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Moodle

บทนํา
(Introduction to Moodle)
ปจ จุบั นมี การนําเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยี การสื่ อ สาร
(Information
and
Communication Technology) มาใชเพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนนําไปสูการเรียนรู
แบบ “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” (Student center) ผูเรียนสามารถสรางการเรียนรูได ทุกคน (Anyone) ทุก ที่
(Anywhere) ทุกเวลา (Anytime) ทุกสถานที่ (Anyplace) ขึ้นกับความตองการแสวงหาความรูของผูเรียน
โดยมีระบบ e-Learning เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญสนองตอบตอการเรียนรูของผูเรียน

e-Learning (electronic Learning) คือ การจัดการเรียนรู ที่อาศัยสื่ออิเล็กโทรนิกส ทั้ง
ระบบ Online และ Off Line ,ทั้งแบบ one-way communicationและ Two-way communication ทั้งแบบ
CAI CD-Rom และ WBI (Web-based Instruction) TV VDO และระบบสื่อสารอิเลกโทรนิกส อื่นๆ โดย
ปจจุบัน e-Learning มุงเนนระบบการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
เรียกวา “อีเลินนิ่ง” หรือ ”บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย” โดยใชรวมกับเนื้อหาที่เปนสื่อประสม
ทั้ง ตัวหนังสือ (Text) ภาพ (Image) ภาพวีดิทัศน (VDO) เสียง (Audio) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และ
สื่อประสม (Multimedia) โดยมีระบบจัดการการเรียนรู (Learning Management System หรือ LMS) โดยมี
สวนประกอบที่สําคัญ ไดแก ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสรางเนื้อหา ระบบดูแลบริหารผูเรียน
ระบบสวนการจัดการขอมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือชวยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ และจัด
กระบวนการเรียนรู ไดแก การสื่อสาร Chat, E-mail, Web-board, การเขาใช , การเก็บขอมูล, การรายงาน
ผล เปนตน
ระบบ E-Learning เชิงพาณิชย ไดแก Blackboard WebCT และ Education Sphere,
KM-Learning, Ten–flexible learning เปนตน

ระบบ E-Learning ทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นโดยสถาบันการศึกษา ไดแก จุฬาออนไลน (Chulaonline.com)
เชียงใหมออนไลน (Cmuonline.ac.th) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Maxlearn) เปนตน
ระบบ E-Learning ทีพ่ ัฒนาโดยใชระบบ Atutor Open Source Learning Management System
ไดแกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (course.swu.ac.th)
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ระบบ E-Learning ที่พัฒนาโดยใชระบบ Moodle Open Source Learning Management System
ไดแกมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลา (Moodle) คณะเภสัชฯ จุฬาฯ คณะแพทยศาสาตร ขอนแกน
(Moodle) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Moodle) โครงการการศึกษาไรพรมแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (Moodle) มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏตาง 20 แหง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน ICT โรงเรียนมัฐยมศึกษาตอนตน (SEQIP) 150 โรงเรียน โครงการ
โรงเรียนในฝน โครงการโรงเรียน ICT เปนตน

Open Source
โอเพนซอรส คือ การพัฒนาซอฟทแวรเเบบ ”เปด” เปดเผยขอมูลของโปรแกรมหรือเปดเผย
ซอรสโคดที่ใชสรางซอฟทแวรใหกับสาธารณชนไดรับทราบ ทําใหนักพัฒนาจากทั่วโลกสามารถศึกษา ใช
งาน แกไข เผยแพร และนําไปพัฒนาปรับปรุงได โดยการพัฒนาโอเพนซอรสจะอาศัยความรวมมือของ
นักพัฒนาที่มีอยูทั่วโลก ซอฟทแวรใดเปนโอเพนซอรสนั้นจะตองเปนไปตามขอกําหนดที่ชัดเจนของ license
ที่เรียกวา open-source license เชน ลิขสิทธแบบGNU/GPL (General Public license) นั่นคือ ยินยอมให
ผูอื่นนําซอรสโคดไปใชหรือปรับปรุงไดฟรีไมเสียเงิน แตผูที่นําไปใชหรือปรับปรุงตองระบุประกาศที่มา และ
เปดเผยซอรสโคดใหมนั้นดวย
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Learning Management System (LMS)
LMS คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนผานเครือขาย มีเครื่องมือและสวนประกอบที่สําคัญ สําหรับ
ผูสอน ผูเรียนและผูดูแลระบบ ไดแก ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสรางเนื้อหา ระบบบริหาร
จัดการผูเรียน ระบบสวนการจัดการขอมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือชวยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ
และจัดกระบวนการเรียนรู ไดแก การสื่อสาร Chat, E-mail, Web-board, การเขาใช การเก็บขอมูล, และการ
รายงานผล เปนตน
องคประกอบหลักของระบบ LMS มี 4 ระบบ ที่สําคัญ คือ
1. ระบบจัดการรายวิชา Course Management System (CMS) การสรางรายวิชา จัดทํา
เนื้อหาบทเรียนรายวิชาจัดทําแหลงคนควาขอมูล ทํากิจกรรมเสริม
2. ระบบบริหารจัดการขอมูลผูเรียน User Management System ระบบการเขาใชงาน
ตรวจสอบการใชงานรายละเอียดขอมูลผูใช
3. ระบบตรวจกิจกรรมและติดตามประเมินผล Test &Tracking Management System
กิจกรรมแบบฝกแบบทดสอบ การบาน ระบบทดสอบประเมินผลการเรียน
4. ระบบจัดการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ Communication Management System เปน
สวนสงเสริมการเรียนใหมีการติดตอสื่อสารกัน ทั้งระหวางผูสอน-ผูสอน ผูสอน-นักเรียน นักเรียน-นักเรียน
ทั้งรูปแบบ online และ offline web-board E-mail Chat News Calendar เปนตน

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment)
Moodle เปน Open Source Software เปน Course Management System (CMS) โดยใช PHP
และ Database mySQL ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย โปรแกรมเมอรที่เคยใช WebCT เปนชาวออสเตรเลีย Mr. Martin
Dougiamas ปจจุบันไดมี การพัฒนาเพื่อรองรับภาษาตางๆ กวา 40 ภาษา 150 ประเทศทั่วโลก มีผูใชงาน
มากกวา 20,000 ไซต (สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.moodle.org) ระบบภาษาไทย
พัฒนาโดยคุณ วิมลลักษณ สิงหนาท Moodle เปนซอรฟแวรสําหรับใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรผาน
เครือขาย (Web-based Instruction) โดยกําหนดใหมีระบบการจัดการบทเรียน ซึ่งรองรับกลุมผูใช 3 กลุม
คือ ผูดูแลระบบ ผูสอน และผูเรียน ซึ่งชวยใหการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนผานเว็บเปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ไดถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก software open source ไดแก php และ
mySQL ดังนั้นในการนําระบบไปใชงานจึงไมมีคาใชจายใดๆ นอกจากการลงทุนทางดานฮารดแวรเทานั้น
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