
๑๗ – ๔๐๐๐ – ๑๖๑๒ วิชา การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จ.ปราจีนบุรี 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จ.ปราจีนบุรี 

มคอ.3 แก้ไข เป็น  คอศ.2 
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แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะ
ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆท่ีนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มี
การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา 
ตลอดจนหนังสืออ้างอิงท่ีนักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี ๑ ข ้อมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชา ๑๗ – ๔๐๐๐ – ๑๖๑๒ วิชา การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ๓(๓-๐-
๖)  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในบทบาทของบุคลากรการจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดท าฐานความรู้ และระบบการจัดการความรู้ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ  และการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการจัดการความรู้ในองค์กร 

รายละเอียดรายวิชานี้จึงเป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ท่ีเน้นท้ังการเรียนการสอนท่ีเป็นทฤษฎีและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาต่างๆ จากกิจกรรมการเรียนการ
สอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้องเรียน 
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ในอนาคตได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์วลัยพร  เนรมิตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
     ๑๗ – ๔๐๐๐ – ๑๖๑๒  
     การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 

๒. จ านวนหน่วยกิต ๓ หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน ๓ (๓-๐-๖) 
       บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง  
 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
      หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 
 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     อาจารย์วลัยพร  เนรมิตร 

 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

     ภาคเรียนท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ 
 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
       ไม่มี  
 

๘. สถานที่เรียน   
    วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ๑๘ หมู่ ๑๒ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
    ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน   
 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด   
     ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑.๑ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานในบทบาทของบุคลากรการจัดการองค์ความรู้และ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดท าฐานความรู้ และระบบการจัดการความรู้ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ  และการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ในองค์กร 
      ๑.๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการวางแผนและการบริหารท่ีดี การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร รวมถึงการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ 
     ๑.๓ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกและตระหนักในการสร้างองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลให้เกิดประโยชน์ท่ีสร้าง
มูลค่าแก่สังคมได้ 
     ๑.๔ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนหรือองค์กรต่างๆ เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๑.๕ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปให้ค าแนะน าท่ีส่งเสริมความรู้ต่อบุคคลท้ังในองค์กรธุรกิจ และชุมชน
สามารถสร้างส่ิงท่ีมีอยู่ให้ดีขึ้น และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์กรการเรียนรู้ 
       

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เป็นรายวิชาท่ีปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรการบริหารธุรกิจ 
และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ 
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

    ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวิวัฒนาการการจัดการความรู้ กลยุทธการจัดการองคความรู ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ สรรพวิธีในการจัดการความรู้ การจัดการความรู ในองคกรธุรกิจ บุคลากรในการจัดการความรูและ
ทรัพยากรมนุษย ระบบการจัดการความรู้ การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการความรู  รวมถึงการจัดการความรู
ในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ 

 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๕๔ ช่ัวโมง 
 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไม่มี ๑๐๘ ช่ัวโมง 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     อาจารย์ผู้สอนก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ ๖ ช่ัวโมง ( ๒ ) ช่ัวโมง และ
ประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนั้น ยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail ด้วย โดยบอกหมายเลข
โทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทราบ 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 ๑   สรุปส้ันๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา        
 ๒   ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนท่ีจะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  

 ๓   วิธีการท่ีจะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้แต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
               นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม โดยน าองค์
ความรู้ และทักษะท่ีได้เรียนไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาองค์กรและตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึง่อาจารย์จะต้องสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา ท้ังในด้านคุณธรรม และจริยธรรม   
      ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
               บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
       ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
               ๑.๓.๑ พฤติกรรมการเข้าเรียน 
               ๑.๓.๑ พฤติกรรมระหว่างการท างานกลุ่มและการน าเสนอ โดยผู้สอนอาจซักถามประเด็น 
 

๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ  
               นักศึกษาต้องมีความรู้ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิวัฒนาการการจัดการความรู้ กลยุทธการจัดการ
องคความรู ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ สรรพวิธีในการจัดการความรู้ การจัดการความรู ในองคกรธุรกิจ 
บุคลากรในการจัดการความรูและทรัพยากรมนุษย ระบบการจัดการความรู้ การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
จัดการความรู  รวมถึงการจัดการความรูในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ    
       ๒.๒   วิธีการสอน 
               ๒.๒.๑ การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎีการ
จัดการความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในพัฒนาองค์กร               
               ๒.๒.๒ ศึกษาการเรียนรู้จากกรณีศึกษาในเว็บไซต์ รวมถึง CD ตัวอย่างในการจัดการความรู้ขององค์กร
เอกชนและภาครัฐ  และให้นักศึกษาสรุปเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนอ 
 

      ๒.๓   วิธีการประเมินผล 
             ๒.๓.๑ สังเกตการณ์การเสนองานหน้าช้ัน การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม 
             ๒.๓.๒ การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า  โดยการน าเสนอหน้าช้ันเรียน และเอกสารรายงาน               
             ๒.๓.๓ การสอบกลาง และสอบปลายภาค          
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๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
                นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้องมุ่งเนน้ให้นักศึกษาใช้ความเข้าใจ
มากกว่าการจ า มีหลักการและเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ มีวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับตนเอง และสามารถตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี้ 
                ๓.๑.๑  สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐานจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นแหล่งข้อมูลจากส านัก
วิทยบริการ และแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                ๓.๑.๒  สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการความรู้และด้านอื่นท่ีสัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและ
ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
 

       ๓.๒   วิธีการสอน 
                ๓.๒.๑ การสอนแบบการบรรยาย  อภิปรายกลุ่ม 
                ๓.๒.๒ การสอนโดยใช้กรณีศึกษา และชุดฝึกปฏิบัติ   
 

       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
                ๓.๓.๑ การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า  โดยการน าเสนอหน้าช้ันเรียน และเอกสารรายงาน 
                ๓.๓.๒ การสอบกลางภาค 
                ๓.๓.๓ ปลายภาค 
 

๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
               การพัฒนาตนเองในการสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างานร่วมกับผู้อื่น การมีความรับผิ
ชอบ การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีภาวะผู้น าในการตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสม   โดยสอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและเข้ากับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 

       ๔.๒   วิธีการสอน 
                ใช้วิธีการสอนในการจัดกิจกรรมกลุ่ม และการติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการ
ท างานร่วมกันท่ีต้องประสานกันระหว่างนักศึกษา 
 

       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
                ๔.๓.๑ การรายงานหน้าช้ันเรียน 
                ๔.๓.๑ คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ท่ีตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
                ๔.๓.๑ สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างท่ีท างานร่วมกนัและการติดต่อประสานงาน 
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๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 
               ๕.๑.๑ มีทักษะการใช้กระบวนการคิดท่ีมีระบบและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย 
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
               ๕.๑.๒ สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ 
น าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังท่ีแตกต่างกัน 
               ๕.๑.๓ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ รวมทั้งการน าเสนอรายงาน หรือผลงาน 
 

       ๕.๒   วิธีการสอน 
                ๕.๒.๑ มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาความสามารถการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 
                ๕.๒.๒ ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงาน เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา หรืองานท่ีมอบหมาย 
 

       ๕.๓   วิธีการประเมิน  
                ๕.๓.๑ ใช้แบบประเมินผลงานท่ีมอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ  
ความถูกต้องในการใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด และการตอบค าถาม 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑.  แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ 
 
 

แนะน ารายวิชา 
บทท่ี ๑ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ 
-ความหมายของการจัดการความรู้ 
-การแบ่งประเภทของความรู้ 
-ความหมายของการจัดการความรู้ 
-จุดมุ่งหมายของการจัดการความรู้ 
-หลักการส าคัญของการจัดการ
ความรู้ 
-องค์ประกอบของการจัดการ
ความรู้ 
-พัฒนาการของการจัดการความรู้ 
-ขอบข่ายของการจัดการความรู้ 
 

๓ 
 
 

๑. แนะน าวิธีการเรียนการ
สอน 
๒. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
๓.บรรยายความรู้พื้นฐาน 
 

อ.วลัยพร  เนรมิตร 

๒ 
 

บทท่ี ๒ กลยุทธ์การจัดการองค์
ความรู้ 
-ประเภทของกลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ 
-การพิจารณาเลือกกลยุทธ์การ
จัดการความรู้ 
-การเลือกกลยุทธ์การจัดการ
ความรู้    
-ตัวแบบตามสถานการณ์ของกล
ยุทธ์การได้มาซึ่งความรู้ 
 

๓ 
 

๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
๒. บรรยายเนื้อหา 
๓. อภิปรายร่วมกัน 
๔. แบบฝึกหัด 

อ.วลัยพร  เนรมิตร 

๓ 
 

บทท่ี ๓ วิวัฒนาการของการ
จัดการความรู้ 

๓ 
 

๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
๒. บรรยายเนื้อหา 
๓. อภิปรายร่วมกัน 
๔. ท าแบบฝึกหัด 

อ.วลัยพร  เนรมิตร 
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๑.  แผนการสอน (ต่อ) 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๔ 
 
 

บทท่ี ๔  บุคลากรใน 
การจัดการความรู้และทรัพยากร
มนุษย์ 
-ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ท่ีสนับสนุนการจัดการความรู้ 
-บทบาทของผู้บริหารในการ
จัดการความรู้ 
-วัฒนธรรมกับการจัดการความรู้ 
-การประเมินสถานะการจัดการ
ความรู้ขององค์กร 
 

๓ 
 

๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
๒. บรรยายเนื้อหา 
๓. อภิปรายร่วมกัน 
๔. ท าแบบฝึกหัด 

อ.วลัยพร  เนรมิตร 
 
 
 

๕ บทท่ี ๕ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ 

๓ 
 
 

๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
๒. บรรยายเนื้อหาและ
อภิปรายร่วมกัน 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.นฤมล รอตเสียงล้ า 
 
 
 

๖ สอบปลายภาค ๓ 
 

ข้อสอบปรนัยและอัตนัย อ.วลัยพร  เนรมิตร 
 

๗ บทท่ี ๖ สรรพวิธีในการจัดการ
ความรู้ 

๓ 
 

๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
๒. บรรยายเนื้อหาและ
อภปิรายร่วมกัน 
๓. ท าแบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.วลัยพร  เนรมิตร 
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๑.  แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๙ บทท่ี ๘ การใช้ความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อท าให้สินค้า 
มีมูลค่าเพิ่ม 

๓ 
 
 

๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
๒. บรรยายเนื้อหาและ
อภิปรายร่วมกัน 
๓. ท าแบบฝึกหัด 
 

อ.วลัยพร  เนรมิตร 
 

๑๐ บทท่ี ๙ การจัดการความรู้ใน
องค์กรเสมือนจริง 

๓ 
 
 

๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
๒. บรรยายเนื้อหาและ
อภิปรายร่วมกัน 
๓. ท าแบบฝึกหัด 
 

อ.วลัยพร  เนรมิตร 
 

๑๑ บทท่ี ๑๐ ระบบฐานข้อมูลความรู้ ๓ 
 

๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
๒. บรรยายเนื้อหาและ
อภิปรายร่วมกัน 
๓. ท าแบบฝึกหัด 
 

อ.วลัยพร  เนรมิตร 
 

๑๒ บทท่ี ๑๑ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
จัดการความรู้ 

๓ 
 

๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
๒. บรรยายเนื้อหาและ
อภิปรายร่วมกัน 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.วลัยพร  เนรมิตร 
 

๑๓  บทท่ี ๑๒ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
จัดการความรู้ (ต่อ) 

๓ 
 

๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
๒. บรรยายเนื้อหาและ
อภิปรายร่วมกัน 
๓. ท าแบบฝึกหัด 
 
 
 
 

อ.วลัยพร  เนรมิตร 
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๑๗ – ๔๐๐๐ – ๑๖๑๒ วิชา การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จ.ปราจีนบุรี 

๑.  แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓ 
 

๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
๒. บรรยายเนื้อหาและ
อภิปรายร่วมกัน 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.วลัยพร  เนรมิตร 
 

๑๖ สอบปลายภาค ๓ 
 

ข้อสอบปรนัยและอัตนัย อ.วลัยพร  เนรมิตร 
 

* จ ำนวนช่ัวโมงต้องสอดคล้องกับจ ำนวนหน่วยกิต 
 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการ

ประเมิน 

๑ สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๙ 
๑๖ 

๒๐% 
๔๐% 

๒ รายงาน 
และการน าเสนอหน้าช้ันเรียน ๑๕ ๑๐% 

๓ สรุปกิจกรรมจากการดูงาน ๑๕ ๑๐% 

๔ การสังเกตพฤติกรรม 
และผลการท าแบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน ทุกสัปดาห์ ๒๐% 
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๑๗ – ๔๐๐๐ – ๑๖๑๒ วิชา การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จ.ปราจีนบุรี 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
      บูรชัย  ศิริมหาสาคร. (๒๕๕๐). การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ ์
        แสงดาว. 
 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     สมชาย น าประเสริฐชัย. (๒๕๕๘). การจัดการความรู้.กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน). 

 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    ๓.๑  กรณีศึกษาในแต่ละบทเรียน 
    ๓.๒  กิจกรรมในแต่ละบทเรียน 
    ๓.๓  ตัวอย่างโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
    ๓.๔  Power Point ประจ าบทเรียนในแต่ละบท 
    ๓.๕  http://www.person.ku.ac.th/training/kukm/article/handbook_2549.doc  
    ๓.๖ http://qa.siam.edu/KM/KM_Article4.pdf 
    ๓.๗ http://www.car.chula.ac.th/QA-WEB/Documents/KM_CAR.pdf 
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๑๗ – ๔๐๐๐ – ๑๖๑๒ วิชา การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จ.ปราจีนบุรี 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    ๑.๑ การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
    ๑.๒ แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ๒.๑ แบบฝึกปฎิบัติ 
     ๒.๒ รายงานการค้นคว้าต่าง ๆ ท่ีมอบหมาย 
     ๒.๓ การน าเสนอผลงาน และการตอบค าถามของนักศึกษา 
     ๒.๔ การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
     ๒.๕ การเรียนของนักศึกษาในการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      ๓.๑ จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
      ๓.๒ จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
     หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่ม
ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาท่ีเรียนใน
แต่ละภาคการศึกษา บัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพแล้ว  ผู้ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน  ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร  การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน  หลังการทบทวนประสิทธิผล
ของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอน  กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 
 
 


