
 
 
 

โครงการอบรมเว็บไซต์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ (ประจ าปีงบประมาณ 2559) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
1.  ชื่อโครงการ โครงการอบรมเว็บไซต์ส าหรับบคุลากรสายวิชาการ (ประจ าปีงบประมาณ 2559) 
 
2. ผู้รับผิดชอบ ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
หลักการและเหตุผล 
 จากทีศ่นูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจดัโครงการอบรม
เว็บไซต์ส าหรับบคุลากรสายวชิาการ ตัง้แตปี่งบประมาณ2554-2558 นัน้ได้มีบคุลากรสายวชิาสนใจเข้าร่วมโครงการ เป็น
จ านวนมาก ซึง่มีผลท าให้การจดัอนัดบัในการท าส ารวจ Rank of Universities of Thailand มีอนัดบัท่ีสงูขึน้กวา่เดมิ จาก
ผลการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลก โดย Webometrics ( http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand ) แสดงผลดงั
ตาราง  

Years 
Suan Sunandha Rajabhat University Rankings 

Rajabhat 
(39) 

Thailand 
(181) 

South East Asia 
(1,198) 

Asia 
(8,794) 

World 
(25,000) 

2/2555 10 49 134 893 3,053 
1/2556 13 56 171 1,136 3,601 
2/2556 15 47 115 976 2,777 
1/2557 2 22 45 467 1,561 
2/2557 1 25 70 708 2,173 
1/2558 1 21 55 599 1,924 
2/2558 1 17 42 601 1,863 

 
โดยโครงการดงักลา่วมีสว่นชว่ยในเร่ืองของเกณฑ์การจดัอนัดบัเวบ็ไซต์ ในด้านตา่งๆเช่น จ านวนเว็บเพจ จาก

เว็บไซต์ทัง้หมดที่อยูภ่ายใต้โดเมน( Domain ) เดียวกนัของมหาวทิยาลยั ในปริมาณทีเ่พิ่มขึน้ และ สามารถสบืค้นได้โดยใช้ 
Search Engines รวมถึง จ านวนแฟม้ข้อมลู หรือเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น บทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทาง
วิชาการที่ได้มีการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จกัผา่นระบบออนไลน์ (Online)  จงึท าให้สามารถสบืค้นได้ด้วยระบบตรวจจบัการนบั
จ านวนข้อมลูของการจดัอนัดบัในการท าส ารวจ Rank of Universities of Thailand ให้เข้าสูเ่กณฑ์การจดัอนัดบัเว็บไซต์ให้
อยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้ได้  



ด้วยเหตนุีท้างศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จดัตัง้โครงการอบรมเว็บไซต์ส าหรับบคุลากรสายวิชาการ(ประจ าปี
งบประมาณ2559) ขึน้เพื่อเป็นแหลง่เผยแพร่ความรู้และศกัยภาพของอาจารย์ ในด้านงานวิจยั สือ่การเรียนการสอนตา่งๆ
ด้วย Moodle โดย Moodle เป็นระบบท่ีมีการจดัการได้ง่าย ไมม่ีคา่ใช้จ่ายด้านลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ และเน่ืองจาก เป็น
ซอฟต์แวร์แบบเปิด (Open Source) ที่มีการร่วมกนัพฒันาจากผู้ใช้และทีมงานนกัพฒันาโปรแกรมทัว่โลก ท าให้มีการ
ปรับปรุง เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ความสามารถของซอฟต์แวร์อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ และเป็นอกีช่องทางในการสร้างเนือ้หา
ประเภทเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ เช่น บทความวิชาการ งานวจิยั สือ่การเรียนการสอน ให้เป็นท่ีรู้จกับนระบบ ออนไลน์
ทัว่โลก เพื่อท่ีสือ่ข้อมลูในด้านตา่งๆภายในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัจะได้อยูใ่นเกณฑ์อนัดบัต้นๆของการท าส ารวจ การจดั
อนัดบัเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัโลก (Rank of Universities of Thailand ) ในครัง้ตอ่ไป  
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นช่องทางการขบัเคลือ่นการจดัอนัดบัเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 

2. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกบัการพฒันาเว็บไซต์ส าเร็จรูป โดยใช้ซอฟต์แวร์ Moodle 
3. เพื่อแนวความคิดในการน าความรู้ไปพฒันาเว็บไซต์ของบคุลากรสายวิชาการ รวมถึงการน าไปประยกุต์ใช้ในงาน

ด้านตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 
4. เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดท าเนือ้หาประกอบการสอน บทเรียนออนไลน์ ที่มีโครงสร้าง เนือ้หา และวิธีการที่

เหมาะสมกบัการศกึษา   
5. เพื่อให้นกัศกึษามีแหลง่ค้นคว้าข้อมลูจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง และสามารถเข้าถึงเนือ้หาวิชาได้อยา่งสะดวก 
6. เพื่อเผยแพร่ข้อมลูให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม ผู้ เรียน และผู้สนใจสามารถเข้ามาศกึษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น

การกระตุ้นการศกึษาตลอดชีวิต  
 

4. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 

     เชิงปริมาณ    จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150  คน 
เชิงคุณภาพ ระดบัความส าเร็จของการจดัท าเว็บไซต์ของบคุลากรสายวชิาการ 
เชิงเวลา  ปีงบประมาณ  2559 

ตารางสรุปจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอบรมเว็บไซต์ของบุคลากรสายวิชาการ 

ปีงบประมาณ
ที่จัดอบรม 

ระยะเวลาด าเนินการ จ านวนผู้เข้าร่วม/คน 

2555 9 ก.ค.55 - 31 ส.ค.55 52 
2556 1 พ.ย.55 - 31 ม.ค.56 62 

1 มิ.ย.56 - 30 ก.ย.56 208 
2557 18 พ.ย.56-20 มิ.ย.57 117 
2558 27 ต.ค.57-26 มี.ค.58 56 

รวม 495 



5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
               บคุลากรสายวชิาการ ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
                วนัเร่ิมต้นโครงการ เดอืนตลุาคม 2558 วนัสิน้สดุโครงการ เดือนกรกฏาคม 2559 

 7. พืน้ที่ด าเนินโครงการ                                   
 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 1-4   ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 อาคาร 31 ชัน้ 2 
 

8. วิธีด าเนินการ  
ด าเนินโครงการ เร่ิมจากเขียนโครงการ ขออนมุตัิโครงการ จดัท าเอกสารประกอบการอบรม ด าเนินการอบรม 

ตามแผนการด าเนินงาน ตลอดจนส ารวจความสมัฤทธ์ิผลโครงการ และสรุปผลโครงการ 
 
9.แผนการด าเนินงาน 
 

ล าดับ วันที่ เวลา สถานที่จดั 

รอบที่ 1    พฤศจิกายน  2558 16.00-19.00 น. ห้อง Training room 4 
รอบที่ 2    ธนัวาคม  2558 16.00-19.00 น. ห้อง Training room 4 

รอบที่ 3    มกราคม  2559 16.00-19.00 น. ห้อง Training room 4 
รอบที่ 4   กมุภาพนัธ์ 2559 16.00-19.00 น. ห้อง Training room 4 
รอบที่ 5   มีนาคม 2559 16.00-19.00 น. ห้อง Training room 4 
รอบที่ 6   เมษายน 2559 16.00-19.00 น. ห้อง Training room 4 
รอบที่ 7   พฤษภาคม 2559 16.00-19.00 น. ห้อง Training room 4 
รอบที่ 8   มิถุนายน 2559 16.00-19.00 น. ห้อง Training room 4 
รอบที่ 9   กรกฎาคม 2559 16.00-19.00 น. ห้อง Training room 4 

 
**จ านวน 15-20 คน/รอบ  อาจมกีารเปลีย่นแปลงในสว่นของวนัและเวลาทีใ่ช้ในการอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  งบประมาณ  
 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวนเงนิ 

1รอบ 9 รอบ 

1 คา่ตอบแทนวิทยากร 24 ชม. x 1,200 บาท  x1 ทา่น  28,800 259,200 

3 คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 24 คน x 4 วนัx 2 กลุม่  x  35 บาท 6,720 60,480 

4 คา่เอกสารประกอบการอบรม 2,400 21,600 

5 คา่ใช้จา่ยอื่นๆ   2,000 18,000 

รวม 39,920 359,280 

 
หมายเหตุ ขอถวัเฉลีย่ทกุรายการ 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.   อนัดบัเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั อยูใ่นอนัดบัท่ีสงูขึน้ จากเดิม ในการจดัอนัดบัเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
(Rank of Universities of Thailand ) 

2.  มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูของบคุลากรสายวชิาการในด้านงานวิจยั ผลงานวิชาการ สือ่การเรียนการสอน
ตา่งๆ ได้อยา่งกว้างขวาง  

3. อาจารย์สามารถน า e-Learning มาพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอน ให้ทนัสมยั 
4. ผู้ เรียนและผู้สนใจสามารถเข้าศกึษาได้ตามความสนใจตลอดเวลา 
5. ตอบสนองนโยบายของมหาวทิยาลยัในการน า e-Learning มาใช้ 
6. นกัศกึษาและบคุคลทัว่ไปให้ความสนใจและตดิตามข้อมลูขา่วสารของมหาวิทยาลยัเพิม่ขึน้ 
 

12. การประเมินผลโครงการ 
ความพงึพอใจในการจดัท า โครงการอบรมเว็บไซต์ส าหรับบคุลากรสายวิชาการ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

 
13.ตาราง   ก าหนดการอบรม  Moodle 
 

ก าหนดการอบรม เนือ้หาการอบรม 
ครัง้ที่ 1 
 
 
 
 
 

แนะน า Moodle       
การปรับแต่ง Moodle  
    -การลอ็กอินเข้าสูร่ะบบหลงัเวบ็(Back-end)   
    -รายการเมนขูองผู้ดแูลระบบ 
    -การตัง้คา่โซนเวลาท้องถ่ิน(Time zone) 
    -การตัง้คา่ภาษาทีใ่ช้ภายในเวบ็(Language) 
    -การตัง้คา่หน้าโฮมเพจ(Front Page) 



    -รู้จกับลอ็ก(Blocks) 
    -ประเภทของบลอ็ก 
 

ครัง้ที่ 2 
 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บ(Themes) 
การเพิ่มเติมโปรแกรมอิสระ(Module) 
การจัดการหลกัสูตรที่เปิดสอน 
   -การเพิ่มหมวดหลกัสตูร(Categories) 
   -การก าหนดคา่ในการสมคัรเข้าเรียนของสมาชิก(Enrolments) 
   -การก าหนดคา่เร่ิมต้นของหลกัสตูรทัง้หมด(Course default settings) 
 

ครัง้ที่ 3 
 

การจัดการเนือ้หารายวิชา 
     -สว่นประกอบหน้าตา่งรายวิชา 
     -ขัน้ตอนการเพิ่มบลอ็กส าเร็จรูปและบลอ็กแบบอิสระ 
      -การปรับตัง้คา่รายวิชา(Settings) 
      -การเพิม่แหลง่ข้อมลูแบบตา่งๆ 
      -ประเภทแหลง่ข้อมลูใน Moodle  
      -เพิ่มแหลง่ข้อมลูแรกส าหรับอธิบายรายละเอียดรายวิชา 
การจัดการเนือ้หารายวิชา(ต่อ) 
     -การเพิม่แหลง่ข้อมลูหน้าตวัหนงัสอืธรรมดา(Text) 
     -การเพิม่แหลง่ข้อมลูหน้าเว็บเพจ(Web page) 
     -การแทรกไฟล์มลัตมิีเดยีใน Moodle 
     -การเพิม่ไฟล์ หรือ เว็บไซต์(File or Web site) 
     -การเพิม่แหลง่ข้อมลูไดเรกทรอร่ี 
 

ครัง้ที่ 4 
 

การเพิ่มผู้เรียนเข้าเรียนรายวชิา 
     -การสร้างกลุม่เรียน(Create group) 
     -การน าผู้เรียนเข้ากลุม่ 
การใช้งานโมดูลชุดกิจกรรม 
การสร้างแบบทดสอบแบบต่างๆ 
การประเมินผลผู้เรียน 
การใช้งาน Moodle ส าหรับผู้เรียน 
 

 
14.สถานที่ด าเนินการ    

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร 31 ชัน้ 2 ห้อง Training room 4 

15.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อาจารย์ ดร.ศิริลกัษณ์  อารีรัชชกลุ  



หมายเหตุ 
อาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมจะต้องจดัเตรียมเนือ้หาที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้พร้อม

ก่อนการฝึกอบรม เช่น ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  ผลงานวิจัย ประวัติการฝึกอบรม ความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน file ที่ เพิ่มในแหลง่ข้อมลูแบบตา่งๆ และ ภาพประกอบการจดัท าเว็บไซต์ เป็นต้น 


