หัวขอการบรรยาย
หวขอการบรรยาย

ประสบการณการบรหารการเรยนการสอน
ประสบการณ
การบริหารการเรียนการสอน
ดวย Moodle
ดร.ดามพเมษ
ดร
ดามพเมษ บณยะเวศ
บุณยะเวศ
คณะวิศวกรรมศาสตร

•
•
•
•
•

ลักษณะอื่นๆ ของ website ทตองการ
ลกษณะอนๆ
ที่ตองการ

การสอนในปการศึกษา 2548
การสอนในปการศกษา
• การเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนหลัก
• ทําํ websiteโดยใช
โ ใ  web space ของคณะ
* ชวงป 2548 สปข. มีบริการ Classweb
ลงทะเบียนไว แตไมไดใชงาน

ยอนอดีต
Moodle คือื อะไร
ไ
หนาตางและผังขอมลรายวิ
หนาตางและผงขอมู
ลรายวชาใน
ชาใน Moodle
คุคณลั
ณลกษณะของ
กษณะของ Moodle ทนามาใชงาน
ที่นํามาใชงาน
ถาม-ตอบ

•
•
•
•

มี log-in หรือ จํากัดการเขาใช
ทราบปริ
ป มิ าณการเขาใช
ใ  (history log)
สามารถสงการบาน online
สามารถสงการบาน
ลดการใช พืพนทสวนตวใน
ลดการใช
้นที่สวนตัวใน web space ของคณะ
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เมื่อไมอยากศึกษาการสราง web ทซบซอน
เมอไมอยากศกษาการสราง
ที่ซับซอน … จะทาอยางไร
จะทําอยางไร
• ป 2549 สปข. ประชาสัมพันธ การใหบริการระบบ
Moodle เพอทดแทน
เพื่อทดแทน ระบบ Classweb
Class eb เดม
เดิม
... (ตองตัดสินใจ)
• เรมศกษาขอมู
ิ่ ศึ
 ลเกยวกบระบบ
ี่ ั
M dl
Moodle

เปรียบเทียบ Moodle กบ
เปรยบเทยบ
กับ CMS อนๆ
อืน่ ๆ
Feature
Upload and share documents
Create content online in HTML
Online discussions
G d discussions
Grade
di i / participation
ii i
Online chat
Student peer review
OOnlinee qu
quizzes
es / Su
Surveys
veys

Blackboard

3

WebCT
3
3
3
3
3

3

3

3
3

Moodle คอ
คือ อะไร
• Moodle เปนการบริหารการเรียนการสอน (CMS:
(
course management system) แบบหนึ่ง
• CMS ชวยอาจารยผูสอนในการสราง website เพื่อการ
เรียนการสอนไดงายขึ้น
เรยนการสอนไดงายขน
• CMS ชวยเพมประสทธภาพการเรยนการสอนผาน
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนผาน
บทเรียน, แบบทดสอบ และสื่อประสมชนิดตางๆ

เปรียบเทียบ Moodle กบ
เปรยบเทยบ
กับ CMS อนๆ
อืน่ ๆ
Moodle
3
3
3
3
3
3
3

Feature
Online gradebook
Student submission of documents
Self-assessment of submission
S d workgroups
Student
k
Lessons with paths
Student journals
Embedded
bedded glossary
g ossa y

Blackboard
3
3
3
3

WebCT
3
3
3
3
3

Moodle
3
3
3
3
3
3
3
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เริ่มใช Moodle ปการศกษา
เรมใช
ปการศึกษา 2549
• Moodle ตอบสนองความสามารถตางๆที
ๆ ่ตองการ
• มีกระดานเสวนา ชวยในการประกาศขาวอืน่ ๆ
นอกเหนือจากประกาศในชั้นเรียน
• มีี personal message ทีนี่ ักศึกึ ษาสามารถถามได
ไ
นอกเหนือในชั้นเรียน (ชวยใหนกศกษาทไมกลาถาม
นอกเหนอในชนเรยน
(ชวยใหนักศึกษาที่ไมกลาถาม
ในชั้นเรียนสงคําถามผานระบบได)

ลักษณะหนาตางของ Moodle (Moodle Interface)
ลกษณะหนาตางของ

การใชงาน Moodle ตามปกต
การใชงาน
ตามปกติ
• เผยแพรเอกสารตางๆๆ เชน แผนการสอน,, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย, การบาน ฯ
• ประกาศขาวตางๆ เชน เวลาสอนเสริม, แกเอกสารผิด ฯ
• ให
ใ ข อ มูลอืน่ื ๆ เชน การสอบ, คะแนนสอบ ฯ
• รบการบานออนไลน
รับการบานออนไลน
• ตอบคาถามตางๆ
ตอบคําถามตางๆ ทงเกยวของและไมเกยวของกบรายวชา
ทั้งเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับรายวิชา

ลักษณะหนาตางของ Moodle (Moodle Interface)
ลกษณะหนาตางของ
รายวิชา

ชื่อผูใชงาน

หนาตางซาย
เมนู
สําหรับขอมูลที่มี
ลักษณะคอนขางคงที่

หนา ตางขวา
หนาตางกลาง
เนื้อหา หรื
เนอหา
หรออ
ขอมูลตางๆในรายวิชา

เมนู
สําหรับขอมูลู
ที่มีเปลี่ยนแปลง
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ผังขอมลรายวิ
ผงขอมู
ลรายวชา
ชา (Course Layout)

ผังขอมลรายวิ
ผงขอมู
ลรายวชา
ชา (Course Layout)

ผังขอมลรายวิ
ผงขอมู
ลรายวชา
ชา (Course Layout)

ผังขอมลรายวิ
ผงขอมู
ลรายวชา
ชา (Course Layout)
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ผังขอมลรายวิ
ผงขอมู
ลรายวชา
ชา (Course Layout)

ผังขอมลรายวิ
ผงขอมู
ลรายวชา
ชา (Course Layout)
เริ่มการแกไขในหนานี้

ผังขอมลรายวิ
ผงขอมู
ลรายวชา
ชา (Course Layout)

แกไข, สราง, ลบ ขอมูลในหนาหลักของรายวิชา

การตั้งคา

กําหนดตัวแปรควบคุมสําคัญๆ ของรายวิชา

Assign roles

เพิ่ม, ลด, กําหนดสิทธิ์ให user เปน อาจารย หรือ ผูเรียน

คะแนนทั้งหมด

แสดงตารางคะแนนจากกิจกรรมที่มีคะแนนให

กลม
กลุ

แบงผเรีรยนออกเปนกลุ
แบงผู
ยนออกเปนกลม

การสํารองขอมูล

ทํา back-up

การกูคืน

นําขอมูลจาก back-up เขาสูร ายวิชา

การนําเขา

นําเขากิจกรรมจากรายวิชาอื่นมาใชในวิชานี้

รีเซ็ท

ลบขอมูลสมาชิกในรายวิชา

รายงาน

แสดงประวัติการใชงานของสมาชิกในรายวิชา
แสดงประวตการใชงานของสมาชกในรายวชา

คําถาม

สรางแบบทดสอบ

ไฟล

จัดระเบียบไฟล เชน สรางแฟม, ลบ, โอน

ออกจากการเปนสมาชิกของ LE211

ยกเลิกการเปนสมาชิกรายวิชา

ประวัติสว นตัว

แสดง, แกไขประวัติสว นตัว

ผังขอมลรายวิ
ผงขอมู
ลรายวชา
ชา (Course Layout)
สัญลักษณ

ความหมาย
กําหนดใหแสดงหรือซอน เนื้อหาหรือเอกสารนั้นๆ

แกไขปรับปรุงเนื้อหา

ลบ เนื้อหาหรือเอกสารนั้นๆ ออกจากรายวิชา
จัดั ลําํ ดับั (เลือื่ นขึึ้นลง) ของเนือื้ หาหรือื เอกสารนััน้ ๆไป
ไป
ยังสวนอื่น
เลื่อนซายขวา หรือยายคอลัมนซา ยขวา ในการแสดง
เนื้อหาหรือเอกสารนั้นๆ
เลื่อนกลุมของเมนู (block) ขึ้นลง
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ผังขอมลรายวิ
ผงขอมู
ลรายวชา
ชา (Course Layout)

การกระตนให
การกระตุ
ใหนกศกษาใชงาน
นักศึกษาใชงาน
การใชงานหนาหลัก
• โจทยหรือคําชี้แจงของการบานรายสัปดาห สามารถ
download จาก Moodle ของรายวิชิ า(เทา นัน้ั )
การบานคอมพิวเตอร ซงมตวอยาง
ซึ่งมีตัวอยาง หรอ
หรือ template ทสามารถ
ที่สามารถ
• การบานคอมพวเตอร
download จาก Moodle ของรายวิชา(เทานัน้ )
• สรุปการสงงานสามารถตรวจสอบจาก Moodle ของรายวิชา
(เทานัน้ )
(เทานน)

การกระตนให
การกระตุ
ใหนกศกษาใชงาน
นักศึกษาใชงาน

Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: แสดงเอกสาร PDF

การใชงานกระดานเสวนา
• การบานคอมพิวเตอรครั้งแรก คือ การตอบขอความทดสอบในกระดาน
เสวนา
• การบานคอมพิวเตอร ผานกระดานเสวนา เชน ตอบดวยรูปภาพตามโจทย
• คําแนะนําการบานคอมพิวเตอร มีไวในกระดานเสวนา
กอนสอบกลางภาค หรื
หรออ สอบปลายภาค ประมาณ 3 วน
วัน จะแสดงหนาปก
จะแสดงหนาปก
• กอนสอบกลางภาค
ขอสอบ พรอมเอกสารแนบ ไวในกระดานเสวนา
 สอบกลางภาค หรอื ปลายภาค
• คะแนนสอบยอย
ป
จะประกาศในกระดาน
ป
ใ
เสวนา

เอกสารประกอบการบรรยาย
สรุปงานที่มอบหมาย
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Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: แสดงแฟมเอกสาร
แสดงแฟมเอกสาร

Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: สรางหนา
สรางหนา Web

ภาพเครื่องมือวัด
ตัวอยางเพิ่มเติม

download
คูมือการใชงาน

เอกสารประกอบการบรรยายปกอนหนา
เอกสารประกอบการบรรยายปกอนหนา

Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: แสดง Captured VDO

ตองการ

• คอมพิวเตอร
• โปรแกรมอด
โปรแกรมอัด VDO
พรอมเสียง
• โปรแกรมแปลง VDO
• กระดานอิเล็กทรอนิกส

Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: แสดง Audio Lecture

ตองการ
• คอมพิวิ เตอร
• เครื่องอัดเสียงแบบ MP3
• โปรแกรมแปลง
โป
ป PPT เปปน VDO
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Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: แสดง YouTube VDO

Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: ประกาศขาว
ประกาศขาว

ขั้นตอน
• สรางหนา web ใน Moodle
• คัดลอก embedded code จาก
YouTube
• วาง code ลงใน Moodle
การสอบปลายภาค
(วัน, เวลา, หองสอบ, เนื้อหา)

Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: ประกาศขาว
ประกาศขาว

การสอบปลายภาค
(สูตรที่มีใหในขอสอบ)

การสอบปลายภาค
ป
(คะแนนสอบ)

การสอบปลายภาค
(หนาปกขอสอบ)

Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: ตอบคาถามนอกชนเรยน
ตอบคําถามนอกชั้นเรียน

คําถามเกี่ยวกับการสงการบาน
คําถามเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม
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Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: รบการบาน
รับการบาน Online

Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: ตรวจสอบการใชงาน
ตรวจสอบการใชงาน

ขอ ดีี (เมือื่ เปรี
ป ยี บเทียี บ
กับการสงผาน email)
• หมดปญหา mailbox เต็ม
• server เก็บไฟลลาสุด
• สงหลายไฟลได
การบานตรงกับ account
• การบานตรงกบ
• กําหนดวันและเวลาสงได

• ตรวจสอบสมาชิกิ รายคน
• ตรวจสอบรายวัน
• ตรวจสอบเฉพาะกิจกรรม
• export แบบ xls ได

เฉพาะกิจกรรม

Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: ตรวจสอบการใชงาน
ตรวจสอบการใชงาน

Moodle ชวยในการเรยนการสอน:
ชวยในการเรียนการสอน: ตรวจสอบการมสวนรวม
ตรวจสอบการมีสวนรวม
เฉพาะราย
ตาม
กิจกรรม

เฉพาะราย
ตาม
วัน-เวลา
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สนใจใชงานระบบ Moodle
สนใจใชงานระบบ

ถาม-ตอบ

ติดตอผูดแู ลระบบ
คุณนีรี วัลั ย สีีทอง
EE-mail
mail : neelawan@tu.ac.th
neelawan@tu ac th

สรปหั
สรุ
ปหวขอการบรรยาย
วขอการบรรยาย
•
•
•
•
•

ยอนอดีต
Moodle คือื อะไร
ไ
หนาตางและผังขอมลรายวิ
หนาตางและผงขอมู
ลรายวชาใน
ชาใน Moodle
คุคณลั
ณลกษณะของ
กษณะของ Moodle ทนามาใชงาน
ที่นํามาใชงาน
ถาม-ตอบ

ขอมลเพิ
ขอมู
ลเพมเตม
่มเติม
• http://moodle.org/
• http://moodle.tu.ac.th/
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