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รายละเอยีดของรายวชิา   

Course Specification 
 

 

ชื@อสถาบันอดุมศึกษา   :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
คณะ/ภาควชิา    :  วทิยาการจดัการ/หลกัสูตรบริหารธุรกจิ 
 

หมวดที@ 1 ข้อมูลทั@วไป 
1. รหัสและชื@อรายวชิา  : 3423223  (องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจดัการ
ความรู้) 

(Learning Organization and 
Knowledge Management) 

2. จาํนวนหน่วยกติ  :   3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  : 
เป็นรายวชิาในหมวด วชิาชีพเลือก วชิาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

บณัฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
  1)  อ.ประพฒัน ์เขียวประภสัสร 

สถานทีKติดต่ออาจารย ์ : หอ้ง คณะวทิยาการจดัการ 
  โทร.  02-8901801 ต่อ 3021   E-mail.   
pkeawprapassorn@gmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวชิา 
  อ.ประพฒัน ์เขียวประภสัสร 

สถานทีKติดต่ออาจารย ์ : หอ้งคณะวทิยาการจดัการ     
  โทร.  02-8901801 ต่อ 3021  E-mail.  
pkeawprapassorn@gmail.com  
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5. ภาคการศึกษา/ชั<นปีที@เรียน  :  ภาคการศึกษา 1 ชั<นปีที@  2560  
6. รายวชิาที@ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวชิาที@ต้องเรียนควบคู่กนั  :  ไม่มี 
8. สถานที@เรียน   :  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี   
9. วนัที@จดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั<งล่าสุด  :   2556 
 
 
 

หมวดที@ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา   :   

1. เพืKอใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ แนวคิด ทฤษฎีและยทุธศาสตร์การจดัองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ 

2. เพืKอใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ การจดักิจกรรมเพืKอพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
3.  เพืKอใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ เกีKยวกบัการประยกุตแ์ละปรับใชแ้นวคิดและ
หลกัการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้เพืKอการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์พฒันาอาชีพและพฒันา
องคก์ร 

4.  เพืKอใหน้กัศึกษา มีความรู้ ความเขา้ใจการพฒันา การประยกุตแ์ละปรับใชแ้นวคิดทฤษฎี 
และยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั 

5. เพืKอใหน้กัศึกษานาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  :   
เพืKอพฒันาแนวคิดของรายวชิาใหมี้ความชดัเจนมากขึUน เนืKองจากรายวชิา องคก์รแห่งการ

เรียนรู้และการจดัการความรู้ดงักล่าวนีU โดยพืUนฐานเป็นรายวชิาในเชิงบริหารจดัการเท่านัUน แต่
ในทางปฏิบติัตามแนวคิดของหลกัสูตรพบวา่ รายวชิาดงักล่าวนีUจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบั
การบูรณาการแนวคิดทางดา้นองคก์รแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ใหม้ากขึUน ดงันัUนจึงมี
ความจาํเป็นอยา่งยิKงทีKจะตอ้งมีการพฒันารายวชิาขึUนเพืKอใหเ้นืUอหามีความสอดคลอ้งและถูกตอ้ง

เหมาะสมกบัผูเ้รียนในยคุปัจจุบนัมากทีKสุด 
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หมวดที@ 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวชิา   
แนวคิด ตน้แบบ ลกัษณะและองคป์ระกอบทีKเกีKยวขอ้งกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ เช่น กล

ยทุธ์การจดัการความรู้ โครงสร้างองคก์ร ภาวะผูน้าํ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ วฒันธรรมองคก์ารทีKสนบัสนุนการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคและ
ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ ตลอดจนพฒันาทกัษะในการพฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ศึกษา
ความหมาย พฒันาการของแนวคิดทีKนาํมาสู่การจดัการความรู้ คุณลกัษณะและประเภทของความรู้ 
ปัจจยัทีKส่งผลต่อการจดัการความรู้ในองคก์าร กระบวนการจดัการความรู้ ประโยชนข์องการ
จดัการความรู้เพืKอการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร  

Concept, model, character and elements related to 
learning organization such as, knowledge management 
strategy, organization structure, leadership, human 
resource management, information technology 
organizational culture that supports learning organization.  
Obstacles and success factors.  Expansion development 
skills to learning organizations.  Study the definition and 
idea generation, knowledge management.  
Characteristics and types of knowledge.  Factors 
affecting knowledge management in organizations.  
Knowledge management process.  Utility of knowledge 
management in the human resource management.  

 
2. จาํนวนชั@วโมงที@ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จาํนวนชัKวโมงบรรยาย                   45 ชัKวโมง/ภาคการศึกษา 
 จาํนวนชัKวโมงฝึกปฏิบติัการ   - ชัKวโมง/ภาคการศึกษา 
 จาํนวนชัKวโมงการศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัKวโมง/ภาคการศึกษา 
 จาํนวนชัKวโมงทีKสอนเสริมในรายวชิา ตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย ชัKวโมงภาค
การศึกษา   
 



             5                      มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 
 

อ.ประพฒัน ์ เขียวประภสัสร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

3. จาํนวนชั@วโมงต่อสัปดาห์ที@อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล    
3.1 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มในวนัจนัทร์ พธุ ศุกร์ เวลา 15.00 - 
  16.30 น. หอ้ง 3201  โทร...  3022   
 3.2  อาจารยแ์จง้วนัและเวลาใหค้าํปรึกษาทางโทรศพัทแ์ละ e-mail; 
pkeawprapassorn@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวนั 
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หมวดที' 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

      

1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมนิผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and 

Moral)  

� (1) ตระหนกัในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซืJอสตัยสุ์จริต   
� (2)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง วชิาชีพ และสงัคม 
� (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้Jน  
� (4)  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ
องคก์รและสงัคม 

� (5)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

1. อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอยา่ง (Role 

Model) 

2. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา case study 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั Performance 

Based Learning 

4. การเรียนรู้โดยการใชสื้Jอ Media Learning 

5. การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัProblem 

Based Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนาํเสนอ/ 

   การตอบคาํถาม 

2. นกัศึกษาประเมินเพืJอร่วมร่วมกิจกรรม 

3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 

 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 

� (1) มคีวามรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลกัการ

และทฤษฎทีี'สําคญั     ในการบริหารธุรกจิ 
� (2) สามารถวเิคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน

ธุรกจิ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทัOง

1. บรรยาย 

2. ศึกษาดว้ยตนเอง Self Directed Learning 

3. เขา้กลุ่มแลกเปลีJยนเรียนรู้ Co-operative 

Learning 

1. การสอบวดัระดบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ 
2. การนาํเสนองานปากเปล่า 

3. การรายงานการศึกษาคน้ควา้และการอา้งอิง 
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ประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้เครื'องมือที'
เหมาะสมกบัการแก้ปัญหา 

� (3) สามารถพฒันาองค์ความรู้ใหม่ในการ

บริหารธุรกจิและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
� (4) สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวชิาการ

และองค์ความรู้ใหม่ที'เกดิขึOนในการบริหารธุรกจิ 

� (5) สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกจิ

ประยุกต์ใช้ร่วมกบัความรู้ในศาสตร์อื'นๆ 

4. การเรียนรู้โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์Evidence 

Based  Learning 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา (Cognitive 

Skills) 

� (1) สามารถวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้

หลกัการเหตุและผลรวมทัZงหาแนวทางป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

� (2) มีความสามารถสาธิตทกัษะในการแกปั้ญหา

โดยใชเ้หตุผลเชิงวเิคราะห์ใหผู้อื้Jนเขา้ใจได ้

� (3) มีความสามารถนาํความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัProblem 

Based Learning 

2. การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน Project Based 

Learning 

3. การสาธิต  
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั  Performance 

Based Learning 

1. การสอบขอ้เขียนในระดบัการวเิคราะห์  
สงัเคราะห์ การนาํไปใช ้การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุ่มในการวเิคราะห์ปัญหา การแกไ้ข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแกไ้ข 
  ปัญหา 

3. การนาํเสนอปากเปล่า 

4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมนิผล 

� (4) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะใน

ศาสตร์ต่างๆทีJเกีJยวขอ้งมาพฒันาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทาํงาน 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills 

and Responsibility) 

� (1) สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื'นได้อย่างด ีโดย
ร่วมกนัแก้ปัญหาที'เกดิขึOนร่วมกนัตามบทบาทผู้นําที'ดี

หรือผู้ร่วมทมีงานที'ด ี

� (2) มคีวามรับผดิชอบต่องานที'ได้รับมอบหมาย 

� (3) สามารถพฒันาทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ที'ด ีและ
สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง

เหมาะสม 

� (4) มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และทาง
วชิาชีพ 

1. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา case study 

2. การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั Problem 

Based Learning 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั  Performance 

Based Learning 

4. การเรียนรู้โดยการใชสื้Jอ Media Learning 

5. การเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นหลกั Community 

Based Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนาํเสนอและ 

   การตอบคาํถาม 

2. นกัศึกษาประเมินเพืJอร่วมกลุ่มกิจกรรม 

3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 

4. ประเมินสืJอ 

5. ประเมินการปฏิบติั (พฤติกรรม ทศันคติ 
จริยธรรม) 

 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื'อสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical  

1. บรรยาย 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั  Performance 

1. การสอบในระดบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ 
2. การนาํเสนอปากเปล่า 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมนิผล 

Analysis, Communication  and 

Information Technology Skills) 

� (1) สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ในการสืJอสาร ทัZงในการฟัง พดู อ่าน เขียน ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

� (2) สามารถใชท้กัษะการวเิคราะห์เชิงสถิติ 
วเิคราะห์เชิงตวัเลข เพืJอใชใ้นการประมวลผลแปล
ความหมาย และวเิคราะห์ผล ทางการบริหารธุรกิจ 
� (3) สามารถนาํความรู้และเครืJองมือทางการ

บริหารธุรกิจ มาประยกุตใ์ชใ้นการสืJอสารภายใน
องคก์าร 

� (4) สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้

ในการสืJอสารและนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Based Learning 

3. ศึกษาดว้ยตนเอง self Directed Learning 

 

3. การรายงานศึกษาคน้ควา้และการอา้งอิง 

 



             8                      มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 
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แผนที'แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   

�  หมายถึง  ความรับผดิชอบหลกั    �  หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กาํหนดผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดที' 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการจดัการเรียนรู้   
 

สัปดาห์ที*/ 
 (1) 

สาระ/เนื0อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื*อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จาํนวนชั*วโมง 
 

(5) 

วธีิการวดัและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื*อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏบัิติการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที' 1 

 

- ปฐมนิเทศ 

- แนวการสอนการวดัและ

ประเมินผล 

กาํหนดรูปแบบวธีิการสอน ให้

สอดคลอ้งกบั (1)และ(2)  

เลือกใชรู้ปแบบและวธีิการเรียนรู้ทีJเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   และ ใหมี้ส่วนร่วม

กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) เช่น ภาพนิJง ภาพยนตร์ 
วดีิทศัน ์สไลด ์ฯลฯ 

3   กาํหนดการวดัและประเมินผลให้

สอดคลอ้งกบั (1), (2), (3) 

ตวัอยา่งการประเมิน เช่น 
งานทีJใหป้ฏิบติัตามสภาพจริง 

อ.ประพฒัน ์
เขียวประภสัสร 

หมวดวชิา รหัสและชื'อรายวชิา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื'อสาร และการใช้

เทคโนโลย ี

1.

1 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

1.

5 

2.

1 

2.

2 

2.3 2.

4 

2.5 3.

1 

3.

2 

3.

3 

3.4 4.1 4.

2 

4.

3 

4.4 5.

1 

5.

2 

5.

3 

 

5.

4 

3423224  องค์การแห่งการ

เรียนรู้และการจดัการความรู้ 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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สัปดาห์ที*/ 
 (1) 

สาระ/เนื0อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื*อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จาํนวนชั*วโมง 
 

(5) 

วธีิการวดัและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื*อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏบัิติการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 ในกิจกรรมการเรียนรู้ใหม้ากทีJสุด เช่น 
เปิดโอกาสใหศึ้กษาคน้ควา้วจิยั เลือก
ศึกษา ฝึกปฏิบติัการ สมัมนา การใชสื้Jอ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ เป็นตน้ 
- อธิบายแนวการสอน 

- อภิปรายและสรุปแนวทางการ

วดัและประเมินผล 

- การวเิคราะห์ผูเ้รียน 

 

สถานการณ์จาํลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบนัทึก โครงการกลุ่ม 
 

สัปดาห์ที' 2 

 

ประวติั ความเป็นมาของ
องคก์รแห่งการเรียนรู้  

- บรรยายและอภิปราย 

- กรณีศึกษา 

กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) เช่น ภาพนิJง ภาพยนตร์ 
วดีิทศัน ์สไลด ์ฯลฯ 
วเิคราะห์กรณีศึกษา 

3   กาํหนดการวดัและประเมินผลให้

สอดคลอ้งกบั (1), (2), (3) 

 

อ.ประพฒัน ์
เขียวประภสัสร 

สัปดาห์ที' 3 ความสาํคญัและความ

จาํเป็นทีJตอ้งสร้างองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ 

- บรรยายและอภิปราย 

- กรณีศึกษา 

กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) เช่น ภาพนิJง ภาพยนตร์ 
วดีิทศัน ์สไลด ์ฯลฯ 
วเิคราะห์กรณีศึกษา 

3   กาํหนดการวดัและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบั (1), (2), (3) 

 

อ.ประพฒัน ์
เขียวประภสัสร 
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สัปดาห์ที*/ 
 (1) 

สาระ/เนื0อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื*อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จาํนวนชั*วโมง 
 

(5) 

วธีิการวดัและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื*อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏบัิติการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที' 4 

 
การพฒันาองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ 
- การบรรยายและอภิปราย 

- กรณีศึกษา 

- แบ่งกลุ่มศึกษาหวัขอ้แต่ละ

กลุ่มงาน 

กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) เช่น ภาพนิJง ภาพยนตร์ 
วดีิทศัน ์สไลด ์ฯลฯ 
วเิคราะห์กรณีศึกษา 

6   กาํหนดการวดัและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบั (1), (2), (3) 

 

อ.ประพฒัน ์
เขียวประภสัสร 

สัปดาห์ที' 5 

 

องคก์รแห่งการเรียนรู้เชิง

ระบบ 
- การบรรยายและอภิปราย 

- กรณีศึกษา 

กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) เช่น ภาพนิJง ภาพยนตร์ 
วดีิทศัน ์สไลด ์ฯลฯ 
วเิคราะห์กรณีศึกษา 

3   กาํหนดการวดัและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบั (1), (2), (3) 

 

อ.ประพฒัน ์
เขียวประภสัสร 

สัปดาห์ที' 6 การสร้างพลวตัรแห่งการ

เรียนรู้ 
- การบรรยายและอภิปราย 

- กรณีศึกษา 

กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) เช่น ภาพนิJง ภาพยนตร์ 
วดีิทศัน ์สไลด ์ฯลฯ 
วเิคราะห์กรณีศึกษา 

3   กาํหนดการวดัและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบั (1), (2), (3) 

 

 

สัปดาห์ที' 7 การปฏิรูปองคก์รสู่ความ

เป็นเลิศใสนการเรียนรู้  
- การบรรยายและอภิปราย 

- กรณีศึกษา 

กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) 

3   กาํหนดการวดัและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบั (1), (2), (3) 
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สัปดาห์ที*/ 
 (1) 

สาระ/เนื0อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื*อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จาํนวนชั*วโมง 
 

(5) 

วธีิการวดัและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื*อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏบัิติการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที' 8 สอบกลางภาค   3    อ.ประพฒัน ์
เขียวประภสัสร 

สัปดาห์ที' 9 

 

เทคโนโลยสีาํหรับการสร้าง

องคก์รแห่งการเรียนรู้ใน

องคก์ร 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาหวัขอ้

และนาํเสนอ 

- กรณีศึกษา 

กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) เช่น ภาพนิJง ภาพยนตร์ 
วดีิทศัน ์สไลด ์ฯลฯ 
วเิคราะห์กรณีศึกษา 

3   กาํหนดการวดัและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบั (1), (2), (3) 

อ.ประพฒัน ์
เขียวประภสัสร 

สัปดาห์ที' 10 การดาํเนินการจดัการองคก์ร     
แห่งการเรียนรู้ 

  

- บรรยายและอภิปราย 

- กรณีศึกษา 

กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) เช่น ภาพนิJง ภาพยนตร์ 
วดีิทศัน ์สไลด ์ฯลฯ 
วเิคราะห์กรณีศึกษา 

3   กาํหนดการวดัและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบั (1), (2), (3) 

 

อ.ประพฒัน ์
เขียวประภสัสร 

สัปดาห์ที' 11 โมเดลการสร้างการจดัการ

ความรู้ 
- บรรยาย 
 

กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) เช่น ภาพนิJง ภาพยนตร์ 
วดีิทศัน ์สไลด ์ฯลฯ 
วเิคราะห์กรณีศึกษา 

3   กาํหนดการวดัและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบั (1), (2), (3) 

 

อ.ประพฒัน ์
เขียวประภสัสร 

สัปดาห์ที' 12 กระบวนการจดัการความรู้ - บรรยาย กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) 

3   กาํหนดการวดัและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบั (1), (2), (3) 
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สัปดาห์ที*/ 
 (1) 

สาระ/เนื0อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื*อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จาํนวนชั*วโมง 
 

(5) 

วธีิการวดัและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื*อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏบัิติการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 

สัปดาห์ที' 13 การจดัการความรู้เพืJอสร้าง

นวตักรรม 
- บรรยาย กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 

(3) 

3   กาํหนดการวดัและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบั (1), (2), (3) 

 

 

สัปดาห์ที' 14 นาํเสนอรายงานโครงการ 
องคก์รแห่งการเรียนรู้และ

การจดัการความรู้  

- ใหน้กัศึกษาแต่ละรายงาน

หนา้ชัZนเรียน 

 

กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) 

3   กาํหนดการวดัและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบั (1), (2), (3) 

 

อ.ประพฒัน ์
เขียวประภสัสร 

สัปดาห์ที' 15 แนวโนม้การสร้างองคก์ร

แห่งการเรียนรู้และการ

จดัการความรู้ในโลกแห่ง

อนาคต 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาหวัขอ้

และนาํเสนอ 

- กรณีศึกษา 

กาํหนดสืJอใหส้อดคลอ้งกบั 
(3) 

3   กาํหนดการวดัและ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบั (1), (2), (3) 

 

อ.ประพฒัน ์
เขียวประภสัสร 

สัปดาห์ที' 16 สอบปลายภาค        

รวมจาํนวนชั'วโมง 45     
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2.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning 
Outcome 

วธีิการประเมนิผล สัปดาห์ 
ที9ประเมนิ 

สัดส่วนของ

การประเมนิผล 

 1.1,1.2,5.3 การเขา้ชัFนเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชัFนเรียน 

1-15 10% 

1.4,1.5,4.6,5.3 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชัFนเรียน ทุกสปัดาห์ 10% 
 2.4,2.5 การทดสอบยอ่ย 3 ครัF ง 2,6,12  10% 
2.3,2.4,2.6,2.8, 
3.3,3.4 

การสอบกลางภาค 8 30% 

1.3,1.4,1.5,3.1, 
4.4,4.6,5.3 

การนาํเสนองาน/การรายงาน 14 10% 

2.3,2.4,2.6,2.8, 
3.3,3.4 

การสอบปลายภาค 16 30% 

รวม 100% 
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หมวดที9 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตาํราและเอกสารหลกัที9ใช้ในการเรียนการสอน   
มาร์ควอร์ท ไมเคิล เจ, การพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้, --กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอร์เน็ท, 

2557 
บูรชยั ศิริมหาสาคร, จดัการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ, --กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2550 

2. เอกสารและข้อมูลสําคญัที9นักศึกษาจาํเป็นต้องศึกษาเพิ9มเตมิ   
บูรชยั ศิริมหาสาคต และ ผศ.พดัชา กวางทอง, สรรพวธีิจดัการความรู้สู่องคก์รอจัฉริยะ, --

กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2552  
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนําที9นักศึกษาควรศึกษาเพิ9มเตมิ 
- 
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หมวดที9 7 การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา   

การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานีF  ทีRจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิด
และความคิดเห็นจากนกัศึกษาไดด้งันีF 

1.1 การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
1.2 แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
1.3 ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ทีRอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํเป็นช่องทางการสืRอสารกบันกัศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน :   

ในการเกบ็ขอ้มูลเพืRอประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงันีF 
2.1 การสงัเกตความสนใจของนกัศึกษา 
2.2 ผลการเรียนของนกัศึกษา 
2.3 การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรุงการสอน  :  
        หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิRมเติมในการปรับปรุงการสอน ดงันีF 
3.1 เพิRมเติมความทนัสมยัของขอ้มูล 
3.2 สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
3.3 การวจิยัในและนอกชัFนเรียน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิOของนักศึกษาในรายวชิา :  
          ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิX ในรายหวัขอ้ ตามทีR
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัจากออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิX โดยรวมในวชิาไดด้งันีF 
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4.1 การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอื์Rน หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ทีRไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
4.2 มีการตัFงคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดย
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
 
5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา : 
         จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธิX ประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนรายละเอียดวชิา เพืRอใหเ้กิดคุณภาพมากขึFน ดงันีF   
5.1 ปรับปรุงรายวชิาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิX ตาม
ขอ้ 4 
5.2 เปลีRยนสลบัอาจารยผ์ูส้อน หรือเชิญวทิยากรผูเ้ชีRยวชาญทีRมีประสบการณ์ตรงเพืRอใหน้กัศึกษา
มีมุมมองในเรืRองการประยกุตค์วามรู้นีFกบัปัญหาทีRมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รือผูเ้ชีRยวชาญ 
ผูช้าํนาญการต่าง ๆ 
   
 
 
 
 
 
ลงชื9อ                                       อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชื9อ     อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
        (..................................................) 

 


