
โครงการบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

หลักสูตร “การสรางบทเรียนออนไลน LMS เบ้ืองตน” 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม  

2. โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตรท่ี 01, 1 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน 

      กลยุทธ 0101, พัฒนามาตรฐานทางดานวิชาการ 

3. โครงการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 

แผนงาน แผนงานประจํา 

แผนงานรอง สนับสนุนการจัดการศึกษา 

งาน/โครงการ งานสนับสนุนสํานักคอมพิวเตอร 

4. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอยางมากในแวดวงการศึกษา การพัฒนาทักษะความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับคณาจารย จึงนับวาเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการ

จัดการเรียนการสอน สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู โดยมีการจัดทํา

โครงการบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกอาจารยภายในมหาวิทยาลัย จึงไดมีการจัดการพัฒนา

ศักยภาพคณาจารย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน e-learning จากการ

สอนปกติของอาจารย เพ่ือใชเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังสงเสริม 

สนับสนุนใหคณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสามารถใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ดําเนินการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางยั่งยืน  

 

 

 



5. วัตถุประสงคของโครงการ 

 1. เพ่ือใหคณาจารยมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือจัดการเรียน

การสอน 

 2. เพ่ือใหคณาจารยมีความตระหนักในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดประโยชน

และมีความปลอดภัย 

 3. เพ่ือใหคณาจารยสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชกับงานตางๆ ได 

6. กลุมเปาหมาย  

คณาจารยมหาวิทยาราชภัฏนครปฐม  

1. รุนท่ี 1 จํานวน 60 คน 

2. รุนท่ี 2 จํานวน 60 คน 

3. รุนท่ี 3 จํานวน 60 คน 

รวมท้ังหมด 180 คน 

7. รูปแบบการจัดกิจกรรม 

 การจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

8. สถานท่ีดําเนินการ 

 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 1 ชั้น 2 อาคารสํานักคอมพิวเตอร (อาคารหอสมุดเกา) มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม 

9. ระยะเวลาดําเนินการ 

หลักสูตรท่ี 1 การสรางบทเรียนออนไลน LMS เบ้ืองตน 

 1. รุนท่ี 1 วันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558    เวลา 8.30 น.-16.30 น. 

 2. รุนท่ี 2 วันพุธท่ี 16 ธันวาคม 2558   เวลา 8.30 น.-16.30 น. 

 3. รุนท่ี 3 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม 2558  เวลา 8.30 น.-16.30 น. 

  



10. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 คณาจารยท่ีเขารวมในการอบรมมีความพึงพอใจรอยละ 80 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเขาอบรมมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจําเปนในการ

ดําเนินการ เพ่ือชวยใหการจัดและบริหารการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 2. ผูเขาอบรมมีความตระหนักในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดประโยชนและ

ปลอดภัย 

 3. ผูเขาอบรมนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชกับงานตางๆ 

12. งบประมาณท่ีใช  

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดคาใชจาย หมวดคาใชจาย จํานวนเงิน 

 

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

1. คาตอบแทนวิทยากรจํานวน 2 คน คน

ละ 7 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จํานวน 3 

วัน รวมเปนเงิน 2x7x600x3 = 25,200 

คาตอบแทน 25,200 

2. คาอาหารวาง 

รุนท่ี 1 วันละ 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

จํานวน 1 วัน สําหรับ 69 คน รวมเปนเงิน 

2x30x69 = 4,140 

รุนท่ี 2 วันละ 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

จํานวน 1 วัน สําหรับ 69 คน รวมเปนเงิน 

2x30x69 = 4,140 

รุนท่ี 3 วันละ 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

จํานวน 1 วัน สําหรับ 69 คน รวมเปนเงิน 

2x30x69 = 4,140 

คาใชสอย 12,420 

3. คาอาหารกลางวัน  

รุนท่ี 1 วันละ 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

จํานวน 1 วัน สําหรับ 69 คน รวมเปนเงิน 

80x69 = 5,520 

รุนท่ี 2 วันละ 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

จํานวน 1 วัน สําหรับ 69 คน รวมเปนเงิน 

คาใชสอย 16,560 



กิจกรรม รายการ/รายละเอียดคาใชจาย หมวดคาใชจาย จํานวนเงิน 

80x69 = 5,520 

รุนท่ี 3 วันละ 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

จํานวน 1 วัน สําหรับ 69 คน รวมเปนเงิน 

80x69 = 5,520 

4. เอกสารประกอบการอบรมจํานวน 100 

หนา รวมปก จํานวน 180 ชุด ราคาชุดละ 

100 บาท รวมเปนเงิน 180x100 = 

18,000 

คาวัสดุ 18,000 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 72,780 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

12. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ลงชื่อ.....................................................ผูขออนุมัติโครงการ 

(อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม) 

 

ลงชื่อ.....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

(อาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู) 
 



ตารางการอบรมโครงการบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกอาจารย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตร “การสรางบทเรียนออนไลน LMS เบ้ืองตน” 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2558 

กําหนดการอบรม 

เวลา หัวขอการอบรม 

08.30  –  10.30 น. แนะนําระบบ NPRU LMS 

- การเขาสูระบบและออกจากระบบ 

- แนะนําสวนประกอบของรายวิชา 

- บล็อกและเมนูท่ีสําคัญ 

10.30  –  10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45  –  12.00 น. การสรางเนื้อหารายวิชา 

- การเพ่ิมแหลงขอมูล Label 

- การเพ่ิมแหลงขอมูลแบบ Page 

- การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภทเชื่อมโยงไปยังไฟลหรือเว็บไซต 

- การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภทไฟล 

12.00  –  13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00  –  14.30 น. การสรางกิจกรรม 

- การสรางกระดานเสวนา 

- การสรางหองสนทนา 

- การสรางการบานแบบคําตอบออนไลน 

14.30  –  14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45  –  16.30 น. - การสรางการบานแบบอัพโหลดไฟล 

การสรางแบบทดสอบ 

- สรางคลังขอสอบ 

- การสรางขอสอบแบบปรนัย 

หมายเหตุ: กําหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 



ตารางการอบรมโครงการบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกอาจารย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตร “การสรางบทเรียนออนไลน LMS เบ้ืองตน” 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2558 

กําหนดการอบรม 

เวลา หัวขอการอบรม 

08.30  –  10.30 น. แนะนําระบบ NPRU LMS 

- การเขาสูระบบและออกจากระบบ 

- แนะนําสวนประกอบของรายวิชา 

- บล็อกและเมนูท่ีสําคัญ 

10.30  –  10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45  –  12.00 น. การสรางเนื้อหารายวิชา 

- การเพ่ิมแหลงขอมูล Label 

- การเพ่ิมแหลงขอมูลแบบ Page 

- การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภทเชื่อมโยงไปยังไฟลหรือเว็บไซต 

- การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภทไฟล 

12.00  –  13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00  –  14.30 น. การสรางกิจกรรม 

- การสรางกระดานเสวนา 

- การสรางหองสนทนา 

- การสรางการบานแบบคําตอบออนไลน 

14.30  –  14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45  –  16.30 น. - การสรางการบานแบบอัพโหลดไฟล 

การสรางแบบทดสอบ 

- สรางคลังขอสอบ 

- การสรางขอสอบแบบปรนัย 

หมายเหตุ: กําหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

  



ตารางการอบรมโครงการบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกอาจารย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตร “การสรางบทเรียนออนไลน LMS เบ้ืองตน” 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2558 

กําหนดการอบรม 

เวลา หัวขอการอบรม 

08.30  –  10.30 น. แนะนําระบบ NPRU LMS 

- การเขาสูระบบและออกจากระบบ 

- แนะนําสวนประกอบของรายวิชา 

- บล็อกและเมนูท่ีสําคัญ 

10.30  –  10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45  –  12.00 น. การสรางเนื้อหารายวิชา 

- การเพ่ิมแหลงขอมูล Label 

- การเพ่ิมแหลงขอมูลแบบ Page 

- การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภทเชื่อมโยงไปยังไฟลหรือเว็บไซต 

- การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภทไฟล 

12.00  –  13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00  –  14.30 น. การสรางกิจกรรม 

- การสรางกระดานเสวนา 

- การสรางหองสนทนา 

- การสรางการบานแบบคําตอบออนไลน 

14.30  –  14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45  –  16.30 น. - การสรางการบานแบบอัพโหลดไฟล 

การสรางแบบทดสอบ 

- สรางคลังขอสอบ 

- การสรางขอสอบแบบปรนัย 

หมายเหตุ: กําหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  



รายช่ือวิทยากรอบรมและคณะกรรมการดําเนินงาน 

รายช่ือวิทยากรอบรม 

1. นางสาวชุลีพร ปนธนสุวรรณ 

2. นางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์ 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินงาน 

1. อาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดช ู

2. อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ 

3. อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม 

4. นายนพสิทธิ์ ไตรสิทธิวัตน 

5. นายสามชัย วัฒนกิจรุงโรจน 

6. นางสาววาทินี นอยเคียง 

7. นางวรรณา แสงทอง 

 


