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คํานํา
เอกสารแบบ มคอ.3 รายวิชาระบบการจัดการความรู้ รหัสวิชา 4123205 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของการจัดการความรู้ ตลอดจนคุณลักษณะ และประเภทของความรู้
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความรู้ และสารสนเทศ เพื่อนํามาศึกษาถึงความสําคัญ และประโยชน์
ของการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ ตลอดจนสามารถอธิบาย เลือกใช้ และประยุกต์
รูปแบบการจัดการความรู้ นํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานในองค์กร และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ทั้ ง นี้ ไ ด้ ป รั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยให้ นั ก ศึ ก ษาบู ร ณาการรายวิ ช าที่ เ รี ย นกั บ การจั ด การ
โครงการโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ร่วมกั นทํ าโครงการ นําเสนอโครงการตลอดจนมีการให้ ข้อคิดเห็นจาก
อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ดําเนินงานตลอดโครงการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
พฤศจิกายน 2556
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
4123205 ระบบการจัดการความรู้
Knowledge Management System
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทกลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับเรียนแขนงวิชาสารสนเทศทางการบริหารธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์วิภาพรรณ เจริญกุล และอาจารย์กนกวรรณ ไทยประดิษฐ
4.2 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์วิภาพรรณ เจริญกุล และอาจารย์กนกวรรณ ไทยประดิษฐ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา 29 ตุลาคม 2553
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของการจัดการความรู้ ตลอดจน
คุณลักษณะและประเภทของความรู้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความรู้ และสารสนเทศ เพื่อ
นํามาศึกษาถึงความสําคัญ และประโยชน์ของการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ ตลอดจน
สามารถอธิบาย เลือกใช้ และประยุกต์รูปแบบการจัดการความรู้ นํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานในองค์กร และ
พั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น สามารถวิ เ คราะห์ ร ะบบสารสนเทศที่ นํ า มาใช้ ใ นการจั ด การความรู้ หรื อ
สถาปัตยกรรมระบบการจัดการความรู้ในองค์กรที่ใช้ทุนทางปัญญามาเป็นฐานความรู้ อันนําไปสู่การตระหนัก
ถึงความสํ าคัญ ในการนํากฎหมาย คุณธรรม และศีล ธรรมที่ เกี่ยวข้องกั บการจั ดการความรู้ มาใช้เป็ นฐาน
พิจารณาการวัดและประเมินสถานการณ์จัดการความรู้ขององค์กร สามารถรู้เท่าทันสภาพการณ์การจัดการ
ความรู้ในปัจจุบัน และแนวโน้มทิศทางการจัดการความรู้ในอนาคต เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการความรู้ รวมทั้งประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ไปใช้ในการกําหนดอาชีพด้านการ
จัดการความรู้ในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีแนวความคิดในการนําการจัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อ
ตนเองและสังคม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ อันเป็นพื้นฐานของการ
เตรียมความพร้อมในการทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ อาทิ การบริการ การพัฒนาโปรแกรม
เว็บ การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การพัฒนาสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ การจัดการเนื้อหา การ
พัฒนาระบบ การพัฒนาโปรแกรม และอื่นๆ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ กระบวนการและรูปแบบการจัดการความรู้ ระบบ
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้
ปฏิบัติการจัดการความรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับการจัดการ
ความรู้ การจัดการความรู้ในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
This course aims at the fundamental knowledge about knowledge management.
Topics included are processes and patterns of knowledge management, information systems
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for knowledge management, organization of learning, infrastructure and knowledge
management, operation management, measurement and evaluation of knowledge
management, morality and ethics for knowledge management. The course also focuses on
knowledge management in Thailand, both in public and private sectors.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

ฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ

สอนเสริมตามความจําเป็น ฝึกปฏิบัติจากงานที่ได้รับ

นักศึกษาต้องศึกษาด้วย

ภาคการศึกษา

ของนักศึกษาเป็นรายกรณี มอบหมาย ประกอบ

ตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การศึกษาด้วยตนเอง

รวมเป็น 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงช่วงเวลาให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา สัปดาห์ละ 8
ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย โดยให้คําปรึกษาในชั้นเรียน และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ web blog /
facebook

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการ
- เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อโครงงานที่มอบหมาย
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูลลับ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มี
ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความรู้ของตนและหน่วยงาน
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตรงต่อเวลา
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
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- มีวินัยในการปฏิบัติงานทั้งส่วนบุคคลและกลุ่ม
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กร
1.2 วิธีสอน
- บรรยายประกอบสถานการณ์ตัวอย่างที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน
- วิเคราะห์กรณีศึกษาในการจัดการความรู้ ทั้งความรู้โดยนัย และความรู้ชัดแจ้ง
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และใช้ประโยชน์ในการจัดการความรู้ของตนเอง และ
เป็นรายกลุ่ม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ web blog / facebook และอื่นๆ ตามหลักการและ
กระบวนการการจัดการความรู้
- ให้นักศึกษานําเสนอวิธีการสร้าง web blog ทั้งส่วนบุคคล และรายกลุ่ม หน้าชั้นเรียน และร่วมกัน
อภิปราย แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากการส่งงานตามกําหนดระยะเวลา
- พิจารณาผลงานที่นักศึกษาได้นําส่งผู้สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รับ
- ความรู้ตามเนื้อหา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความรู้ทั้ง 8 บท และจากกรณีศึกษาที่ให้
วิเคราะห์ในแต่ละคาบเรียน
- จัดประเภทของความรู้ และยกตัวอย่างไร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์เนื้อหาเบื้องต้นได้
- สามารถออกแบบรูปแบบการจัดการความรู้ของตนเอง และของหน่วยงานได้
- เข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ และใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ให้เป็นประโยชน์และ
เหมาะสมกับความรู้แต่ละประเภท และความต้องการของหน่วยงาน
- การสร้าง และการแสวงหา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาใช้ในการจัดการความรู้ ได้แก่ เว็บ
ท่า เว็บบล็อก เว็บไซต์
2.2 วิธีสอน
- บรรยายประกอบสถานการณ์ตัวอย่างที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน
- อภิปราย แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง
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- ฝึกปฏิบัติการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการจัดการความรู้
2.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาผลงานที่นักศึกษาได้นําส่งผู้สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างมีระบบ โดยอาศัยกระบวนการในการจัดการความรู้ และสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสม อันจะทําให้นักศึกษาเกิดความคิด
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการใช้ชีวิตในปัจจุบันวิธีการสอน
3.2 วิธีการสอน
อาจารย์ให้นักศึกษาทํางานกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารย์
คอยให้คําแนะนําและให้คําปรึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาผลงานที่นกั ศึกษาได้นําส่งผู้สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการ
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมาย
- พัฒนาการทํางานเป็นทีมงาน โดยมีความเป็นผู้นําและผู้ร่วมงานที่ดี
- พัฒนามนุษยสัมพันธ์และการเรียนรู้ร่วมกัน
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนให้นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
- มอบหมายงานกลุ่มและทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทํางานได้กับผู้อื่นได้
- อาจารย์ให้นักศึกษาทํางานกลุ่ม วิเคราะห์ และร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ
รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน โดยมีอาจารย์คอยให้คําแนะนําและให้คําปรึกษา พร้อมทั้งให้
10

นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการสร้างเว็บบล็อกเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ ความรู้
โดยนัย และความรู้ชัดเจน อีกทั้งให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาผลงานที่นักศึกษาได้นําส่งผู้สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- นักศึกษาฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ อันนําไปสู่การเกิดปัญญาอย่างยั่งยืน โดย
ผ่านเครื่องมือในการจัดการความรู้ประเภทต่างๆ ทั้งแบบกิจกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ความรู้ส่วนตัว และขององค์กร
- นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอ โดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ หมาะสม

เช่ น ใช้

www.blogspot.com ในการออกแบบการจัดการความรู้ในเว็บบล็อก เพื่อสร้างความรู้ จัดหาความรู้ จัดเก็บ
แลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่น และสังคม
5.2 วิธีการสอน
อาจารย์อธิบายหลักการและทฤษฎีในการจัดการความรู้ เครื่องมือ และการประเมินความรู้ พร้อมทั้ง
แนะนําให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เช่น การใช้ web blog / facebook ในการ
จัดการความรู้ โดยใช้ www.blogspot.com ในการออกแบบรูปแบบการจัดการความรู้เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม พร้อมทั้งสามารถนําเสนอวิธีการคิด และกลวิธีการสร้างเว็บบล็อกในชั้นเรียนได้
5.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาผลงานที่นักศึกษาได้นําส่งผู้สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

หน่วยที่ 1 แนวความคิดพื้นฐาน

3

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- อธิบายและชี้แจง

เกี่ยวกับการจัดการความรู้

ผู้สอน

รายละเอียดของรายวิชา
และวิธีการเรียนการสอน
- บรรยาย
- การตอบคําถามและ

อ.วิภาพรรณ
เจริญกุล
และอ.กนกวรรณ
ไทยประดิษฐ

อภิปรายในชั้นเรียน
2-3

หน่วยที่ 2 กระบวนการและ

6

- บรรยาย

รูปแบบการจัดการความรู้

- ยกตัวอย่างรูปแบบของการ
จัดการความรู้
- การตอบคําถามและ
อภิปรายในชั้นเรียน

4

หน่วยที่ 3 ระบบสารสนเทศ

3

- บรรยาย

สําหรับการจัดการความรู้

- นักศึกษานําความรู้ที่ได้จาก
การเรียนไปจัดทําเว็บบล็อก
รายบุคคลและรายกลุ่ม
- การตอบคําถามและ

อ.วิภาพรรณ
เจริญกุล
และอ.กนกวรรณ
ไทยประดิษฐ
อ.วิภาพรรณ
เจริญกุล
และอ.กนกวรรณ
ไทยประดิษฐ

อภิปรายในชั้นเรียน
5

หน่วยที่ 4 องค์กรแห่งการ

3

- บรรยาย

เรียนรู้

- นักศึกษาร่วมกัน
ยกตัวอย่างองค์กรในการ
จัดการความรู้ในปัจจุบัน
12

อ.วิภาพรรณ
เจริญกุล
และอ.กนกวรรณ
ไทยประดิษฐ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ชั่วโมง
6

หน่วยที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน

3

- บรรยาย

ของการจัดการความรู้

ผู้สอน

อ.วิภาพรรณ

- การตอบคําถามและ
อภิปรายในชั้นเรียน

เจริญกุล
และอ.กนกวรรณ
ไทยประดิษฐ

7
8-11

สอบกลางภาค

3

-

หน่วยที่ 6 ปฏิบัติการจัดการ

12

- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติออกแบบการ

ความรู้

จัดการความรู้ในเว็บบล็อก
- นักศึกษานําเสนอเว็บ
บล็อกเป็นรายบุคคลและราย

อ.วิภาพรรณ เจริญกุล

อ.วิภาพรรณ
เจริญกุล
และอ.กนกวรรณ
ไทยประดิษฐ

กลุ่ม เพื่อแสดงเทคนิควิธี
จัดการความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12

หน่วยที่ 7 การวัดและ

3

- บรรยาย

ประเมินผลการจัดการความรู้

- นักศึกษาร่วมกันระดม
สมองจัดการความรู้ด้วย
เครื่องมือต่างๆและออกแบบ
การวัดและประเมินผลการจ

อ.วิภาพรรณ
เจริญกุล
และอ.กนกวรรณ
ไทยประดิษฐ

จัดการความรู้ในหัวข้อที่
สนใจ
13-14

- นักศึกษาดําเนินการจัด

6

- ฝึกปฏิบัติจริง ณ ห้องเรียน

สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการ

หรือภายในบริเวณของ

13

อ.วิภาพรรณ
เจริญกุล

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

ความรู้ด้านเทคโนโลยี
15

หน่วยที่ 8 คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
มหาวิทยาลัย

3

สําหรับการจัดการความรู้

- บรรยาย

อ.วิภาพรรณ

- นักศึกษาร่วมกันซักถาม

เจริญกุล

- นักศึกษาสรุปและรายงาน
ผลการสัมมนา
16

สอบปลายภาค

ผู้สอน

3

และอ.กนกวรรณ
ไทยประดิษฐ

-

อ.วิภาพรรณ
เจริญกุล
และอ.กนกวรรณ
ไทยประดิษฐ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่

ผลการนําเสนอผลงาน

8-11, 13-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

- นักศึกษาสามารถกําหนด
ประเด็นในการจัดการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
1

- นักศึกษาสามารถออกแบบ
กระบวนการจัดการความรู้ของ
ตนเองได้
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้
เครื่องมือในการจัดการความรู้แต่

14

30%

กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่

สอบกลางภาค

9

สอบปลายภาค

16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
- นักศึกษาสามารถสร้างเว็บบล็อก
ในการจัดการความรู้ได้
2

ความรู้ทางวิชาการ

3

ความมีคุณธรรมจริยธรรม

สังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน

60%

ทุกสัปดาห์

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ตํารารายวิชาระบบการจัดการความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญลักษม์ ตํานานจิตร
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
กีรติ ยศยิ่งยง. (2549). การจัดการความรู้ในองค์กร และกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก๊อปปี้.
เกศรา รั ก ชาติ .

(2549).

องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ .

กรุ ง เทพฯ :

ซี เ อ็ ด ยู เ คชั่ น .

โกศล ดีศีลธรรม. (2546). การจัดการความรู้แห่งโลกธุรกิจใหม่. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์. (2547). การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบการจัดการความรู้.
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 22, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2547). 4-9. . (2547). การวิจัย
เรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบการจัดการความรู้. ขอนแก่น : ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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กรุงเทพฯ : แซท์โฟร์ พริ้นติ้ง.
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ห้องสมุดในฝัน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บดินทร์ วิจารณ์.

(2547).

การจัดการความรู้ สู่...ปัญญาปฏิบัติ.

กรุงเทพฯ :

เอ็กซเปอร์เน็ท.

ประเวศ วะสี. (2548). การจัดการความรู้กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข.
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.).

. (2550). ระบบการเรียนรู้

ใหม่ไปให้พ้นวิกฤติแห่งยุคสมัย. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน.
พรธิดา วิเชียรปัญญา. (2547). การจัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
วิจารณ์ พานิช. (2549). การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.
__________. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.). (2550). [Online]. Available:
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาด้านความสามารถในการออกแบบรูปแบบการจัดการความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
- การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- การนําผลทั้งในด้านการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และการประเมินการสอน มาวิเคราะห์ แล้ว
นํามาเป็นแนวทางในการปรั บปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพั ฒนาเทคนิควิธีการสอน
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ดําเนินการตลอดภาคการศึกษา ด้วยวิธีการสอบถามจากนักศึกษา ประเมินจากผลการเรียน และผลงาน
ของนักศึกษา โดยการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการด้วยการตั้งคณะกรรมการของหลักสูตรมาดําเนินการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ดําเนินการมาทุกขั้นตอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ดําเนินการปรับปรุงเนื้อหา ตํารา เอกสารประกอบการสอนอย่างสม่ําเสมอ และหรือดําเนินการตาม
ระยะเวลาที่ทางหลักสูตรกําหนด และใช้ web blog / facebook ในการจัดการความรู้ และติดต่อสือ่ สาร
เพื่อให้คําชี้แนะกับนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ดําเนินการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา หรือตามมาตรฐานของหลักสูตรทีก่ ําหนดไว้
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