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คานา
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการจัดการความรูแ้ ละบิกดาตา เป็นเอกสารสาคัญฉบับหนึ่ง
สาหรับนักศึกษาระดับบัฑิิตศึกษา แนนงวิชาสารสนเศศศาสตร สานาวิชาศิลปศาสตร มหาวิศาาลัา
สุโนศัาธรรมาธิราช
ในระบบการศึกษาศางไกลนัน้ นักศึกษาต้องศึกษาหาความรูด้ ้วาตนเองเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
แผนกิจกรรมการศึก ษาฉบับนี้จงึ เป็ นคู่มอื แนะแนวศางการเรีานนองนักศึกษาตลอดภาคการศึกษาศี่
2/2560 นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้ก่อนศีจ่ ะเริม่ กิจกรรมการเรีาน เพื่อให้ศราบ
ถึงราาละเอีาดต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างเนื้อหานองชุดวิชาการจัดการความรูแ้ ละบิกดาตา การเตรีามตัว
นองนักศึกษา การดาเนินการศึกษา งานศีก่ าหนดให้ศา การส่งงาน การนาเสนอผลงาน การสัมมนาเสริม
และการสัมมนาเน้ม การประเมินผลการเรีาน ตารางการสัมมนาเสริมและสัมมนาเน้ม ตารางการเรีาน
ประจาสัปดาห และราาละเอีาดอื่นๆ ศีจ่ าเป็น
สาหรับราาละเอีาดเกี่าวกับกิจกรรมการดาเนินการศึกษานัน้ คฑะกรรมการผลิตและบริหารชุด
วิชาการจัดการความรูแ้ ละบิกดาตาได้พจิ ารฑากาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคนองชุดวิชา ดังนัน้
จึงนอให้นักศึกษาได้ปฏิบตั ติ ามอา่างครบถ้วน เพื่อจะได้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงคนองชุดวิชา
นี้

คฑะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา
การจัดการความรูแ้ ละบิกดาตา
มีนาคม 2561
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ปฏิ ทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ชุดวิ ชาการจัดการความรู้และบิกดาตา
เปิดภาคการศึกษา
สัมมนาเน้ม
สัมมนาเสริม
สัมมนาออนไลน
สอบไล่

15 มีนาคม 2561
30 - 31 มีนาคม 2561
2 มิถุนาาน 2561
ตลอดภาคการศึกษา
21 กรกฎาคม 2561
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แผนกิ จกรรมการศึกษา
ชุดวิ ชา 13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา
Management of Knowledge and Big Data
1.

13736 (50133008)

การจัดการความรู้และบิกดาตา

2.

6 (12 – 2 – 2 - 2)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์บิกดาตา
3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์การจัดการความรู้
4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์บิกดาตา
3.
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้และบิกดาตา องค์ประกอบ กระบวนการ กล
ยุทธ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และบิกดาตา กรณีศึกษาการจัดการความรู้ และ
บิกดาตา คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ การธรรมาภิบาลบิกดาตา
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1.4

โครงสร้างเนื้ อหาของชุดวิ ชา 13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

1
2
3

ความรู้เบื้องต้นและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้
แนวคิดและองค์ประกอบของกระบวนการจัดการความรู้
กลยุทธ์การจัดการความรู้

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

องค์การแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างคลังความรู้
กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้
การจัดการความรู้กับการวิจัย
แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาของการจัดการความรู้ในชุมชน
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับบิกดาตา
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับบิกดาตา
หลักการทางานพื้นฐานและการวิเคราะห์บิกดาตา

การเรียนรู้ของเครื่อง
การพัฒนา ติดตั้งและประยุกต์บิกดาตาในองค์กร
ธรรมาภิบาลบิกดาตา
กรณีศึกษาการประยุกต์บิกดาตา
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2. วิ ธีการศึกษา
2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา
2.1.1 การวางแผนศึกษาชุดวิ ชาการจัดการความรู้และบิ กดาตา
1) กิจกรรมศีต่ อ้ งศา
ก) ใช้เวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาศี่ 2/2561
(ตัง้ แต่วนั ศี่ 15 มีนาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561)
น) ใช้เวลาศึกษาจากสื่อหลัก คือ ประมวลสาระและแนวการศึกษานองชุดวิชา
และจากสื่อเสริมต่าง ๆ จานวน 10 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห
ค) ศากิจกรรมตามศีก่ าหนดให้
ง) ศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมประมาฑ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห
2) การวางแผนการจัดกิจกรรมนองตนเองล่วงหน้าตลอดภาคการศึกษาศี่ 2/2560
โดาจัดศาในรูปตารางการเรีานประจาสัปดาห (ดังตัวอา่างในภาคผนวก)
3) การเตรีามความพร้อมเพื่อเน้ารับการสัมมนาเสริมและการสัมมนาเน้ม
2.1.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
นักศึกษาควรจัดเตรีามสิง่ อานวาความสะดวกต่างๆ และจัดสถานศีใ่ ห้เหมาะสมกับ
การศึกษาชุดวิชานี้ตามสมควร และควรจัดเตรีามอุปกรฑประกอบการเรีานศีจ่ าเป็ นด้วา
2.2 การดาเนิ นการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปนี้
2.2.1 ศึกษาและดาเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา
2.2.2 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและดาเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา
2.2.3 ศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมจากศูนาวิศาพัฒนา ศูนาบริการการศึกษา ตามศีม่ หาวิศาาลัา
กาหนด หรือจากแหล่งค้นคว้าอื่นๆ
2.2.4 ศากิจกรรมศีค่ ฑะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชากาหนด
2.2.5 เน้าร่วมการสัมมนาเสริมและสัมมนาเน้มตามวัน เวลา และสถานศีศ่ ม่ี หาวิศาาลัา
กาหนด
2.2.6 เน้าสอบประจาภาคการศึกษาศี่ 2/2560 ตามวัน เวลา และสถานศีศ่ ม่ี หาวิศาาลัา
กาหนด
2.3 งานที่กาหนดให้ทา
2.3.1 งานประกอบการสัมมนาเข้ม
1) งานชิ้ นที่หนึ่ ง ในระหว่างการสัมมนาเน้ม ให้นกั ศึกษาร่วมกันวิเคราะหและ
เลือกใช้เครือ่ งมือวิเคราะหบิกดาตาตามกรฑีศกึ ษาศี่ได้รบั มอบหมาา และนาเสนอ
ผลการวิเคราะห ซึง่ เป็นงานกลุ่ม
2) งานชิ้ นที่สอง ให้นกั ศึกษานาเสนอผลงานศีไ่ ด้รบั มอบหมาาจากกรฑีศกึ ษา
งานวิจาั เกีา่ วกับบิกดาตาศีไ่ ด้รบั ซึง่ เป็ นงานเดีา่ ว จะมอบหมาาผ่าน e-Learning
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2.3.2 งานประกอบการสัมมนาเสริ มออนไลน์
1) งานชิ้ นที่สาม ให้นกั ศึกษาศากิจกรรมประจาโมดูลตามระาะเวลาศีก่ าหนด
2) งานชิ้ นที่สี่ ให้นกั คึกษาเน้ามามีส่วนร่วมในการ สรุปเนื้อหา ตอบปญั หา และ
เสนอแนะความคิดเห็นในประเด็นศีเ่ กีา่ วน้องกับชุดวิชาศางออนไลนโดาผ่าน
e-Learning ประจาชุดวิชา
2.3.3 งานประกอบการสัมมนาเสริ ม
1) งานชิ้ นที่ห้า ให้นกั ศึกษาอ่านเอกสารศางวิชาการ และจัดศาราางานตาม
ประเด็นศีไ่ ด้รบั มอบหมาา ซึง่ เป็นงานเดีา่ วโดามีความาาวตามกาหนดล่วงหน้า
ก่อนการสัมมนาเสริม และนาเสนอราางานดังกล่าวในระหว่างการสัมมนาเสริม
2) งานชิ้ นที่หก ให้นกั ศึกษาอ่านกรฑีศกึ ษาศีไ่ ด้รบั มอบหมาา และให้นกั ศึกษาศี่
ได้รบั มอบหมาากรฑีศกึ ษาเดีาวกันร่วมกันวิเคราะหกรฑีศกึ ษานัน้ โดาอาศัา
เนื้อหาในประมวลสาระชุดวิชานี้ประกอบ และนาเสนอการวิเคราะห ซึง่ เป็ นงาน
เดีา่ วและงานกลุ่ม
หมายเหตุ รายละเอียดของงานต่ าง ๆ จะแจ้งเพิ่ มเติ มผ่านระบบ e-Learning ของชุด
วิ ชานี้
2.4 การส่งงาน
2.4.1 งานประกอบการสัมมนาเข้ม
งานชิ้ นที่หนึ่ งและงานชิ้ นที่สอง ให้นกั ศึกษาจัดส่งงานศัง้ สองชิน้ ด้วาตนเองใน
ระหว่างการสัมมนาเน้ม
2.4.2 งานชิ้ นที่สามและงานชิ้ นที่สี่ ให้นกั คึกษาศากิจกรรมประจาโมดูลตามกาหนดเวลาศี่
แจ้งไว้ใน e-Learning และเน้ามามีส่วนร่วมในการนาเสนอแนะความคิดเห็นใน
ประเด็นศีเ่ กีา่ วน้องกับชุดวิชาศางออนไลน ผ่าน e-Learning ประจาชุดวิชา ตลอด
ภาคการศึกษา
2.4.3 งานประกอบการสัมมนาเสริ ม
1) งานชิ้ นที่ห้า (เฉพาะงานเดี่ยว) ให้นกั ศึกษาจัดส่งงานชิน้ นี้ในวันศี่ 2 มิถุนาาน
2561 นามาส่งด้วาตนเอง
2) งานชิ้ นที่หก ให้นกั ศึกษาจัดส่งงานชิน้ นี้โดาการนาเสนอในกลุ่มา่อาในวันสัมมนา
เสริม 2 มิถุนาาน 2561
หมายเหตุ นักศึกษาต้องจัดพิมพงานศุกชิน้ (ากเว้นงานชิน้ ศีห่ ก) ลงในกระดาษ A
4 และมีใบปะหน้า (ปกราางาน) ตามตัวอา่างในภาคผนวก โดาสาเนางานศีส่ ่งศุก
ชิน้ เก็บไว้ศน่ี กั ศึกษาเอง 1 ชุด
2.5 การนาเสนอผลงาน
นักศึกษาควรเตรีามนาเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริมและสัมมนาเน้ม โดาคานึงถึงสิง่ ต่อไปนี้
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2.5.1 ประเด็นและหัวน้อศีจ่ ะนาเสนอ
2.5.2 สื่อหรือเอกสารประกอบการนาเสนอผลงาน เช่น โปรแกรมการนาเสนอ แผ่นใส
รูปภาพ ฯ โดาสไลดศีน่ าเสนอควรมีแต่หวั น้อนองประเด็นศีจ่ ะนาเสนอ ไม่ควรมี
ราาละเอีาดมากจนเกินไป หรือสาเนาหัวน้อและราาละเอีาดจากไฟลนองโปรแกรม
ไมโครซอฟตเวิรดมาวางในโปรแกรมเพาเวอรพอาต
2.5.3 ระาะเวลาในการนาเสนอ ควรพิจารฑาตามความเหมาะสม โดาศัวไปไม่
่
ควรเกิน 1520 นาศี
2.5.4 วิธนี าเสนอ ให้นาเสนองานด้วาความเน้าใจในเนื้อหาสาระ ไม่ควรอ่านจากเอกสาร
เพราะไม่ใช่การนาเสนอ
2.5.5 ควรเตรีามความพร้อมในการนาเสนอ โดาอาจซักซ้อมก่อนนาเสนอในวันสัมมนา
2.6 การสัมมนาเสริ มและการสัมมนาเข้ม
2.6.1 นักศึกษาต้องเน้าร่วมการสัมมนาเสริม ฑ ในวันศี่ 2 มิถุนาาน 2561
2.6.2 นักศึกษาต้องเน้าร่วมการสัมมนาเน้ม ฑ มหาวิศาาลัาสุโนศัาธรรมาธิราช ในวันศี่
30 – 31 มีนาคม 2561
2.7 การประเมิ นผลการเรียน
การประเมินผลการเรีานชุดวิชาการจัดการความรูแ้ ละบิกดาตา มีดงั นี้
2.7.1 การเน้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเสริม คุฑภาพนองราางานแต่ละชิน้
และการนาเสนอผลงาน คิดเป็นร้อาละ 20
2.7.2 การเน้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาออนไลน คุฑภาพนองราางานแต่ละชิน้
และการนาเสนอผลงาน คิดเป็นร้อาละ 20
2.7.3 การเน้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเน้ม คุฑภาพนองราางานแต่ละชิน้ และการ
นาเสนอผลงาน คิดเป็นร้อาละ 20
2.7.4 การสอบไล่ปลาาภาคการศึกษาศี่ 2/2560 คิดเป็นร้อาละ 40
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3. ภาคผนวก
3.1 ตารางการสัมมนาเข้ม*และสัมมนาเสริ ม
3.1.1 ตารางการสัมมนาเข้ม วันศี่ 30 – 31 มีนาคม 2561
วันและเวลา
ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
09.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.
16.30 – 19.00 น.
19.00 – 22.00 น.

*

รายการ

หมายเหตุ

บรราาาเรื่อง “หลักการนองบิกดาตาและการ
โดา วิศาากรผูศ้ รงคุฑวุฒิ
วิเคราะหบิกดาตาแบบมีโครงสร้าง”
พักรับประศานอาหารว่าง
บรราาาเรื่อง “หลักการนองบิกดาตาและการ
โดา วิศาากรผูศ้ รงคุฑวุฒิ
วิเคราะหบิกดาตา”
พักรับประศานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบตั โิ ดาใช้ซอฟตแวร “การวิเคราะหบิกดาตา
ประเภศศีม่ โี ครงสร้าง”
พักรับประศานอาหารว่าง
ฝึกปฏิบตั โิ ดาใช้ซอฟตแวร “การวิเคราะหบิกดาตา
ประเภศศีม่ โี ครงสร้าง” (ต่อ)
พักรับประศานอาหารเา็น
ฝึกปฏิบตั โิ ดาใช้ซอฟตแวร “การวิเคราะหบิกดาตา แบ่งตามกลุ่มา่อา
ประเภศศีม่ โี ครงสร้าง” ตามกรฑีศกึ ษาศีไ่ ด้รบั
มอบหมาา

ตารางการสัมมนาเสริมและสัมมนาเน้มอาจมีการปรับเปลีา่ นตามความเหมาะสม
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วันและเวลา
เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
09.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.
16.30 – 19.00 น.
19.00 – 22.00 น.

รายการ

บรราาาเรื่อง “ การวิเคราะหบิกดาตาแบบไม่มโี ครงสร้าง
โดา วิศาากรผูศ้ รงคุฑวุฒิ
และการเลือกเครื่องมือ ”
พักรับประศานอาหารว่าง
บรราาาเรื่อง “ การวิเคราะหบิกดาตาแบบไม่มโี ครงสร้าง
โดา วิศาากรผูศ้ รงคุฑวุฒิ
และการเลือกเครื่องมือ ”
พักรับประศานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบตั โิ ดาใช้ซอฟตแวร “การวิเคราะหบิกดาตาประเภศศี่
ไม่มโี ครงสร้าง”
พักรับประศานอาหารว่าง
ฝึกปฏิบตั โิ ดาใช้ซอฟตแวร “การวิเคราะหบิกดาตาประเภศศี่
ไม่มโี ครงสร้าง” (ต่อ)
พักรับประศานอาหารเา็น
ฝึกปฏิบตั โิ ดาใช้ซอฟตแวร “การวิเคราะหบิกดาตาประเภศศี่ แบ่งตามกลุ่มา่อา
มีโครงสร้าง” ตามกรฑีศกึ ษาศีไ่ ด้รบั มอบหมาา

อาทิ ตย์ที่ 1 เมษายน 2561
09.00 – 10.15 น.
เตรีามนาเสนอผลการวิเคราะหบิกดาตาตามกรฑีศกึ ษาศี่
10.15 – 10.30 น.
ได้รบั มอบหมาา
10.30 – 12.00 น.
พักรับประศานอาหารว่าง
เตรีามนาเสนอผลการวิเคราะหบิกดาตาตามกรฑีศกึ ษาศี่
ได้รบั มอบหมาา (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.
พักรับประศานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.
นาเสนอกรฑีศกึ ษางานวิจาั เกีา่ วกับบิกดาตาศีไ่ ด้รบั
มอบหมาา งานชิน้ ศี่ 2
15.00 – 15.15 น.
พักรับประศานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น.
นาเสนอกรฑีศกึ ษางานวิจาั เกีา่ วกับบิกดาตาศีไ่ ด้รบั
มอบหมาา งานชิน้ ศี่ 2 (ต่อ)

*

หมายเหตุ

ตารางการสัมมนาเสริมและสัมมนาเน้มอาจมีการปรับเปลีา่ นตามความเหมาะสม
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3.1.2 ตารางการสัมมนาเสริ ม วันศี่ 2 มิถุนาาน 2561
วันและเวลา
เสาร์ที่ 2 มิ ถนุ ายน 2561
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
อาทิ ตย์ที่ 3 มิ ถนุ ายน 2561
09.00 – 12.00 น.

รายการ

หมายเหตุ

นาเสนอและอภิปราาเอกสารศางวิชาการ งานชิน้ ศี่ 5
พักรับประศานอาหารกลางวัน
นาเสนอและอภิปราาเอกสารศางวิชาการ (ต่อ)

วิเคราะหและนาเสนอกรฑีศกึ ษาศีไ่ ด้รบั มอบหมาา
(งานชิน้ ศี่ 6)
12.00 – 13.00 น.
พักรับประศานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
วิเคราะหและนาเสนอกรฑีศกึ ษาศีไ่ ด้รบั มอบหมาา
(งานชิน้ ศี่ 6) (ต่อ)
* ตารางการสัมมนาเสริมและสัมมนาเน้มอาจมีการปรับเปลีา
่ นตามความเหมาะสม

3.2 ตารางการเรียนประจาสัปดาห์
สัปดาห์ที่ ________
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิ ตย์

เวลา

________________

_______ _________

3.3 ตัวอย่างปกรายงาน (ในหน้าถัดไป)
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________________

(ตัวอา่างปกราางาน)

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชุดวิชา 13731 การจัดการความรู้และบิกดาตา

ราางานฉบับศี่ ……….

เรื่อง ………………………………………………...…
ภาคการศึกษาศี่ 2/2560

ชื่อนักศึกษา …………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา ……………………..

สถานศีเ่ น้ารับการสัมมนาเสริม/สัมมนาเน้ม ……………………………
วันศี่ …………………………..…
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