกราคม  2554 

1. คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน   19   คน 
2. คณะกรรมการ       จํานวน   11   คน 
3. วิทยากร        จํานวน     2   คน 

รวมท้ังหมด      จํานวน   32   คน 
1. คาตอบแทน   7,200   บาท   

คาตอบแทนวิทยากรวันละ 3,600 บาท จํานวน  2 วัน 7,200  บาท 
(2 คน x 6 ชม x 300 บาท )   

2. คาใชสอย  12,800  บาท   
คาอาหารวาง  1,600 บาท จํานวน  2 วัน 3,200  บาท 
(32 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท) 
คาอาหารกลางวัน  4,800 บาท จํานวน  2 วัน 9,600  บาท 
(32 คน x 1 ม้ือ x 150 บาท) 

3. คาวัสดุ ( ใชสําหรับครั้งท่ี 1-4 )    7,051 บาท   
รวมคาใชจายครั้งท่ี 1             27,051   บาท 

 
ครั้งท่ี  2  วันอังคารท่ี  11  และ  18  มกราคม  2554 

1. คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน   12   คน 
2. คณะกรรมการ       จํานวน   11   คน 
3. วิทยากร        จํานวน    2   คน 

รวมท้ังหมด      จํานวน   25   คน 
1. คาตอบแทน    7,200  บาท   

คาตอบแทนวิทยากรวันละ  3,600 บาท จํานวน  2  วัน   7,200  บาท 
(2 คน x 6 ชม x 300 บาท )   

2. คาใชสอย      10,000 บาท   
คาอาหารวาง        1,250 บาท จํานวน  2 วัน 2,500  บาท 
(25 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท) 
คาอาหารกลางวัน   3,750 บาท จํานวน  2 วัน 7,500  บาท 
(25 คน x 1 ม้ือ x 150 บาท) 
รวมคาใชจายครั้งท่ี 2                      17,200  บาท 
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ครั้งท่ี  3 วันพุธท่ี  12  และ  19  มกราคม  2554 
1. คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน   14  คน 
2. คณะกรรมการ       จํานวน   11  คน 
3. วิทยากร        จํานวน    2  คน 

รวมท้ังหมด      จํานวน   27  คน 
1. คาตอบแทน   7,200          บาท   

คาตอบแทนวิทยากรวันละ 3,600 บาท จํานวน  2  วัน  7,200  บาท 
( 2 คน x 6 ชม x 300 บาท )   

2. คาใชสอย  10,800 บาท   
คาอาหารวาง  1,350 บาท จํานวน  2 วัน 2,700   บาท 
(27 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท) 
คาอาหารกลางวัน  4,050 บาท จํานวน  2 วัน 8,100  บาท 
(27 คน x 1 ม้ือ x 150 บาท) 
รวมคาใชจายครั้งท่ี 3      18,000   บาท 

ครั้งท่ี 4 วันพฤหัสบดีท่ี 13 และ 20 มกราคม 2554 
1. คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน   17   คน 
2. คณะกรรมการ       จํานวน   11   คน 
3. วิทยากร        จํานวน    2   คน 

รวมท้ังหมด      จํานวน    30  คน 
1. คาตอบแทน   7,200          บาท   

คาตอบแทนวิทยากรวันละ 3,600 บาท จํานวน 2 วัน 7,200 บาท 
( 2 คน x 6 ชม x 300 บาท )   

2. คาใชสอย  12,000 บาท   
คาอาหารวาง  1,500 บาท จํานวน 2 วัน 3,000 บาท 
(30 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท) 
คาอาหารกลางวัน  4,500 บาท จํานวน 2 วัน 9,000 บาท 
(30 คน x 1 ม้ือ x 150 บาท) 
รวมคาใชจายครั้งท่ี 4        19,200  บาท 

รวมท้ังส้ิน       81,451 บาท  (แปดหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยหาสิบเอ็ดบาทถวน) 
หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยจายคาใชจายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจายตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
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หลักสูตรฝกอบรม 
ครั้งท่ี 1 – 4 หลักสูตร LMS Introduction and LMS Workshop  จํานวน 4  ครั้ง/ ครั้งละ 2 วัน  
          รวม 8 วัน 
  
วิทยากรจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน   2   คน 
 
   หลักสูตร LMS  Introduction  &  LMS  Workshop   ครั้งท่ี   1 

วัน/เวลา 08:30-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

วันท่ี 10 ม.ค. 
2554 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

พักกลางวัน หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

 
วัน/เวลา 08:30-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

วันท่ี 17 ม.ค. 
2554 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

พักกลางวัน หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

 
 
 
หลักสูตร LMS  Introduction  &  LMS  Workshop   ครั้งท่ี   2 

วัน/เวลา 08:30-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

วันท่ี 11 ม.ค. 
2554 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

พักกลางวัน หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

 
วัน/เวลา 08:30-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

วันท่ี 18 ม.ค. 
2554 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

พักกลางวัน หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 
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หลักสูตร LMS  Introduction  &  LMS  Workshop   ครั้งท่ี   3 

วัน/เวลา 08:30-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

วันท่ี 12 ม.ค. 
2554 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

พักกลางวัน หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

 
วัน/เวลา 08:30-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

วันท่ี 19 ม.ค. 
2554 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

พักกลางวัน หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

 
 
 
หลักสูตร LMS  Introduction  &  LMS  Workshop   ครั้งท่ี   4 

วัน/เวลา 08:30-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

วันท่ี 13 ม.ค. 
2554 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

พักกลางวัน หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

 
วัน/เวลา 08:30-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

วันท่ี 20 ม.ค. 
2554 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

พักกลางวัน หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 

หลักสูตร LMS 
Introduction 

and LMS 
Workshop 
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วันท่ี 10 , 11 , 12 และ 13 มกราคม 2554  
 เบ้ืองตนกับ Moodle LMS 

- องคประกอบในสวนตางๆ 

- การเขา – ออกระบบ 

- การแกไขขอมูลสวนตัว 

- การสรางและแกไขคาเริ่มตนรายวิชา 

- องคประกอบภายในรายวิชา 
- การจัดการรายวิชาดวยเครื่องมือ 

- การสรางและจัดการกระดานเสวนา 

- การสรางและจัดการหองสนทนา 

- การสรางและจัดการโพลล 
 การสรางกิจกรรมการเรียนการสอน 

- การสรางบทเรียน 

- การสรางการบาน 

- การสงการบานโดยผูเรียน 

- การอัพโหลดไฟล 
- การสรางและจัดการรายการคําศัพท 

- การสรางและจัดการแหลงขอมูล 

- บทความธรรมดา บทความใชโคด HTML 

- การอางอิง เว็บลิงค และ เว็บเพจ 
 การจัดการระบบโดยอาจารย 

- การตั้งคาเริ่มตนรายวิชา 

- การแสดงรายชื่ออาจารย  นักศึกษา 

- การเรียกดูคะแนนท้ังหมด 

- การจัดการไฟลภายในรายวิชา 
 
 

วันท่ี 17 , 18 , 19 และ 20 มกราคม 2554 
 การจัดการระบบโดยอาจารย (ตอ) 

-  การเพ่ิม  ลบ  แกไขไฟล  การบีบอัดไฟล 

- ติดตามบันทึกการใชงาน 

- การเรียกดูโดยใชเง่ือนไขตางๆ 

- การสรางและใชงานปฏิทิน 
ปฏิบัติการสรางบทเรียนออนไลน 

- ตัวอยางบทเรียนออนไลน 

- การแปลงขอมูลเปน Acrobat Files 

- การสรางบทเรียนรายสัปดาห 
- การสรางแบบทดสอบ 
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ปฏิบัติการสรางบทเรียนออนไลน 

- การสรางและจัดการแบบทดสอบ 
- การจัดเก็บขอมูล 

- การสํารองขอมูล 

- การรีเซ็ตบทเรียน 

- การตรวจการบานและใหคะแนน 
 
การประเมินผลโครงการ 

1. การสังเกตการณมีสวนรวม 
2. ทําแบบประเมินผลโครงการเม่ือเสร็จสิ้น 
3. ปริมาณและคุณภาพของการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  คณาจารยสามารถออกแบบและสรางบทเรียนอีเลิรนนิงเพ่ือการเรียนการสอน   มีทักษะเบื้องตนการ
สรางบทเรียนอีเลิรนนิงในระบบ LMS (Moodle) 
 2. คณาจารยสามารถสรางสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสและสื่อการสอนรูปแบบตางๆ เพ่ือประกอบในบทเรียน
อีเลิรนนิง 
 3. คณาจารยสามารถนําสื่อการสอนรูปแบบตางๆ เขาสูบทเรียนเพ่ือประกอบในบทเรียนอีเลิรนนิง 
 
การรายงานผล 
 รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงานท่ีกองนโยบายและแผนกําหนด  และสงรายงานฉบับสมบูรณ
เม่ือโครงการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


