
มคอ. 3 รายวิชา 1633116 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์     
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา  1633116  
 ช่ือรายวิชา การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

2. จํานวนหนว่ยกิต 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     
 3.2  ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน (บังคับ) 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสุก 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีท่ี 3  

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 
 หอสมุด 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ 28 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 หลังจากที่เรียนรายวิชา 1633116 แล้ว นักศึกษามีความสามารถในการกระทําสิ่งต่อไปน้ีได้ 
 1. อธิบายความเหมือน ความต่างและความสําคัญของข้อมูล (data) สารสนเทศ (Information) 
และความรู้ (knowledge) ได้ 
 2. อธิบายแนวคิดการจัดการความรู้และประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. อธิบายถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ในองค์กรได้ 
 4. นําหลักการจัดการความรู้มาประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและประกอบวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตได้ 
 5. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 6. ได้รับประสบการณ์การจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริง 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ และวิธีการจัดการความรู้ การนําเทคโนโลยี และเครือข่ายสังคม
มาใช้ในการจัดการความรู้ วิธีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
  

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของความรู้และการจัดการความรู้ บทบาทของการจัดการ
ความรู้ต่อองค์กร  กระบวนการจัดการความรู้ กรณีศึกษาการจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเส ริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง   
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการทุกบ่ายวันพุธ 1 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์   
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หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (ให้ตรงกับ มคอ. 2)  
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีจิตอาสา มีความซ่ือสัตย์ โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  
 1.2  วิธีการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 
  -  อภิปรายกลุ่มเพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
  -  กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
  -  มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  -  ประเมินผลการวิเคราะห์งานท่ีมอบหมาย 

2.  ความรู ้
 2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
    มีความรู้ในหลักการ ความสําคัญ องค์ประกอบของการจัดการความรู้  ภาระหน้าท่ีของ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้  ประเภทข้อมูล แหล่งท่ีมาของการจัดการความรู้  ประโยชน์ของการ
จัดการความรู้   ความเก่ียวข้องของการจัดการความรู้ในการใช้ชีวิตประจําวัน และการทํางาน จรรยาบรรณ  
จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้สารสนเทศในการจัดการความรู้ต่อบุคคลและสังคม  
 2.2  วิธีการสอน 
  บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน  ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาเน้นการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
  -  นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  -  วิเคราะห์กรณีศึกษา 
  - การตอบคําถามปากเปล่า 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือให้สามารถ
จัดการความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3.2  วิธีการสอน 
  -  การมอบหมายให้นักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  วิเคราะห์กรณีศึกษา  
  -  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิเคราะห์
แนวคิดในการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
  -  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
  -  พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นกลุ่ม 
  -  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา 
  - พัฒนาการมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในวิชาชีพเดียวกันท้ังในและนอกสถาบัน เช่น 
บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 4.2  วิธีการสอน 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  การนําตัวอย่างการใช้ หรือ อ่านบทความท่ี
เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
  -  การนําเสนอรายงานเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  ผลงานการนําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเป็นกลุ่ม 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
  -  ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข 
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  -  พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟัง การแปล  การเขียน โดยการทํารายงาน และ
นําเสนอในช้ันเรียน 
  -  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
  -  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ฐานข้อมูล และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
  -  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 5.2  วิธีการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงาน  
  - ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมแสดงความคิดเห็น และอภิปรายในช้ันเรียน 
  -  นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  -  การนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) ชิ้นงาน/ 

วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

1 1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ 
 1.1 ความหมายและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ 
 1.2 ลักษณะและประเภทของความรู้ 
 1.3 กระบวนการสร้างความรู้ 
 1.4 ความสําคัญของความรู้ต่อองค์กร 

4 1. บรรยายเรื่อง แนวคิดพื้ นฐาน
เก่ียวกับความรู้ 
2. การระดมสมอง 
3. นักศึกษาและอาจารย์สรุปสาระ
การเรียนรู้ 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 

2-3 2. การจัดการความรู้ ทฤษฎีการจัดการ
ความรู้และประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 2.1 ความหมายของการจัดการความรู้ 
 2.2 พัฒนาของการจัดการความรู้ 
 2.3 เป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 2.4 องค์ประกอบสําคัญของการจัดการ
ความรู้ 

6 1. บรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ 
ทฤษฎีการจัดการความรู้และประเด็น
ท่ีเก่ียวข้อง 
2. การระดมสมอง 
3. นักศึกษาและอาจารย์สรุปสาระ
การเรียนรู้ 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) ชิ้นงาน/ 

วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

  2.5 หัวใจของการจัดการความรู้ 
 2.6 ทฤษ ฎี ก าร จั ดก ารความ รู้  และ
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ฯลฯ 

   

4-5 3. กระบวนการจัดการความรู้ 
 3.1 การเร่ิมต้นการจัดการความรู้ท่ีดี 
 3.2 กระบวนการจัดการความรู้ 
  1) การระบุความรู้ 
  2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 
  3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
  4) การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 
  5) การเข้าถึงความรู้ 
  6) การแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ 
  7) การเรียนรู้และการนําความรู้ไปใช้ 
 3.3 ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้

6 1. บรรยายเรื่อง กระบวนการจัดการ
ความรู้ 
2. ศึกษาและวิเคราะห์การจัดการ
ความรู้ในองค์กรต่าง ๆ จากวีดิทัศน์ 
3. การเล่นเกมจําลองสถานการณ์ 
4. นักศึกษาและอาจารย์สรุปสาระ
การเรียนรู้ 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 

6-7 4. เคร่ืองมือการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
 4.1 เครื่องมือการเรียนรู้ เช่น โมเดลปลา
ทูโมเดลปลาตะเพียน 
 4.2 เครื่องมือการจัดการความรู้ เช่น การ
เล่าเร่ือง เคร่ืองมือชุดธารปัญญา การเสวนา 
ระบบท่ีปรึกษาหรือพี่ เล้ียง และชุมชนนัก
ปฏิบัติ 

6 1. บรรยายเรื่อง แนวคิดพื้ นฐาน
เก่ียวกับเครื่องมือการเรียนรู้ 
2. ศึกษาและวิเคราะห์การจัดการ
ความรู้ในองค์กรต่าง ๆ จากวีดิทัศน์ 
3. การระดมสมอง 
4. นักศึกษาและอาจารย์สรุปสาระ
การเรียนรู้ 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 

8 สอบกลางภาค  
9-11 5. เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ เช่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาออนไลน์ 
บล็อก วิกิพีเดีย กรุ๊ปแวร์ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ และโปรแกรมที่เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้  

9 1. บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีกับ
การจัดการความรู้ 
2. ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใ น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3. นําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
4. นักศึกษาและอาจารย์สรุป
สาระการเรียนรู้ 
 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) ชิ้นงาน/ 

วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

12 6. นักการจัดการความรู้ 
 6.1 คนสําคัญที่ดําเนินการจัดการความรู้ 
 6.2 บทบาทและทักษะของบุคลากรท่ีมี
ความรู้ 
 6.3 จริยธรรมในการจัดการความรู้ 

3 1. บรรยายเรื่ อ ง  นั กการจัดการ
ความรู้ 
2. นักศึกษาและอาจารย์สรุปสาระ
การเรียนรู้ 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 

13-16 7. การประยุกต์ ใช้การจัดการความ รู้ใน
องค์การและในห้องสมุด 

12 1. บรรยายเร่ือง การประยุกต์ใช้การ
จั ด ก ารค วาม รู้ ใน อ ง ค์ ก ารแ ล ะ
กรณีศึกษา 
2. การเย่ียมชมและศึกษาดูงาน 
3. นําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
4. นักศึกษาและอาจารย์สรุปสาระ
การเรียนรู้ 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 

17-18 สอบปลายภาค    
 

สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ มีดังน้ี 
 1. ตําราเรียนหลัก “การจัดการความรู้” ของรองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสุก  
 2. PowerPoint ประกอบคําบรรยาย 
 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และเว็บบล็อกต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. แบบฝึกหัด คําถามทบทวนประจําบท และแบบทดสอบ ก่อนและหลังการเรียนรู้ 
 5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และ เว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีผู้สอนจัดทําขึ้น  
 6. ตํารา หนังสือ บทความวิชาการ บทความวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
การ

ประเมิน 
งานท่ีจะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 

ท่ีกําหนด 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค 8 ร้อยละ 20 
  -  สอบปลายภาค 17-18 ร้อยละ 20 

(2) จิตพิสัย (Attitude and Approaches)  
 - การประเมินการเรียนรู้ (Self reflection) 

ตลอดเทอม ร้อยละ 10 
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 - การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน (Participation) 
 - ความตรงเวลาและความประพฤติเหมาะสม 
(Punctuality and Code of conduct) 

(3) แบบฝึกหัดและทดสอบย่อย  ตลอดเทอม ร้อยละ 15 
(4) วิเคราะห์กรณีศึกษาและการนําเสนอ การ

จัดการความรู้ในห้องสมุด  
14-15 ร้อยละ 15 

(5) การทํางานกลุ่มและผลงาน  ตลอดเทอม ร้อยละ 20 

 
เกณฑ์การให้คะแนนจิตพิสัย 

เกณฑ์ 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
1. การตรงต่อเวลา
และการเข้าช้ันเรียน  

ไม่ลา ไม่ขาด 
ไม่สาย 

ไม่ลา ไม่ขาด 
สายเกิน 2 
ครั้ง 

สายเกิน 3 
ครั้ง 
และหรือขาด
เกิน 1 ครั้ง 

สายเกิน 3 
ครั้ง 
และหรือขาด
เกิน 2 ครั้ง 

สายเกิน 3 
ครั้ง 
และหรือขาด
เกิน 3 ครั้ง 

2. ความรับผิดชอบใน
งานท่ีมอบหมายและ
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

ส่งงานครบทุก
ครั้งและมีส่วน
ร่วมในงานทุก
ครั้ง 

ขาดส่งงาน 1 
ครั้ง แต่มีส่วน
ร่วมในงานทุก
ครั้ง 

ขาดส่งงาน 1 
ครั้ง และมี
ส่วนร่วมใน
งานบางส่วน 

ขาดส่งงานเกิน 
2 ครั้ง และมี
ส่วนร่วมใน
งานบางส่วน 

ขาดส่งงานเกิน 
2 ครั้ง และมี
ส่วนร่วมใน
งานน้อยมาก 

3. การมีจิตสาธารณะ 
เสียสละต่อส่วนรวม 
และไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 

ช่วยงานห้อง/
ส่วนรวมทุก
ครั้ง 

ช่วยงานห้อง/
ส่วนรวมเกือบ
ทุกครั้ง 

ช่วยงานห้อง/
ส่วนรวมอย่าง
น้อย 4 ครั้ง 

ช่วยงานห้อง/
ส่วนรวมน้อย 

ช่วยงานห้อง/
ส่วนรวมน้อย
มาก 

4. ซ่ือสัตย์ ไม่ทุจริต
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ไม่ทุจริตใน
การสอบทุก
ครั้ง 

- - - - 

 
หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและตําราหลัก 
เบญจรัตน์ สีทองสุก. (2555).  การจัดการความรู้.  นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
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2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
ประพนธ์ ผาสุขยืด. (2549). การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ใยไหม. 

วิจารณ์ พานิช. (2548). การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์. (2548, พฤษภาคม-สิงหาคม). แนวคิดการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย. 
บรรณารักษศาตร์และสารนิเทศศาตร์ มข. 23(2): 1-10. 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2548). การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2548 และการประชุม
วิชาการเร่ือง ยุทธศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ในห้องสมุด. กรุงเทพฯ: สมาคม. 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
อัญญาณี  คล้ายสุบรรณ์.  (2550).  การจัดการความรู้ฉบับปฐมบท.  นครปฐม: เพชรเกษมพริ้นต้ิง. 

นํ้าทิพย์ วิภาวิน. (2547). การจัดการความรู้กับคลังความรู้. กรุงเทพฯ: เอสอาร์ พริ้นต้ิง แมสโปรดักส์ 

บุญดี บุญญากิจ; และคนอ่ืน ๆ. (2548). การจัดการความรู้--จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งท่ี 2. 
กรุงเทพฯ: สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. 

ประพนธ์ ผาสุขยืด.. (2550). การจัดการความรู้ (KM) ฉบับขับเคล่ือน LO. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: ใย
ไหม. 

พรธิดา วิเชียรปัญญา. (2547). การจัดการความรู้: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์
เน็ท. 

วิจารณ์ พานิช. (2549). KM วันละคํา “จากนักปฏิบัติ KM สู่ นักปฏิบัติ KM. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 

________. (2550ก). การจัดการความรู้ในยุคสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้. สืบค้นเม่ือ 19 กันยายน 
2550, จาก http://www.kmi.or.th/document/KM_inKbaseEcon.zip 

สมชาย นําประเสริฐ. (2552). เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้. สืบค้นเม่ือ 24 ตุลาคม 2552, จาก 
http://www.vet.cmu.ac.th/KM/document/Tech_KM.pdf 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มเพ่ือรับฟังความคิดเห็นระหว่างผูส้อนและผู้เรียน 
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 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 - การเข้าร่วมกิจกรรมและการมีส่วนร่วม 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 -  ผลการสอบ กลางภาค ปลายภาค  
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  ค้นหาจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรายวิชา 
 -  การวิจัยในชั้นเรียน  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจาก
การเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษา  

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี ้
 -  ปรับปรุงเอกสารการสอนรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 - ทบทวนการประเมินผลหลังการเรียนรู้ประจําบท 


