1
กำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
“การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle ระยะที่ 2”
ระหว่างวันที่ 23 - 26 และ 29 - 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง (IT28203) ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กิจกรรม
ที่

วัน เดือน ปี

เวลำ

กลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน
(คน)

วิทยำกร

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
1

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

08.30 – 16.30 น.

“หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle ระยะที่ 2 สาหรับอาจารย์”

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

50

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

50

นายสุภาษิต เติมกล้า
นายโกสินทร์ มีชูสิน
อาจารย์วิจิตรา โพธิสาร
นายโกสิน สนั่นนาม
อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า
นายสุภาษิต เติมกล้า
อาจารย์จักรพงษ์ เจือจันทร์
นายโกสินทร์ มีชูสิน

2
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

08.30 – 16.30 น.

“หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle ระยะที่ 2 สาหรับผู้ดูและระบบ”
ผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย
นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นักวิชาการศึกษา นักประชาสัมพันธ์
และบุคลากรตาแหน่งอื่น ๆ ที่มีภารกิจ
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ประจาคณะและสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

40

นายสุภาษิต เติมกล้า
นายโกสินทร์ มีชูสิน

หมำยเหตุ
1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ดาเนินการอบรมให้คณะครุศาสตร์และคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว
2. ให้อาจารย์ผู้สอนเข้าอบรมตามกาหนดการของแต่ละคณะข้างต้น *หากไม่สะดวกเข้าอบรมตามกาหนดการของแต่ละคณะข้างต้น
หรือต้องการอบรมซ้าเพื่อทบทวนบทเรียน สามารถเข้าอบรมร่วมกับคณะอื่น ๆ ได้
3. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4. คณะดาเนินงานและผู้เข้าร่วมอบรมต้องล้างมือด้วยด้วยแอลกอฮอล์เจล และรักษาระยะห่างตามหลักปฏิบัติในการป้องกัน
และควบคุมโรค

2
กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
"กำรพัฒนำบทเรียนอีเลิร์นนิงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle ระยะที่ 2 สำหรับอำจำรย์"
วันอังคำรที่ 23 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กลำง (IT28203) ชั้น 2 อำคำร 28 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
เวลำ
08.00 – 08.20 น.
08.20 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

กลุ่มเป้ำหมำย อำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ
วิทยำกร
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนะนา Moodle LMS เบื้องต้น และแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติดังกิจกรรมต่อไปนี้
- การสร้างบทเรียน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การจัดการเนื้อหาด้วยไฟล์เอกสาร/แบบ link
นายสุภาษิต เติมกล้า นายโกสินทร์ มีชูสิน
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รอบเช้า)
- การจัดการเนื้อหาด้วย VDO บันทึกหน้าจอการสอน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การมอบหมายงาน/การตรวจงาน
นายสุภาษิต เติมกล้า นายโกสินทร์ มีชูสิน
- การจัดทาข้อสอบแบบตัวเลือก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- การจัดการบทเรียนในโมบาย Moodle Application
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การจัดการผู้เรียน (โดยผู้สอนและแบบผู้เรียนเข้าด้วยตนเอง)
นายสุภาษิต เติมกล้า นายโกสินทร์ มีชูสิน
- การตรวจสอบสถิติการเข้าใช้งาน
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รอบบ่าย)
- การแปลงไฟล์คะแนนจากบทเรียนเป็น Excel
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- เทคนิคการจัดการระบบ SRRU e-Learning Platform Moodle นายสุภาษิต เติมกล้า นายโกสินทร์ มีชูสิน
- การสอนแบบ VDO Conference

สิ่งที่ผู้เข้ำร่วมอบรมต้องเตรียมเข้ำร่วมอบรม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (ถ้ามี)
2. แผนการสอน หรือ มคอ.3 หรือ course syllabus
3. ไฟล์เอกสารประกอบการสอนแต่ละบท หรือ PowerPoint โดยแปลงเป็น pdf ให้เรียบร้อย
4. ไฟล์ word ข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือกพร้อมเฉลย ประมาณ 5-10 ข้อ
5. ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ e-Learning โดยดาวน์โหลดคู่มือที่ bit.ly/moodleman หรือ

3
กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
"กำรพัฒนำบทเรียนอีเลิร์นนิงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle ระยะที่ 2 สำหรับอำจำรย์"
วันพุธที่ 24 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กลำง (IT28203) ชั้น 2 อำคำร 28 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
เวลำ
08.00 – 08.20 น.
08.20 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

กลุ่มเป้ำหมำย อำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ
วิทยำกร
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนะนา Moodle LMS เบื้องต้น และแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติดังกิจกรรมต่อไปนี้
- การสร้างบทเรียน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การจัดการเนื้อหาด้วยไฟล์เอกสาร/แบบ link
อ.วิจิตรา โพธิสาร
นายโกสิน สนั่นนาม
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รอบเช้า)
- การจัดการเนื้อหาด้วย VDO บันทึกหน้าจอการสอน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การมอบหมายงาน/การตรวจงาน
อ.วิจิตรา โพธิสาร
นายโกสิน สนั่นนาม
- การจัดทาข้อสอบแบบตัวเลือก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- การจัดการบทเรียนในโมบาย Moodle Application
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การจัดการผู้เรียน (โดยผู้สอนและแบบผู้เรียนเข้าด้วยตนเอง)
อ.วิจิตรา โพธิสาร นายโกสิน สนั่นนาม
- การตรวจสอบสถิติการเข้าใช้งาน
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รอบบ่าย)
- การแปลงไฟล์คะแนนจากบทเรียนเป็น Excel
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- เทคนิคการจัดการระบบ SRRU e-Learning Platform Moodle อ.วิจิตรา โพธิสาร นายโกสิน สนั่นนาม
- การสอนแบบ VDO Conference

สิ่งที่ผู้เข้ำร่วมอบรมต้องเตรียมก่อนเข้ำร่วมอบรม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (ถ้ามี)
2. แผนการสอน หรือ มคอ.3 หรือ course syllabus
3. ไฟล์เอกสารประกอบการสอนแต่ละบท หรือ PowerPoint โดยแปลงเป็น pdf ให้เรียบร้อย
4. ไฟล์ word ข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือกพร้อมเฉลย ประมาณ 5-10 ข้อ
5. ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ e-Learning โดยดาวน์โหลดคู่มือที่ bit.ly/moodleman หรือ

4
กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
"กำรพัฒนำบทเรียนอีเลิร์นนิงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle ระยะที่ 2 สำหรับอำจำรย์"
วันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กลำง (IT28203) ชั้น 2 อำคำร 28 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
เวลำ
08.00 – 08.20 น.
08.20 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

กลุ่มเป้ำหมำย อำจำรย์คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ
วิทยำกร
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนะนา Moodle LMS เบื้องต้น และแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติดังกิจกรรมต่อไปนี้
- การสร้างบทเรียน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การจัดการเนื้อหาด้วยไฟล์เอกสาร/แบบ link
อ.พิทักษ์ แสนกล้า นายสุภาษิต เติมกล้า
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รอบเช้า)
- การจัดการเนื้อหาด้วย VDO บันทึกหน้าจอการสอน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การมอบหมายงาน/การตรวจงาน
อ.พิทักษ์ แสนกล้า นายสุภาษิต เติมกล้า
- การจัดทาข้อสอบแบบตัวเลือก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- การจัดการบทเรียนในโมบาย Moodle Application
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การจัดการผู้เรียน (โดยผู้สอนและแบบผู้เรียนเข้าด้วยตนเอง)
อ.พิทักษ์ แสนกล้า นายสุภาษิต เติมกล้า
- การตรวจสอบสถิติการเข้าใช้งาน
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รอบบ่าย)
- การแปลงไฟล์คะแนนจากบทเรียนเป็น Excel
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- เทคนิคการจัดการระบบ SRRU e-Learning Platform Moodle อ.พิทักษ์ แสนกล้า นายสุภาษิต เติมกล้า
- การสอนแบบ VDO Conference

สิ่งที่ผู้เข้ำร่วมอบรมต้องเตรียมก่อนเข้ำร่วมอบรม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
2. แผนการสอน หรือ มคอ.3 หรือ course syllabus
3. ไฟล์เอกสารประกอบการสอนแต่ละบท หรือ PowerPoint โดยแปลงเป็น pdf ให้เรียบร้อย
4. ไฟล์ word ข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือกพร้อมเฉลย ประมาณ 5-10 ข้อ
5. ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ e-Learning โดยดาวน์โหลดคู่มือที่ bit.ly/moodleman หรือ

5
กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
"กำรพัฒนำบทเรียนอีเลิร์นนิงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle ระยะที่ 2 สำหรับอำจำรย์"
วันศุกร์ท่ี 26 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กลำง (IT28203) ชั้น 2 อำคำร 28 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
เวลำ
08.00 – 08.20 น.
08.20 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

กลุ่มเป้ำหมำย อำจำรย์คณะวิทยำกำรจัดกำร
กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ
วิทยำกร
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนะนา Moodle LMS เบื้องต้น และแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติดังกิจกรรมต่อไปนี้
- การสร้างบทเรียน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การจัดการเนื้อหาด้วยไฟล์เอกสาร/แบบ link
อ.จักรพงษ์ เจือจันทร์ นายโกสินทร์ มีชูสิน
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รอบเช้า)
- การจัดการเนื้อหาด้วย VDO บันทึกหน้าจอการสอน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การมอบหมายงาน/การตรวจงาน
อ.จักรพงษ์ เจือจันทร์ นายโกสินทร์ มีชูสิน
- การจัดทาข้อสอบแบบตัวเลือก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- การจัดการบทเรียนในโมบาย Moodle Application
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การจัดการผู้เรียน (โดยผู้สอนและแบบผู้เรียนเข้าด้วยตนเอง)
อ.จักรพงษ์ เจือจันทร์ นายโกสินทร์ มีชูสิน
- การตรวจสอบสถิติการเข้าใช้งาน
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รอบบ่าย)
- การแปลงไฟล์คะแนนจากบทเรียนเป็น Excel
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- เทคนิคการจัดการระบบ SRRU e-Learning Platform Moodle อ.จักรพงษ์ เจือจันทร์ นายโกสินทร์ มีชูสิน
- การสอนแบบ VDO Conference

สิ่งที่ผู้เข้ำร่วมอบรมต้องเตรียมก่อนเข้ำร่วมอบรม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (ถ้ามี)
2. แผนการสอน หรือ มคอ.3 หรือ course syllabus
3. ไฟล์เอกสารประกอบการสอนแต่ละบท หรือ PowerPoint โดยแปลงเป็น pdf ให้เรียบร้อย
4. ไฟล์ word ข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือกพร้อมเฉลย ประมาณ 5-10 ข้อ
5. ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ e-Learning โดยดาวน์โหลดคู่มือที่ bit.ly/moodleman หรือ

6
กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
"กำรพัฒนำบทเรียนอีเลิร์นนิงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle ระยะที่ 2 สำหรับผู้ดูและระบบ"
ระหว่ำงวันที่ 29 - 30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กลำง (IT28203) ชั้น 2 อำคำร 28 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
วันที่ 29 มิถุนำยน 2563
เวลำ
กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ
วิทยำกร
08.00 – 08.20 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
08.20 – 08.30 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
08.30 – 09.00 น. แนะนา Moodle LMS เบื้องต้น และแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติดังกิจกรรมต่อไปนี้
09.00 – 10.30 น. - การจัดหมวดหมู่ผู้สอน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
นายสุภาษิต เติมกล้า นายโกสินทร์ มีชูสิน
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รอบเช้า)
10.45 – 12.00 น. - การจัดการผู้เรียน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การจัดการรายวิชา
นายสุภาษิต เติมกล้า นายโกสินทร์ มีชูสิน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. - การจัดระบบคลังข้อสอบ
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
นายสุภาษิต เติมกล้า นายโกสินทร์ มีชูสิน
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รอบบ่าย)
14.45 – 16.30 น. - การมอบหมายงาน/การตรวจงาน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การจัดทาข้อสอบแบบตัวเลือก
นายสุภาษิต เติมกล้า นายโกสินทร์ มีชูสิน
สิ่งที่ผู้เข้ำร่วมอบรมต้องเตรียมก่อนเข้ำร่วมอบรม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (ถ้ามี)
2. แผนการสอน หรือ มคอ.3 หรือ course syllabus
3. ไฟล์เอกสารประกอบการสอนแต่ละบท หรือ PowerPoint โดยแปลงเป็น pdf ให้เรียบร้อย
4. ไฟล์ word ข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือกพร้อมเฉลย ประมาณ 5-10 ข้อ
5. ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ e-Learning โดยดาวน์โหลดคู่มือที่ bit.ly/moodleman หรือ

7
กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
"กำรพัฒนำบทเรียนอีเลิร์นนิงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle ระยะที่ 2 สำหรับผู้ดูและระบบ"
ระหว่ำงวันที่ 29 – 30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กลำง (IT28203) ชั้น 2 อำคำร 28 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
เวลำ
กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ
วิทยำกร
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม และแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติดังกิจกรรมต่อไปนี้
08.30 – 10.30 น. - การจัดการบทเรียนในโมบาย Moodle Application
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- การจัดการผู้เรียน (โดยผู้สอนและแบบผู้เรียนเข้าด้วยตนเอง)
นายสุภาษิต เติมกล้า นายโกสินทร์ มีชูสิน
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รอบเช้า)
10.45 – 12.00 น. - การตรวจสอบสถิติการเข้าใช้งาน
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
นายสุภาษิต เติมกล้า นายโกสินทร์ มีชูสิน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. - การแปลงไฟล์คะแนนจากบทเรียนเป็น Excel
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
- เทคนิคการจัดการระบบ SRRU e-Learning Platform Moodle นายสุภาษิต เติมกล้า นายโกสินทร์ มีชูสิน
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รอบบ่าย)
14.45 – 16.30 น. - การสอนแบบ VDO Conference
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
นายสุภาษิต เติมกล้า นายโกสินทร์ มีชูสิน
สิ่งที่ผู้เข้ำร่วมอบรมต้องเตรียมก่อนเข้ำร่วมอบรม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (ถ้ามี)
2. แผนการสอน หรือ มคอ.3 หรือ course syllabus
3. ไฟล์เอกสารประกอบการสอนแต่ละบท หรือ PowerPoint โดยแปลงเป็น pdf ให้เรียบร้อย
4. ไฟล์ word ข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือกพร้อมเฉลย ประมาณ 5-10 ข้อ
5. ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ e-Learning โดยดาวน์โหลดคู่มือที่ bit.ly/moodleman หรือ

