สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

หน้ า

มคอ. 3
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4123205
ระบบการจัดการความรู้
Knowledge Management System
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์บญ
ุ ญลักษม์ ตานานจิตร
e-Mail: boonyalaks@gmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี 2555 / ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
12 ตุลาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อให้ นักศึกษามี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับแนวคิ ด หลักการ ทฤษฎี ของการจัดการความรู้
ตลอดจนคุณลักษณะและประเภทของความรู้ ซึ่ง สามารถวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างความรู้ และ
สารสนเทศ เพื่อนามาศึกษาถึงความสาคัญ และประโยชน์ของการจัดการความรู้ ทงภายในและภายนอก
ั้
องค์กรได้ ตลอดจนสามารถอธิบาย เลือกใช้ และประยุกต์รูปแบบการจัดการความรู้ นามาประยุกต์ใช้ ใน
การทางานในองค์กร และพัฒนาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน สามารถวิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่นามาใช้ ใน
การจัดการความรู้ หรื อสถาปั ต ยกรรมระบบการจัด การความรู้ ในองค์ ก รที่ใ ช้ ทุนทางปั ญญามาเป็ น
ฐานความรู้ อันนาไปสูก่ ารตระหนักถึงความสาคัญในการนากฎหมาย คุณธรรม และศีลธรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดการความรู้ มาใช้ เป็ นฐานพิจารณาการวัดและประเมินสถานการณ์ จัดการความรู้ ขององค์กร
สามารถรู้ เท่าทันสภาพการณ์ การจัดการความรู้ ในปั จจุบัน และแนวโน้ ม ทิศทางการจัด การความรู้ ใน
อนาคต เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการใช้ เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ รวมทังประยุ
้
กต์แนวคิดและ
ทฤษฎีการจัดการความรู้ไปใช้ ในการกาหนดอาชีพด้ านการจัดการความรู้ในองค์กร ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีแนวความคิดในการนาการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้
เพื่อตนเองและสังคม โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการจัดการความรู้ อันเป็ นพื ้นฐานของ
การเตรี ยมความพร้ อมในการทางานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้ านต่างๆ อาทิ การบริ การ การพัฒนา
โปรแกรมเว็บ การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การพัฒนาสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ การจัดการ
เนื ้อหา การพัฒนาระบบ การพัฒนาโปรแกรม และอื่นๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ กระบวนการและรู ปแบบการจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ และโครงสร้ างพื ้นฐานของการจัดการ
ความรู้ ปฏิบ ตั ิการจัดการความรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการความรู้ คุณธรรมและจริ ยธรรม
สาหรับการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในประเทศไทยทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
This course aims at the fundamental knowledge about knowledge
management. Topics included are processes and patterns of knowledge management,
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information systems 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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก

บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

สอนเสริ มตามความ
จาเป็ นของนักศึกษา
เป็ นรายกรณี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ฝึ กปฏิบตั ิจากงานที่
ได้ รับมอบหมาย
ประกอบการศึกษาด้ วย
ตนเอง

การศึกษาด้ วยตนเอง

นักศึกษาต้ องศึกษา
ด้ วยตนเอง 6 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ รวมเป็ น 90
ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์แจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบถึงช่วงเวลาให้ คาแนะนาหรื อให้ คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา สัปดาห์ละ
8 ชัว่ โมง เป็ นอย่างน้ อย โดยให้ คาปรึกษาในชันเรี
้ ยน และผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ได้ แก่ web blog /
facebook

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- เป็ นผู้มีความรับผิดชอบต่อโครงงานที่มอบหมาย
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- เคารพในสิทธิของข้ อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญา
มีความซือ่ สัตย์ในการปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความรู้ของตนและหน่วยงาน
- เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
- ปฏิบตั ิงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ตรงต่อเวลา
- มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี
- มีวินยั ในการปฏิบตั ิงานทังส่
้ วนบุคคลและกลุม่
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- ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานหรื อองค์ กร
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายประกอบสถานการณ์ตวั อย่างที่พบเห็นได้ ในปั จจุบนั
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษาในการจัดการความรู้ ทังความรู
้
้ โดยนัย และความรู้ชดั แจ้ ง
- ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และใช้ ประโยชน์ในการจัดการความรู้ ของตนเอง
และเป็ นรายกลุม่ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ได้ แก่ web blog / facebook และอื่นๆ ตามหลักการและ
กระบวนการการจัดการความรู้
- ให้ นกั ศึกษานาเสนอวิธีการสร้ าง web blog ทังส่
้ วนบุคคล และรายกลุม่ หน้ าชันเรี
้ ยน และ
ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันในชันเรี
้ ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากการส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
พิจารณาผลงานที่นกั ศึกษาได้ นาส่งผู้สอน
สังเกตการมีสว่ นร่วม การแสดงความคิดเห็น ทังในเชิ
้ งความคิดและพฤติกรรม
นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
- ความรู้ตามเนื ้อหา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับระบบการจัดการความรู้ทงั ้ 8 บท และจากกรณีศกึ ษา
ที่ให้ วิเคราะห์ในแต่ละคาบเรี ยน
จัดประเภทของความรู้ และยกตัวอย่างไร รวมทังสามารถวิ
้
เคราะห์เนื ้อหาเบื ้องต้ นได้
สามารถออกแบบรูปแบบการจัดการความรู้ของตนเอง และของหน่วยงานได้
เข้ าใจกระบวนการจัดการความรู้ และใช้ เครื่ องมือในการจัดการความรู้ให้ เป็ นประโยชน์และ
เหมาะสมกับความรู้แต่ละประเภท และความต้ องการของหน่วยงาน
การสร้ าง และการแสวงหา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ ในการจัดการความรู้ ได้ แก่
เว็บท่า เว็บบล็อก เว็บไซต์
2.2 วิธีการสอน
-บรรยายประกอบสถานการณ์ตวั อย่างที่พบเห็นได้ ในปั จจุบนั
อภิปราย แสดงความคิดเห็นแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ จากกรณีตวั อย่าง
- ฝึ กปฏิบตั ิการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในระบบการจัดการความรู้
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2.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาผลงานที่นกั ศึกษาได้ นาส่งผู้สอน
สังเกตการมีสว่ นร่วม การแสดงความคิดเห็น ทังในเชิ
้ งความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างมีระบบ โดยอาศัยกระบวนการในการจัดการความรู้ และสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการจัดการความรู้ได้ อย่างเหมาะสม อันจะทาให้ นกั ศึกษาเกิด
ความคิดเชื่อมโยงสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเรี ยนและการใช้ ชีวิตในปั จจุบนั
3.2 วิธีการสอน
อาจารย์ให้ นกั ศึกษาทางานกลุม่ เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่นกั ศึกษาสนใจ โดยมี
อาจารย์คอยให้ คาแนะนาและให้ คาปรึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาผลงานที่นกั ศึกษาได้ นาส่งผู้สอน
- สังเกตการมีสว่ นร่วม การแสดงความคิดเห็น ทังในเชิ
้ งความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับหมาย
- พัฒนาการทางานเป็ นทีมงาน โดยมีความเป็ นผู้นาและผู้ร่วมงานที่ดี
- พัฒนามนุษยสัมพันธ์ และการเรี ยนรู้ร่วมกัน
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริ มในชันเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยนให้ นกั ศึกษามีโอกาสปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่น
- มอบหมายงานกลุม่ และทางานตามกิจกรรมทีม่ อบหมาย เพื่อให้ นกั ศึกษาทางานได้ กบั ผู้อื่น ได้
- อาจารย์ให้ นกั ศึกษาทางานกลุม่ วิเคราะห์ และร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ
รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้เรี ยนแต่ละคน โดยมีอาจารย์คอยให้ คาแนะนาและให้ คาปรึกษา พร้ อม
ทังให้
้ นกั ศึกษาได้ ฝึกทักษะในการสร้ างเว็บบล็อกเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการจัดการความรู้ทงั ้ 2 ประเภท
ได้ แก่ ความรู้โดยนัย และความรู้ชดั เจน อีกทังให้
้ นกั ศึกษาสามารถแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน ทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

มคอ. 3

4.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาผลงานที่นกั ศึกษาได้ นาส่งผู้สอน
- สังเกตการมีสว่ นร่วม การแสดงความคิดเห็น ทังในเชิ
้ งความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- นักศึกษาฝึ กฝนการวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ อันนาไปสูก่ ารเกิดปั ญญาอย่างยั่งยืน
โดยผ่านเครื่ องมือในการจัดการความรู้ ประเภทต่างๆ ทังแบบกิ
้
จกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการความรู้สว่ นตัว และขององค์กร
- นักศึกษานาเสนอ โดยอาศัยเครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เช่น ใช้
www.blogspot.com ในการออกแบบการจัดการความรู้ในเว็บบล็อก เพื่อสร้ างความรู้ จัดหาความรู้
จัดเก็บ แลกเปลีย่ นความรู้ และเผยแพร่ความรู้สบู่ ุคคลอื่น และสังคม
5.2 วิธีการสอน
อาจารย์อธิบายหลักการและทฤษฎีในการจัดการความรู้ เครื่ องมือ และการประเมินความรู้
พร้ อมทังแนะน
้
าให้ นกั ศึกษาใช้ เครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เช่น การใช้ web blog /
facebook ในการจัดการความรู้ โดยใช้ www.blogspot.com ในการออกแบบรูปแบบการจัดการ
ความรู้เป็ นรายบุคคลและรายกลุม่ พร้ อมทังสามารถน
้
าเสนอวิธีการคิด และกลวิธีการสร้ างเว็บบล็อก
ในชันเรี
้ ยนได้
5.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาผลงานที่นกั ศึกษาได้ นาส่งผู้สอน
- สังเกตการมีสว่ นร่วม การแสดงความคิดเห็น ทังในเชิ
้ งความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
หน่วยที่ 1 แนวความคิด
พื ้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้

2-3

หน่วยที่ 2 กระบวนการและ
รูปแบบการจัดการความรู้

4

หน่วยที่ 3 ระบบสารสนเทศ
สาหรับการจัดการความรู้

5

หน่วยที่ 4 องค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้

6

หน่วยที่ 5 โครงสร้ างพื ้นฐาน
ของการจัดการความรู้

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
- อธิบายและชี ้แจงรายละเอียด
ของรายวิชา และวิธีการเรี ยน
การสอน
- บรรยาย
- การตอบคาถามและอภิปราย
ในชันเรี
้ ยน
6
- บรรยาย
- ยกตัวอย่างรูปแบบของการ
จัดการความรู้
- การตอบคาถามและอภิปราย
ในชันเรี
้ ยน
3
- บรรยาย
- นักศึกษานาความรู้ที่ได้ จาก
การเรี ยนไปจัดทาเว็บบล็อก
รายบุคคลและรายกลุม่
- การตอบคาถามและอภิปราย
ในชันเรี
้ ยน
3
- บรรยาย
- นักศึกษาร่วมกันยกตัวอย่าง
องค์กรในการจัดการความรู้ใน
ปั จจุบนั
- การตอบคาถามและอภิปราย
ในชันเรี
้ ยน
3
- บรรยาย
- การตอบคาถามและอภิปราย
ในชันเรี
้ ยน

ผู้สอน
ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร
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สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
7
สอบกลางภาค
8-11 หน่วยที่ 6 ปฏิบตั ิการจัดการ
ความรู้

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
12
- บรรยาย
ผศ.บุญญลักษม์
- ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบการจัดการ
ตานานจิตร
ความรู้ในเว็บบล็อก
- นักศึกษานาเสนอเว็บบล็อก
เป็ นรายบุคคลและรายกลุม่
เพื่อแสดงเทคนิควิธีจดั การ
ความรู้โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
12 หน่วยที่ 7 การวัดและ
3
- บรรยาย
ผศ.บุญญลักษม์
ประเมินผลการจัดการความรู้
- นักศึกษาร่วมกันระดมสมอง
ตานานจิตร
จัดการความรู้ด้วยเครื่ องมือ
ต่างๆ และออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการจัดการความรู้
ในหัวข้ อที่สนใจ
13-14 - นักศึกษาดาเนินการจัด
6
- ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ผศ.บุญญลักษม์
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการ
ณ ห้ องเรี ยน หรื อภายในบริ เวณ ตานานจิตร
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัย
สารสนเทศ
15 หน่วยที่ 8 คุณธรรมจริ ยธรรม
3
1. บรรยาย
ผศ.บุญญลักษม์
สาหรับการจัดการความรู้
2. นักศึกษาร่วมกันซักถาม
ตานานจิตร
3. นักศึกษาสรุปและรายงาน
ผลการสัมมนา
16 สอบปลายภาค
3
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู้
- นักศึกษาสามารถกาหนด
ประเด็นในการจัดการความรู้
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
- นักศึกษาสามารถออกแบบ
กระบวนการจัดการความรู้
ของตนเองได้
1
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้
เครื่ องมือในการจัดการความรู้
แต่ละประเภทได้ อย่าง
เหมาะสม
- นักศึกษาสามารถสร้ างเว็บ
บล็อกในการจัดการความรู้ ได้
2
3

ความรู้ทางวิชาการ
ความมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

ผลการนาเสนอ
ผลงาน

8-11,
13-15

50%

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สังเกตพฤติกรรมใน
ชันเรี
้ ยน

9
16
ทุก
สัปดาห์

30%
20%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ตารารายวิชาระบบการจัดการความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญลักษม์ ตานานจิตร
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
กีรติ ยศยิ่งยง. (2549). การจัดการความรู้ในองค์ กร และกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ ก๊อปปี .้
เกศรา รักชาติ. (2549). องค์ กรแห่ งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
โกศล ดีศีลธรรม. (2546). การจัดการความรู้ แห่ งโลกธุรกิจใหม่ . กรุ งเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยี
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อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ .
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์. (2547). การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบการจัดการความรู้ .
บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ มข. 22, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2547). 4-9.
. (2547). การวิจัย เรื่องการประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบการจัดการความรู้ .
ขอนแก่น : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชัชวาลย์ วงษ์ ประเสริ ฐ. (2548). การจัดการความรู้ในองค์ กรธุรกิจ. กรุงทพฯ : เอ็กซเปอร์ เน็ท.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2548). องค์ การแห่ งความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพฯ : แซท์โฟร์ พริ น้ ติ ้ง.
น ้าทิพย์ วิภาวิน. (2547). การจัดการความรู้กับคลังความรู้. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
____. (2550). ห้ องสมุดในฝั น. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บดินทร์ วิจารณ์. (2547). การจัดการความรู้ สู่...ปั ญญาปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์ เน็ท.
ประเวศ วะสี. (2548). การจัดการความรู้กระบวนการปลดปล่ อยมนุษย์ ส่ ูศักยภาพ เสรีภาพ
และความสุข. กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริ มการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.).
. ( 2 5 5 0 ) . ระบบการเรียนรู้ใหม่ ไปให้ พ้นวิกฤติแห่ งยุคสมัย. กรุงเทพฯ : ร่วมด้ วย
ช่วยกัน.
พรธิดา วิเชียรปั ญญา. (2547). การจัดการความรู้ : พืน้ ฐานและการประยุกต์ ใช้ . กรุงเทพฯ :
เอ็กซเปอร์ เน็ท.
วิจารณ์ พานิช. (2549). การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.
__________. สถาบันส่ งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.). (2550). [Online]. Available:
http://www.kmi.or.th/document/U_KM_ModelDev.doc. [2550, สิงหาคม 18].
สุขมุ เฉลยทรัพย์. ( 2 5 4 8 ) . เอกสารคาสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ ใช้ .
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
Davenport, T.H., & L. Prusak, (1998). Working Knowledge: How Organization Manage What
They Know, Boston: Harvard Business School Press.
Drucker, Peter F., (1995). Innovation and Entrepreneurship, Butterworth Heinemann.
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินการจัดการเรี ยนการสอน
- การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาด้ านความสามารถในการออกแบบรูปแบบการ
จัดการความรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการจัดการความรู้
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
- การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- การนาผลทังในด้
้ านการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และการประเมินการสอน มา
วิเคราะห์ แล้ วนามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนพัฒนา
เทคนิควิธีการสอน ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ดาเนินการตลอดภาคการศึกษา ด้ วยวิธีการสอบถามจากนักศึกษา ประเมินจากผลการ
เรี ยน และผลงานของนักศึกษา โดยการทวนสอบมาตรฐานจะดาเนินการด้ วยการตังคณะกรรมการของ
้
หลักสูตรมาดาเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ที่ดาเนินการมาทุกขันตอน
้
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ดาเนินการปรับปรุงเนื ้อหา ตารา เอกสารประกอบการสอนอย่างสม่าเสมอ และหรื อ
ดาเนินการตามระยะเวลาที่ทางหลักสูตรกาหนด และใช้ web blog / facebook ในการจัดการความรู้
และติดต่อสือ่ สารเพื่อให้ คาชี ้แนะกับนักศึกษาผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
- ดาเนินการปรับปรุงเนื ้อหารายวิชาทุกปี การศึกษา หรื อตามมาตรฐานของหลักสูตรที่
กาหนดไว้
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