
 

          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
     HN433  คลงัความรู้  

       Knowledge Repositories 
2. จ านวนหน่วยกติ 
     3 (2-2-5) 
3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  

ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา      
รายวิชาเอกเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์                     หวัหนา้สาขาวิชา 
     ผูช่้วยศาสตราจารยน์ฤตย ์  น่ิมสมบุญ     อาจารยผ์ูส้อน 
5. ระดับการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

ภาคตน้ ชั้นปีท่ี 4  (ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร) 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)  
        ไม่มี 
8. สถานที่เรียน  
      มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวนัทีมี่การปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
      วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจในความหมาย ความส าคญั และประเภทของความรู้ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงขั้นตอนของการจดัการความรู้ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงกระบวนการของการสร้างคลงัความรู้ 
4. เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการสร้างคลงัความรู้และเหมืองขอ้มูล

ในระดบัเบ้ืองตน้ 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา   
บทบาท แนวคิด และกระบวนการในการสร้างคลงัความรู้ ไดแ้ก่ การแสวงหา การรวบรวม การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การท าเหมือง การน าเสนอและการเผยแพร่  
 

 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม  
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

บรรยาย 45 ชัว่โมง/
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของผูส้อน 

การฝึกการใชซ้อฟทแ์วร์
เพื่อสร้างคลงัความรู้ 
และการท าเหมืองขอ้มูล  
 

  5 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    (นอกช้ันเรียน)  และวิธีส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
        3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์    ส่ือสารใหท้ราบล่วงหนา้ดว้ย อีเมลโ์ทรศพัทมื์อถือและโปรแกรม Line 
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หมวดที่ 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

 (1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
  (2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
  (3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
  (5)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 1.2  วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้   

(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
(2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่งงานภายใน

เวลาท่ีก าหนด การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวิทยาลยั   
(3) สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพผา่นการเรียนการสอน 
(4) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสตัย์

สุจริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
1.3   วธีิการประเมินผล  

 ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรียน  
การส่งงานตรงเวลา  และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 
2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ  
(1)  มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
(2)  มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3)  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(4)  สามารถสืบคน้สารสนเทศ เพื่อใชใ้นงานสารสนเทศได ้

 (5)  สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการสารสนเทศได ้
  2.2   วธีิการสอน 
 (1)  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้น
ทฤษฎีและปฏิบติั   
 (2)  จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามขอ้สงสัย 
 (3)  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
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 2.3. วิธีการประเมินผล 
 (1)  ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 (2)  สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1   ทักษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

 (1)  สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 

(2)  สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพือ่การปฏิบติังานและการแกปั้ญหาได ้
อยา่งเหมาะสม 

(3)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 (4)  สามารถวิเคราะห์  ประเมิน  และเลือกสรรสารสนเทศ  เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานได ้
 3.2   วธีิการสอน 
 (1)  จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ ์ พร้อมทั้ง
ฝึกการแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
 (2) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน าไปบูรณาการกบั
ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (3)  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   

3.3   วธีิการประเมินผล  
 (1) ประเมินผลจากการทดสอบ 

(2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

(1)  มีมนุษยสมัพนัธ์และบุคลิกภาพดี 

(2)  สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ 

เป็นมนุษย ์
    (4)  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

4.2  วธีิการสอน 
 (1) จดักิจกรรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

และเรียนรู้บทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้เพื่อ 

พฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของมนุษยท์ั้งดา้นวิชาการและ
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วิชาชีพ 

 (3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่องานท่ี

ไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

4.3 วธีิการประเมิน 
 สังเกตจากพฤติกรรมการท างาน 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

(1)  สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพนูความรู้ได ้
   (3)  มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.2  วธีิการสอน 
 (1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง
และการเขียน  
 (2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ   

5.3  วธีิการประเมินผล   
ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล   

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

1 

อธิบายรายวิชา  และการ 
ประเมินผล 
ความหมาย ความส าคญั 
ประเภทของความรู้
กระบวนการ KM 

3 บรรยาย อภิปราย 
Microsoft PowerPoint 
   

ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

2 
การแสวงหาความรู้ 3 บรรยาย อภิปราย 

Microsoft PowerPoint 

ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

3 
การแสวงหาความรู้ 3 บรรยาย อภิปราย 

Microsoft PowerPoint 

ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

4 
การสร้างความรู้ 3 บรรยาย อภิปราย 

Microsoft PowerPoint 

ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

5 
การสร้างความรู้  

3 
บรรยาย อภิปราย 
Microsoft PowerPoint 

ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

6 การจดัเกบ็ความรู้ 3 
บรรยาย อภิปราย 
Microsoft PowerPoint 

ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

7 
การจดัเกบ็ความรู้ 3 บรรยาย อภิปราย 

Microsoft PowerPoint 

ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

8 สอบกลางภาค 

9 
การวิเคราะห์และการท า
เหมืองขอ้มูล  

3 บรรยาย ฝึกปฏิบติั ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

10 
การวิ เ ค ร า ะ ห์ และก ารท า
เหมืองขอ้มูล 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบติั ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

11 
การวิเคราะห์และการท า
เหมืองขอ้มูล  

3 บรรยาย ฝึกปฏิบติั ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

12 
การวิเคราะห์และการท า
เหมืองขอ้มูล  

3 บรรยาย ฝึกปฏิบติั ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

13 
การน าเสนอและเผยแพร่ การ
สร้างคลงัความรู้ 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบติั ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

14 
การน าเสนอและเผยแพร่ การ
สร้างคลงัความรู้ 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบติั ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

15 
การน าเสนอและเผยแพร่ การ
สร้างคลงัความรู้ 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบติั ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

16 
การน าเสนอและเผยแพร่ การ
สร้างคลงัความรู้ 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบติั ผศ.นฤตย ์น่ิมสมบุญ 

17 
 

สอบปลายภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ      

ประเมนิผล 

1 

1.1, 1.2, 1.3 
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 

การท าแบบฝึกหดัและกิจกรรม 1-5 
 

20% 

2 

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 

การสร้างคลงัความรู้  การท า
เหมืองขอ้มูล 

6-7, 9-16 30% 

3 1.5, 2.1 การสอบกลางภาค 8 20% 
4 1.5, 2.1 การสอบปลายภาค 11 30% 

  รวม  011  % 
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
นฤตย ์น่ิมสมบุญ. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชา HN 433 คลงัความรู้. กรุงเทพฯ : 
              สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.  

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
บูรชยั ศิริมหาสาคร (2550). จัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ : Knowledge Management To Excellence  
 Organization กรุงเทพฯ: แสงดาว 
Eakasit Pacharawongsakda.(2557)  Practical Data Mining with RapidMiner Studio กรุงเทพฯ: เอเชีย
 ดิจิตอลการพมิพ ์
Marquardt, Michael J. (2554). การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  กรุงเทพฯ : เอก็ซ์เปอร์เน็ท. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 นกัศึกษาประเมินการสอนของอาจารยเ์ม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาในระบบออนไลน์ตามแบบฟอร์มท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 ผูส้อนประเมินการสอนของตนเองโดยพจิารณาจากผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ไดแ้ก่ ผลจากการท า
แบบฝึกหดั  การท ากิจกรรม  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  
3. การปรับปรุงการสอน 
 ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงเน้ือหาวิชา วธีิการสอน และแบบฝึกหดัใหมี้ความเหมาะสม  โดยใช้
ขอ้มูลท่ีผูส้อนรวบรวมไดจ้ากการประเมินการสอนของตนเอง  และผลการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดย
นกัศึกษาเป็นแนวทาง 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการเรียน 
โดยพิจารณาจากขอ้สอบและวิธีการใหค้ะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 การปรับปรุงเน้ือหาในเอกสารประกอบการสอน  รวมถึงแบบฝึกหดั  ขอ้สอบทุกภาคการศึกษาตาม
ผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาโดย
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
 

 


