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บทสรุปผู้บริหาร
การจัดการความรู้เป็ นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์แล ะวิธกี าร
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ทีร่ ะบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พฒ
ั นาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มลี กั ษณะเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่าง
สม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนามาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบตั ิราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทัง้ ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสยั ทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็ นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูร้ ่วมกัน ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ริ าชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามพระราชกฤษฎีกา”
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กาหนดแผนการจัดการความรู้ โดยเชื่อมนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นรูปธรรม นาวิสยั ทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย สู่วสิ ยั ทัศน์ของหน่วยงานพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านจากการจัดการความรูท้ เ่ี กิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน คณาจารย์ ผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสีย ทีส่ ะท้องผลของการจัดการการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นรูปธรรม

(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ภญ
ิ โญ ภู่เทศ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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1.1 ประกาศแต่งตัง้ ทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) (พร้อมรายละเอียดหน้ าที่และความรับผิดชอบ)
เพื่อให้การดาเนินการจัดทาระบบการจัดการความรู้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลในด้านการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์จงึ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการความรู้ โดยมีคณบดีเป็ นผูบ้ ริหารด้านการจัดการความรู้ กากับดูแลและสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนการจัดการความรูข้ องหน่ วยงาน พร้อมทัง้ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการประจาฯ และมหาวิทยาลัย
ตามลาดับ คณะกรรมการจัดการความรู้ ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรภายใน ดังนี้
1.1.1 คณะกรรมการอานวยการ
1) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ
2) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ชนิกา
3) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อรทัย
4) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ไชยา
5) อาจารย์ปัทมา
6) นางดวงใจ
หน้ าที่
1.
2.
เป็ นไป

ภู่เทศ
พรหมมาศ
อินต๊ะไชยวงศ์
อู๋ชนะภัย
ดาประสิทธิ ์
ฉ่ ามะนา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คาปรึกษาและกากับติดตามให้เป็ นไปตามระเบียบบริหารราชการ
ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกในการจัดทาแผนและกิจกรรมการถ่ายทอดแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้
ด้วยความเรียบร้อย
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1.1.2 คณะกรรมการดาเนิ นการ
1) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ชนิกา
2) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ไชยา
3)
4) อาจารย์อาทิตย์
5) อาจารย์สุภาวดี
6) อาจารย์ศมลพรรณ
7) อาจารย์วศิน
8) อาจารย์ภทั ธิรา
9) อาจารย์พลกฤต
10) อาจารย์ธนสิทธิ ์
11) อาจารย์ณฏั ฐิรา
12) อาจารย์พชั รี
13) อาจารย์ไพศาล
14) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ปราชญ์
15) อาจารย์ธดิ ากุล
16) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดาเรศ
17) นางสาวประภารัตน์
18) นางสาวขวัญเรือน
18) นางสาวสดใส
19) นางสาวมลิวลั ย์
20) นายศักดิณรงค์
์
21) นายศรพิชยั

พรหมมาศ
ประธานกรรมการ
อู๋ชนะภัย
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ แสงทอง
กรรมการ
ดรุนยั ธร
กรรมการ
ในเสนา
กรรมการ
ภู่เล็ก
กรรมการ
ล่าสัน
กรรมการ
จันทร์ดี
กรรมการ
เกษตรเวทิน
กรรมการ
คณฑา
กรรมการ
กาญจนศิลป์
กรรมการ
ดินฟ้ า
กรรมการ
เครือแสง
กรรมการ
ปรัชญาพันธ์
กรรมการ
บุญรักษา
กรรมการ
นฤมล
กรรมการ
ชนะบูรณาศักดิ ์
กรรมการ
กระจ่างเอีย่ ม
กรรมการ
เลิศเดช
กรรมการ
มังมี
่
กรรมการ
ทิพวรรณ์
กรรมการ
โนนทอง
กรรมการ
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22) นายว่าทีร่ อ้ ยตรีอนุ

คุม้ เพชร

กรรมการ

23)
24)
25)
26)
27)
28)

บุญลือ
ปานพุ่ม
หอยสังข์
จันทร์ลอย
ชนะบูรณาศักดิ ์
ฉ่ ามะนา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ าที่
1.
2.
3.
4.

นางสาวรุ่งทิวา
นายธีรภัทร
นางสาวอาทิตยา
นางสาวนิชาพัฒน์
นางสาวประภารัตน์
นางดวงใจ

กาหนดยุทธศาสตร์ ให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารเพื่อการจัดการองค์ความรูภ้ ายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดทาแผนการจัดการความรู้ เพือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
กากับดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
นาผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนและ
ประสานงานเพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานที่เสริม สร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุค ลากร
ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. สนับสนุน ส่งเสริม และดาเนินการเพื่อให้มกี ารเผยแพร่องค์ความรู้ โดยใช้ชอ่ งทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้
บุคลากรของคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มกี ารแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ปฏิบตั งิ าน
6. วางแผนการดาเนินงานเพื่อให้มกี ารนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ สาขาวิชา คณะฯ
มหาวิทยาลัยและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้ มีการเผยแพร่ให้เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ทีส่ นใจ
7. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของแผนการจัดการความรูป้ ระจาปี เพื่อเสนอต่อผูม้ อี านาจหรือต่อ คณะกรรมการประจาฯ
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1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
คณะกรรมการจัดการความรูค้ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าประเด็นยุทธศาสตร์ทค่ี ณะฯ จะนาการจัดการความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ด้านการผลิ ตบัณฑิ ต ให้ได้คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ด้านการวิ จยั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
และขอบเขต KM (KM Focus Area) ทีส่ นับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประกอบด้วย
1. ด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2. ด้านการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นงานวิจยั
จากประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคณะกรรมการจัดการความรูภ้ ายในองค์กร ได้พจิ ารณาขอบเขตของการจัดการความรู้ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิ ตบัณฑิ ต
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
(ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพและได้มาตรฐานสากล)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิ จยั
การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
(ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจยั ไปสู่มาตรฐานสากล)
1.3 เป้ าหมาย KM (Desired State)
1.3.1 เป้ าหมาย KM (Desired State) ทัง้ หมด ทีส่ อดรับกับขอบเขต KM ทีจ่ ะเลือกดาเนินการ ประกอบด้วย
1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
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เป้ าหมาย คือ การจัดการความรูใ้ นกระบวนการดาเนินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป้ าหมาย (KM Desired State) คือ เพื่อให้นกั ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาและกรอบทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
2) การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
เป้ าหมาย คือ จานวนงานวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้

1.4 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
ปั จจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดาเนินการจัดการความรูต้ ามเป้ าหมายการจัดการความรู้ ทีเ่ ลือกทา สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็ น
รูปธรรมภายในองค์กร คือ
1.4.1 งานการจัดการความรู้ มีการวางแผน กาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดาเนินงานอย่างชัดเจน
1.4.2 ผูบ้ ริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักและให้ความสาคัญกับงานการจัดการความรูอ้ ย่างเต็มที่
1.4.3 มีการนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาใช้ในการติดตามและประเมินผล กระบวนการดาเนินงานเพือ่ ให้ผ ลการดาเนินงานมีคุณภาพ
ตรงตาม
ความมาตรฐานของ สกอ.
1.4.4 คณะฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการสู่การเรียนการสอนเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม
1.4.5 คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันอย่างต่อเนื่อง
1.4.6 คณะฯ มีระบบและกลไกเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจยั อย่างต่อเนื่อง (เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าตอบแทนการ
ตีพมิ พ์เผยแพร่)
1.4.7 คณะฯ มีองค์ความรู้ มีพน้ื ที่และสิง่ อานวยความสะดวกทีพ่ ร้อมให้เกิดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
1.4.8 คณะฯ มีเทคโนโลยี เครื่องมือทีเ่ หมาะสมและมีความพร้อมในการจัดกระบวนการการจัดการความรูอ้ ย่างต่อเนื่ อง
1.4.9 คณะทางานการจัดการความรู้ มีความตัง้ ใจและพัฒนาปรับปรุงระบบอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพือ่ ให้ได้ผลงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
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แบบฟอร์ม 1 ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประโยชน์ ที่จะได้รบั จากขอบเขต KM ที่มีต่อ
ขอบเขต KM ที่
(KM Focus Areas)
บุคลากร
หน่ วยงาน
Stakeholder ของหน่ วยงาน
มหาวิ ทยาลัย
1. การพัฒนารูปแบบการเรียน
อาจารย์ประจาหลักสูตร/
คณะ/หลักสูตร/
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การสอน
อาจารย์ผสู้ อนในสาขาวิชา
สาขาวิชา
ราชการ/เอกชน
ได้รบั ความรูแ้ นวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
2. การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงาน อาจารย์ประจาหลักสูตร/
คณะ/หลักสูตร/
- อาจารย์ผผู้ ลิตผลงานทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทางวิชาการของอาจารย์
อาจารย์ผสู้ อนในสาขาวิชา
สาขาวิชา
วิชาการ
- นักศึกษา
- แหล่งตีพมิ พ์ผลงานวิชาการ

8

แบบฟอร์ม 2 การตัดสิ นใจเลือกขอบเขตการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
......................................................................
เกณฑ์การกาหนดขอบเขต KM
ขอบเขต KM ที่ 1
ขอบเขต KM ที่ 2
ผูท้ บทวน / ผูอ้ นุมตั ิ : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ ภู่เทศ (CKO/ผูบ้ ริหารระดับสูงสุด)
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1. สอดคล้องกับเป้ าหมาย (หัวปลา) พันธกิจ วิสยั ทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ขอมหาวิทยาลัย

5

5

2. สอดคล้องกับเป้ าหมาย(หัวปลา) พันธกิจ วิสยั ทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และ

5

5

3. ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชดั (เป็ นรูปธรรม)

5

5

4. มีโอกาสทาได้สาเร็จสูง

5

5

5. ความรูท้ เ่ี ป็ นความสามารถหลัก,Best Practices, Innovation ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5

5

6. ต้องทาเพราะบุคลากรส่วนใหญ่ในสานักงานฯ ต้องการ

4

4

7. ผูบ้ ริหารให้การสนับสนุน

5

5

8. เป็ นความรูท้ ต่ี อ้ งจัดการอย่างเร่งด่วน

5

5

สังคมศาสตร์

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือมาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมได้>
......................................................................
ผูท้ บทวน / ผูอ้ นุมตั ิ : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ ภู่เทศ (CKO/ผูบ้ ริหารระดับสูงสุด)
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แบบฟอร์ม 3 เป้ าหมายของการจัดการความรู้ (Desired State) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2. การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
เป้ าหมาย KM (Desired State)
หน่ วยที่วดั ผลได้เป็ นรูปธรรม
เป้ าหมาย KM ที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
นาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงในปี การศึกษา 2560-2561
เป้ าหมาย KM ที่ 2 การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

นาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ในการตีพมิ พ์เผยแพร่งานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ
ในปี การศึกษา 2560-2561

......................................................................
ผูท้ บทวน / ผูอ้ นุมตั ิ : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ ภู่เทศ (CKO/ผูบ้ ริหารระดับสูงสุด)
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องค์ความรู้ที 1 ด้านการผลิ ตบัณฑิ ต
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้
ชือ่ องค์ความรู้ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ด้านการผลิ ตบัณฑิ ต ให้ได้คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เหตุผลทีเ่ ลือกองค์ความรู้: เพิม่ ประสิทธิการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ : ทุกโครงการ/กิจกรรมมีผเู้ ข้าร่วมไม้น้อยว่าร้อยละ 80 และทุกโครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ส่วนที่ 2 กิ จกรรมการจัดความรู้
ลาดั
กิ จกรรม
บ
1 การบ่งชีค้ วามรู้
-ประชุมระดมสมองในกลุ่มผูร้ บั ผิดชอบคัดเลือกองค์
ความรูท้ น่ี ามาเป็ นตัวอย่าง
2

การสร้างและแสวงหาความรู้
-รวบรวมโครงการให้ความรูแ้ ละรายชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ต.ค. 60

องค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั
การคัดเลือก

อย่างน้อย
2 องค์ความรู้

พ.ย. 60

- จานวนโครงการให้ อย่างน้อย
ความรูข้ อง
3 โครงการ
อาจารย์

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
ห้องประชุม

ผูร้ บั ผิดชอบ
คณะ
กรรมการ KM
ขอคณะ

คอมพิวเตอร์ คณะกรรม
การ KM ของ
คณะ
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3

การจัดความรูใ้ ห้เป็ นระบบ
-ประชุมผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพื่อจัดหัวข้อ
ฝึกอบรม

4

การประเมินผลและกลันกรองความรู
่
้
-ประชุมกาหนดตัวบุคคลทีจ่ ะเป็ นวิทยากรและ
จัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา

5

6

พ.ย. 60

- จานวนรายชือ่
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
จานวนโครงการ

อย่างน้อย
3 โครงการ

พ.ย.- ธ.ค. 60 เอกสารประกอบการ มีเอกสาร
ประชุมสัมมนา
ประกอบการ
ประชุมสัมมน
า
การเข้าถึงความรู้
ม.ค. 61
เอกสารประกอบการ มีเอกสาร
-การนาเอกสารการอบรมมาเผยแพร่โดยการจัดพิมพ์
ประชุมสัมมนา
ประกอบการ
เป็ นเอกสารแจกให้อาจารย์กอ่ นการเข้าร่วม
ประชุมสัมมน
ประชุมสัมมนา
าครบทุกคน
การแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้
ม.ค. – มี.ค. 61 ค่าเฉลีย่ ของจานวนผู้ ไม่น้อยกว่า
-จัดกิจกรรมเรื่อง
เข้าอบรมทีส่ ามารถ ร้อยละ 80
1. แลกเปลีย่ นเรียนรูค้ ณะมนุษยศาสตร์และ
นาความรูไ้ ปใช้ใน
ของจานวนผู้
สังคมศาสตร์
การพัฒนาการเรียน เข้าอบรม
2. อบรมอาจารย์ทป่ี รึกษา
การสอน
3. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเขียนผลงานทาง
วิชาการ

ห้องประชุม

คณะกรรมการ
KM ของคณะ

อุปกรณ์
สานักงาน

คณะกรรมการ
KM ของคณะ

เอกสาร
ประกอบ

คณะผูบ้ ริหาร
และ
คณะกรรมการ
KM ของคณะ
คณะ
กรรมการ KM

แบบประเมิน
ก่อนและ
หลังการ
ประชุมสัมมนา
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7

การเรียนรู้
-มีการนาองค์ความรูท
้ ไ่ี ด้รบั มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน

เม.ย. – ก.ย. 61 แบบประเมินผูส้ อน

คะแนนความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาทีม่ ี
ต่ออาจารย์
ผูส้ อนด้วย
เทคนิค
Active
Learning ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 3.51

การประเมิน อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์

ส่าวนที่ 3 กระบวนการบริ หารจัดการเปลี่ยนแปลง
ลาดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม)
1

การเตรียมการและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
- จัดหาแหล่งแลกเปลีย่ นประสบการณ์และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้กบั อาจารย์ในคณะ

2

การสื่อสาร
เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงการ/กิจกรรมด้านการ

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

ม.ค.- มี.ค. 61 - แหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการ
สอน
ก.พ.- มี.ค. 61 จานวนช่องทางใน
การสื่อสาร

เป้ าหมาย
จานวน 1
ครัง้ จากการ
ได้ศกึ ษาหา
ความรู้
ไม่น้อยกว่า
3 ช่องทาง

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
ห้องเรียน/
ปฏิบตั กิ าร
ห้องสมุด
กระดาษ
อุปกรณ์

ผูร้ บั ผิดชอบ
คณะผูบ้ ริหาร

ธุรการคณะ
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3

พัฒนาการเรียนการสอนผ่านช่องทาง ดังนี้
- หนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
- เอกสารประชาสัมพันธ์
- ทางเว็บไซต์คณะ
กระบวนการและเครื่องมือ
- เอกสารรูปแบบองค์ความรู้ ทีม่ คี ุณค่าเพือ่ นาไป
เผยแพร่ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องหรือผูท้ ส่ี นใจสามารถเข้าถึง
โดยง่าย โดยผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวของคณะ

สานักงาน และ
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
มี.ค. – เม.ย.
61

4

การเรียนรู้
- การเผยแพร่องค์ความรูจ้ ากทีไ่ ด้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกัน

เม.ย.-มิ.ย. 61

5

การวัดผล
ก.ค.-ส.ค. 61
- ทาการสารวจเพื่อติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาตาม
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน

6

การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล
จัดให้มกี ารคัดเลือกเพือ่ รับรางวัล

ส.ค.-ก.ย. 61

จานวนกิจกรรมที่ ไม่น้อยกว่า
ได้มเี อกสาร
3 กิจกรรม
รูปแบบองค์ความรู้
ทีม่ คี ุณค่าเพื่อ
เผยแพร่

เอกสารและ
รูปแบบองค์
ความรูแ้ ละ
ระบบเครือข่าย
เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
เอกสารการ
อาจารย์ใน
ช่องการการ
เผยแพร่องค์
คณะและผูท้ ่ี
เผยแพร่
ความรู้
เกีย่ วข้อง
ได้รบั ความรู้
ไม่น้อยกว่า
3องค์ความรู้
ร้อยละของผูเ้ ข้า
ไม่น้อยกว่า แบบประเมิน
อบรมทีไ่ ด้นาความ ร้อยละ 80
ความพึงพอใจ
ไปใช้จดั การเรียน ของผูท้ เ่ี ข้า ของนักศึกษา
การสอน
อบรม
ทีม่ ตี ่ออาจารย์
ผูส้ อน
จานวนอาจารย์ท่ี อย่างน้อย
ได้รบั คัดเลือกที่
1 รางวัล

คณะกรรมการ
KMเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์

คณะกรรมการ
KM

คณะกรรมการ
KM

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
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- อาจารย์ดเี ด่น

ได้รบั รางวัล

คณะกรรมการ
KM

KM ที่ 1

สรุปงบประมาณการดาเนิ นงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM)
ชื่อหน่ วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป้ าหมาย KM (Desired State) : ผูส้ อนได้รบั ความรูด้ า้ นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
หน่ วยที่วดั ผลได้เป็ นรูปธรรม : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผสู้ อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
งบประมาณ
ลาดับ กิ จกรรมตามแผนการจัดการความรู้
ม.ค ก.พ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
1. การบ่งชี้ความรู้
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
3. การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ
4. การประเมิ นผลและกลันกรอง
่
ความรู้
5. การเข้าถึงความรู้
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
200,000
7. การเรียนรู้
......................................................................
ผูท้ บทวน / ผูอ้ นุมตั ิ : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ ภู่เทศ (CKO/ผูบ้ ริหารระดับสูงสุด)
องค์ความรู้ที 2 ด้านการวิ จยั
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้
ชือ่ องค์ความรู้ : การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจยั ไปสูม่ าตรฐานสากล
เหตุผลทีเ่ ลือกองค์ความรู้: มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ตพี มิ พ์
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ : มีงานวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 15 ของจานวนอาจารย์ทงหมดในปี
ั้
การศึกษา 2560
ส่วนที่ 2 กิ จกรรมการจัดความรู้
ลาดั
กิ จกรรม
บ
1 การบ่งชีค้ วามรู้
- ประชุมระดมสมองในกลุม่ ผูร้ บั ผิดชอบคัดเลือกองค์
ความรูท้ น่ี ามาเป็ นตัวอย่าง
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
- รวบรวมโครงการให้ความรูแ้ ละรายชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ

3

การจัดความรูใ้ ห้เป็ นระบบ
- ประชุมผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพื่อจัดหัวข้อ
ฝึกอบรม

ระยะเวลา
ต.ค. 60

พ.ย.60

ตัวชี้วดั
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั
การคัดเลือก

เป้ าหมาย
อย่างน้อย 1
องค์ความรู้

- จานวนโครงการให้ อย่างน้อย 1
ความรูข้ อง
โครงการ
อาจารย์
- จานวนรายชือ่
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
พ.ย. – ธ.ค. 60 จานวนโครงการ
อย่างน้อย
1 โครงการ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
ห้องประชุม

ผูร้ บั ผิดชอบ

ห้องประชุม

คณะกรรมกา
ร KM ของ
คณะ

คณะกรรมกา
ร KM ของ
คณะ
โปรแกรม คณะกรรมกา
excel/
ร KM ของ
คอมพิวเตอร์ คณะ
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4

การประเมินผลและกลันกรองความรู
่
้
- ประชุมกาหนดตัวบุคคลทีจ่ ะเป็ นวิทยากรและ
จัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา

ธ.ค.60

5

การเข้าถึงความรู้
- การนาเอกสารการอบรมมาเผยแพร่โดยการจัดพิมพ์
เป็ นเอกสารแจกให้อาจารย์กอ่ นการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา

ธ.ค.60

6

การแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้
- จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้และศึกษาดูงาน

7

การเรียนรู้
- มีการนาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการประกันคุณภาพหลักสูตร

เอกสารประกอบการ มีเอกสาร
ประชุมสัมมนา
ประกอบการ
ประชุมสัมมน
า
เอกสารประกอบการ มีเอกสาร
ประชุมสัมมนา
ประกอบการ
ประชุมสัมมน
าครบทุกคน

ม.ค. – พ.ค.61 ค่าเฉลีย่ ของจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการที่
สามารถนาความรูไ้ ป
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
มิ.ย. – ก.ย. 61 มคอ. 3 / มคอ. 4 /
มคอ. 5 / มคอ. 6

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของจานวนผู้
เข้าอบรม

อุปกรณ์
สานักงาน

คณะกรรมกา
ร KM ของ
คณะ

เอกสาร
ประกอบ

คณะผูบ้ ริหาร
และ
คณะกรรมกา
ร KM ของ
คณะ
แบบประเมิน รองคณบดี
ก่อนและหลัง ฝ่ ายวิชาการ
การศึกษาดู
งาน

มคอ. 3 /
มคอ. 4 /
มคอ. 5 /
มคอ. 6

หัวหน้า
สาขาวิชา
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ส่าวนที่ 3 กระบวนการบริ หารจัดการเปลี่ยนแปลง
ลาดับ
1

2

3

กิ จกรรม
วิ ธีการสู่ความสาเร็จ
การเตรียมการและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
- จัดหาแหล่งแลกเปลีย่ นประสบการณ์หรือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรูด้ า้ นงานวิจยั

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

พ.ย. 60

การสื่อสาร
- เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงการ/กิจกรรมด้านวิจยั ผ่าน
ช่องทาง ดังนี้
- บันทึกข้อความแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
- เอกสารประชาสัมพันธ์
- ทางเว็บไซต์คณะ
กระบวนการและเครื่องมือ
- เอกสารรูปแบบองค์ความรู้ ทีม่ คี ุณค่าเพือ่ นาไป
เผยแพร่ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องหรือผูท้ ส่ี นใจสามารถเข้าถึง
โดยง่าย โดยผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์

พ.ย. – ธ.ค.
60

- แหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมส่งเสริม
ความรูด้ า้ น
งานวิจยั
จานวนช่องทางใน
การสื่อสาร

จานวน 1 ครัง้
จากการได้
ศึกษาหา
ความรู้
ไม่น้อยกว่า 3
ช่องทาง

จานวน
ผลงานวิจยั
บทความทีม่ ี
คุณค่าเพือ่

ไม่น้อยกว่า
1กิจกรรม

ธ.ค. 60

เครื่องมือ/
ผูร้ บั ผิดชอบ
อุปกรณ์
ห้อง
คณะผูบ้ ริหาร
คอมพิวเตอร์/
ห้องสมุด
กระดาษ
อุปกรณ์
สานักงาน
และระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
เอกสารและ
ระบบ
เครือข่าย
เว็บไซต์

ธุรการคณะ

คณะกรรมการ
KMเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
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จดหมายข่าวของคณะ

เผยแพร่

4

การเรียนรู้
- การเผยแพร่ผลงานวิจยั บทความจากทีไ่ ด้แลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ่วมกัน

ม.ค. – พ.ค.
61

5

การวัดผล
- ทาการสารวจเพื่อติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาตาม
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน

มิ.ย. – ก.ค.
61

6

การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล
- จัดให้มกี ารคัดเลือกเพื่อรับรางวัล

เอกสารการ
เผยแพร่งานวิจยั

ร้อยละของผูเ้ ข้า
อบรมทีไ่ ด้นา
ความไปใช้
งานวิจยั
ส.ค. - ก.ย. 61 จานวนอาจารย์ท่ี
ได้รบั คัดเลือกที่
ได้รบั รางวัล

อาจารย์ใน
คณะและผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องได้รบั
ความรูไ้ ม่น้อย
กว่า 1องค์
ความรู้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
ของผูท้ เ่ี ข้า
อบรม
อย่างน้อย
1 รางวัล

สรุปงบประมาณการดาเนิ นงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM)
ชื่อหน่ วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป้ าหมาย KM (Desired State) : จานวนงานวิจยั ทีเ่ พิม่ ขึน้
หน่ วยที่วดั ผลได้เป็ นรูปธรรม : มีงานวิจยั อย่างน้อยร้อยละ 15 ของจานวนอาจารย์ทงั ้ หมดในปี การศึกษา 2560

บอร์ด
ประชาสัมพัน
ธ์
จดหมายข่าว
ช่องการการ คณะกรรมการ
เผยแพร่ KM

แบบประเมิน คณะกรรมการ
การนาไปใช้ KM

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
คณะกรรมการ
KM
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KM ที่ 1

ลาดับ

กิ จกรรมตามแผนการจัดการความรู้
1. การบ่งชี้ความรู้
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
3. การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ
4. การประเมิ นผลและกลันกรอง
่
ความรู้
5. การเข้าถึงความรู้
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
7. การเรียนรู้

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ.2559
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2560
ม.ค ก.พ
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.

25,000
......................................................................
ผูท้ บทวน / ผูอ้ นุมตั ิ : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ ภู่เทศ (CKO/ผูบ้ ริหารระดับสูงสุด)

