การสร้างระบบบริ หารงานจัดการความรู ้ (KM) ด้วย Moodle
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั การจัดการความรู้ ( Knowledge Management) เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการส่งเสริ มศักยภาพด้ านการเรี ยนรู้ และ
พัฒนาขีดความสามารถ ของบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็ นสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐบาล หรื อองค์กรภาคเอกชน มีระบบ ให้
พนักงานใช้ งานภายในหน่วยงาน โดยการเรี ยนรู้ ผ่านระบบ LMS ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จากัดเรื่ องวัน เวลา และ
สถานที่เรี ยน บางหน่วยงานใช้ สาหรั บประเมินพนักงานในหน่วยงาน นอกจากนัน้ ยังช่วยให้ พนักงานสามา รถเข้ าถึงแหล่งความรู้ ที่
จาเป็ นต้ องใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ ง่าย รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ การทางานต่างๆ เพื่อนาไปปรับใช้ และพัฒนางานของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี ้จึงได้ ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ พฒ
ั นาเว็บไซต์ LMS ในหน่วยงานอย่างเป็ นลาดับขันตอน
้
โดยใช้ ระบบที่ชื่อว่า Moodle เป็ น
โปรแกรมสร้ างเว็บไซต์ระบบบริ หารเนื ้อหาการสอนและการเรี ยนรู้ สร้ างระบบบริ หารงานจัดการความรู้ (KM) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่
ปั จจุบนั มีผ้ นู า Moodle ไปใช้ ทวั่ โลก และยังได้ พฒ
ั นาความสามารถของโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์





เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรียนรู้แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ที่ถกู ต้ อง
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้ในองค์กร
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถอธิบายหลักการทางานของระบบ LMS ได้
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถติดตังระบบ
้
LMS และบริ หารจัดการเพือ่ ใช้ งานในหน่วยงานได้

หลักสู ตรนีเ้ หมาะสาหรับ



บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ที่อยูใ่ นตาแหน่งงานการพัฒนาองค์ความรู้
ครู อาจารย์ นักวิชาการ วิทยากร ที่ปรึกษา อยูใ่ นตาแหน่งงานการพัฒนาการเรี ยนการสอน

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ




ผู้เข้ าอบรมสามารถเลือกใช้ แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ที่ถกู ต้ อง
ผู้เข้ าอบรมสามารถอธิบายหลักการทางานของระบบ LMS ได้
ผู้เข้ าอบรมสามารถสร้ างบริ หารงานจัดการความรู้ (KM) ใช้ งานในหน่วยงานได้

เนื้อหาการอบรม
1: เรียนรูแ้ นวคิดของการจัดการความรู้





แนวคิดและหลักการจัดการความรู้
ความหมายของการจัดการความรู้
รูปแบบวิธีการ และกระบวนการในการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ จากทฤษฎี สู่ การปฏิบตั ิ

2: ภาพรวมระบบ e-Learning และระบบ LMS, มาตรฐาน SCROM










วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีสาหรับสร้ างระบบการเรี ยนรู้
รู้จกั โปรแกรม Moodle องค์ประกอบภายใน Moodle
ดาวน์โหลดและติดตัง้ Moodle และโปรแกรมที่เกี่ยวข้ องบนเครื่ อง
ตังค่
้ าเว็บไซต์ทวั่ ไป (Configuration)
การใช้ งาน Moodle ในฐานะผู้ดแู ลระบบ
การติดตังและปรั
้
บแต่ง Moodle
จัดการระบบ Theme และภาษาการแสดงผลหน้ าเว็บ
จัดการ Layout พื ้นที่เนื ้อหาบนหน้ าเว็บไซต์
การจัดการสมาชิก (ผู้ใช้ งานในระบบ Moodle)

3: สร้างห้องเรียน





ชัน้ เรียน หรือหลักสูตร (Course)

การจัดการหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอน (Course Management)
การเพิม่ เนื ้อหาบทเรี ยนแบบต่างๆ (ตัวหนังสือธรรมดา, หน้ าเว็บเพจ, Label, ไฟล์หรื อเว็บไซต์, ไดเร็ กทอรี่ )
การแทรกไฟล์มลั ติมเี ดีย (รูปภาพ, ไฟล์เสียง, คลิปวีดีโอ)
การสร้ างกลุม่ ผู้เรี ยน (Create Group)

4: จัดการlส่วนประกอบการเรียนทีเ่ กีย่ วข้อง






ระบบติดต่อสือ่ สารผู้สอนผู้เรี ยน
ระบบการบ้ าน (Assignments)
ระบบปฏิทินนัดหมาย (Calendars &amp; Events)
ระบบข้ อสอบ (Quiz) แบบต่างๆ (ปรนัย, ถูก/ผิด, จับคู่ , เติมคาในช่องว่าง, อัตนัย)
การนาเข้ าคาถามจากไฟล์ภายนอก





การสร้ างคลังข้ อสอบ
จัดการระบบผลการเรี ยนและคะแนนของผู้เรี ยน (Grade System)
จัดการระบบฐานข้ อมูลและ Backup Restore Website

5: Tips & Tricks & Techniques ที่น่าสนใจอีกคับคัง่
6: Workshop ที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้

