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บทนํา 
 

1) บทสรุปผูบริหาร 
 การจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการรวบรวมความรูทั้งท่ีเปนความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge ) และความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge ) มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรูและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เพื่อพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังนําความรูที่ไดรับไป
ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพ เสริมสรางศักยภาพขององคกรใหมีความสามารถในการแขงขันระดับสูง 
ปจจุบันการจัดการความรูไดกําหนดไวในเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู เพื่อมีการสรางและพัฒนาสังคม ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมรการ
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ.เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุก
คนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ซึ่งตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอ
สถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปล่ียนทัศนคติของ
บุคลากรใหเปนบุคลากรที่มีประสทิธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 
 คณะ ฯ เห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู จึงมีการจัดการความรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
อาจารยอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนระบบการจัดการท่ีสามารถกําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดย
คณะฯ ไดจัดวางระบบการจัดการความรูและแผนการดาํเนินงานไวดังรายการตอไปนี้  

1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู KM คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ CKO 
(Chief Knowledge officer) 

  เพื่อใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู  ดังน้ี 

1. คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เปน CKO ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี ้
           1.1 สนับสนุนและใหคําปรึกษาการดําเนินงานดานการจัดการความรูของคณะใหบรรลุวตัถุประสงค 
           1.2 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการจัดการความรูของคณะใหเปนไปตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

2. ผูชวยคณบดีฝายประกนัคณุภาพการศึกษา เปนหัวหนา KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้ 
           2.1 ทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู เพื่อพิจารณาและรวมกันกําหนด
นโยบาย การจัดทําแผน และเปาหมายการบริหารจัดการองคความรูของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
          2.2 กํากับติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนการจัดการความรูตามประเด็นความรูของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และรายงานผลตอคณบด ี
            2.3 ประสานงาน และดําเนินงานตามประเด็นการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่
ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
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        3. ตัวแทนอาจารยประจําสาขาวิชา  เปน KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้
            3.1 รวมกําหนดประเด็นการจัดการความรู 
            3.2 รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็นการจัดการความรู 
            3.3 รวมพิจาณาแนวปฏิบัติการจัดการความรู ใหเปนไปตามวตัถุประสงคของการจัดการความรู 
        4. เจาหนาที่สวนงานบริการการศึกษา เปน KM Team และเลขานุการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ
ดังนี ้
            4.1 ประสานงานคณะกรรมการการจัดการความรู และตัวแทนอาจารยที่รวมกิจกรรมการจัดการความรู 
           4.2 ดําเนินการจัดประชุมและกิจกรรมการจัดการความรู                 -  
           4.3 จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู และถอดบทเรียนการจัดการความรูตาม
ประเด็นท่ีกําหนด  
           4.5 ดําเนินการเผยแพรผลจาการจัดการความรูผานชองทางการเผยแพรท่ีสามารถเขาถึงได เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) /web board /บอรดประชาสัมพันธเปนตน  
           4.6 ติดตามจากการนําความรูไปใช และสรุปผล 
           4.7 จัดทํารายงานสรุปผลการจัดการความรู   
 
2) ขอบเขต KM ( KM Focus Area) 

1.2.1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่สนับสนุนประเด็นกลยุทธของคณะ ประกอบดวย 
1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2) การวิจัยพัฒนาและการแกไขปญหาชุมชนทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 
3) การบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนแกทองถ่ิน 
4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
5) การบริหารและพัฒนาองคกรแกงการเรียนรู 
6) การบริหารทรัพยสินและเพิ่มรายไดขององคกร 

1.2.2 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) จะเลือกดําเนินงานใหแลวเสร็จในปการศึกษา 2560 
ประกอบดวย 
 ขอบเขต KM ที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
          ประเด็น เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ 
 ขอบเขต KM ที่ 2 ดานการวิจัย   
          ประเด็น เทคนิคการเขียนโครงการขอทุนวิจัยภายนอก  
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3) เปาหมาย KM (Desired State) 
 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในปการศึกษา 2560  ประกอบดวย 
1) อาจารยมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือเพื่อพัฒนานักศกึษาใหมีคุณภาพ 
2) อาจารยเกิดความรูใหมในการสรางสื่อหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
3) อาจารยทํางานวิจัยอยางตอเน่ือง 
4) อาจารยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสนอโครงการวิจัย  

 เปาหมาย KM (Desired State) จํานวนเปาหมาย ที่คณะทํางานจะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป
การศึกษา 2560  คือ   
1) อาจารยมีความรูในการออกแบบเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาเพื่อใชเปนสื่อในการเรียนการสอน 
2) อาจารยใหความรวมมือในการจัดการความรูอยางเปนระบบ 
3) อาจารยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

 

4) ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)   
       ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KM ที่เลือก
ทําสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร  คือ 

1) นโยบายผูบริหารมีความชัดเจนและใหการสนับสนุนอยางตอเน่ือง 
2) อาจารยใหความรวมมือในการจัดการความรูอยางเปนระบบ 
3) ระบบการติดตามและประมวลผลการจัดการความรู 

 

 แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

ขอบเขต KM ที ่
(KM Focus Areas) 

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 
นักศึกษา อาจารย คณะ/มหาวิทยาลัย นโยบายที่เกี่ยวของ 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นเทคนิคการ

ออกแบบการเรียนการ

สอนโดยใชเครื่องมือเพื่อ

พัฒนานักศึกษาใหมี

คุณภาพ 

 

1.1 นักศึกษาเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

1.1 อาจารยมี

การจัดการ

เรียนการสอน

โดยใชเคร่ืองมือ

เพื่อพัฒนา

นักศึกษาใหมี

คุณภาพ 

1.2 อาจารย

นักศึกษาและ
บัณฑิตที่จบ
การศึกษามีคุณภาพ 

ประเด็นกลยุทธของ

คณะ การผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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 แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

ขอบเขต KM ที ่
(KM Focus Areas) 

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 
นักศึกษา อาจารย คณะ/มหาวิทยาลัย นโยบายที่เกี่ยวของ 

เกิดความรูใหม

ในการสรางส่ือ

หรือรูปแบบ

การจัดการ

เรียนการสอน 

2. ดานการวิจัย 
ประเด็น เทคนิคการ
เขียนโครงการขอทุนวิจัย
ภายนอก 

2.1 อาจารยมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ

การเสนอโครงการ 

วิจัย  

 

2.1 อาจารยมี
งานวิจัยอยาง
ตอเน่ือง 
 

2.1 เกิดความ
เช่ือถือในการ
ดําเนินการวิจัย 
 

ประเด็นกลยุทธของ

คณะ เพื่อใหการ

วิจัยพัฒนาและการ

แกไขปญหาชุมชน

ทองถ่ินอยางมี

คณุภาพ 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 

แบบฟอรม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เกณฑการกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ที่ 1 ขอบเขต KM ที ่2 

1. สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตร 6 6 
2. ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม) 6 3 
3. มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง 3 1 
4. ตองทําคนสวนใหญในองคกรตองการ 3 6 
5. ผูบริหารใหการสนับสนุน 3 3 
6. เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน 3 6 

รวมคะแนน 24 25 
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1 <เกณฑคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได> 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 3  เปาหมาย KM (Desired State) ของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือเพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณภาพ 

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ที ่1 อาจารยมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เครื่องมือเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ 

อาจารยอยางนอย 2 คน  มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชเครื่องมือเพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรม 

เปาหมาย KM ที ่2 อาจารยเกิดความรูใหมในการสรางส่ือ เครื่องมือ
หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนเครื่องมือที่นําไปพัฒนานักศึกษา 
อยางนอยสาขาวิชาละ 1 รายวิชา 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 

แบบฟอรม 3  เปาหมาย KM (Desired State) ของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  เทคนิคการเขียนโครงการขอทุนวิจัยภายนอก 

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ที ่1 อาจารยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสนอ
โครงการวิจัย   

มีอาจารยที่เสนอโครงการและไดรับทุนใน
ปงบประมาณ 2561และปงบประมาณ 
2562 อยางนอย 3 ทุน 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 

 
แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM  
(Desired State)            
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 
เปาหมาย KM (Desired State) :   
       1) เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ 
       2) เทคนิคการเขียนโครงการขอทุนวิจัยภายนอก 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :  
       1) อยางนอย 3 รายวิชา 
       2) อยางนอย 3 โครงการที่ไดรับทุนในปงบประมาณ 2561-2562 
ลําดับ รายการ Check List 

 
ระบุรายละเอียด 

1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวของ  

1.1 กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัย 

1.2 ข้ันตอนไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM  
(Desired State)            
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 
เปาหมาย KM (Desired State) :   
       1) เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ 
       2) เทคนิคการเขียนโครงการขอทุนวิจัยภายนอก 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :  
       1) อยางนอย 3 รายวิชา 
       2) อยางนอย 3 โครงการที่ไดรับทุนในปงบประมาณ 2561-2562 

- การวัดและประเมินผล 
- การเขียนโครงการวิจัย 

1.3 
กระบวนงานไหนบาง  เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM  และ 
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ปการศึกษา 2560   

- การผลิตบัณฑิต 
- การวิจัยพัฒนาและการแกไขปญหาชุมชน
ทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 

1.4 
ขั้นตอนไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  และสอด 
คลองกับประเด็นยุทธศาสตรป 2560   

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การวิจัยพัฒนาและการแกไขปญหาชุมชน
ทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 

1.5 คิดเปนจํานวน กระบวนงานและขั้นตอน เทาไร - 2 กระบวนงานและ 5 ขั้นตอน 
2. กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร  

2.1 
หนวยงานไหนขององคกร  ที่ตองแบงปนแลกเปล่ียน / 
Sharing K. 

- 

2.2 
ใครบางในหนวยงาน  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  
K. 

คณบดี /อาจารย/เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

2.3 
คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองแบงปนแลกเปล่ียน / 
Sharing  K. 

12 คน 

2.4 หนวยงานไหนขององคกร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. - 
2.5 ใครบางในหนวยงาน  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. ผูบริหาร/อาจารย 
2.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. 45 คน 

3. 
กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบริการ / 
Outsource) 

 

3.1 องคกรไหน  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. คณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย 

3.2 
ใครบางในองคกร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  
K. 

อาจารย 

3.3 
คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองแบงปนแลกเปล่ียน / 
Sharing  K. 

100 คน 
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แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM  
(Desired State)            
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 
เปาหมาย KM (Desired State) :   
       1) เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ 
       2) เทคนิคการเขียนโครงการขอทุนวิจัยภายนอก 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :  
       1) อยางนอย 3 รายวิชา 
       2) อยางนอย 3 โครงการที่ไดรับทุนในปงบประมาณ 2561-2562 
3.4 องคกรไหน  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. อาจารย 
3.5 ใครบางในองคกร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. อาจารย 
3.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. 100 คน 

4. 
ความรูที่จําเปน (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work 
Process) 

 

4.1 
มีความรู EK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการ
ความรู  เพื่อปรับใหทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมด
เทาที่ทําได) 

- การทําแผนการสอน 
- การผลิตส่ือการสอน 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การวัดและประเมินผล 
- การเขียนโครงการวิจัย 
- การทบทวนวรรณกรรม 
- การวเิคราะหขอมูล 
- การเสนอผลงานวิจัย 
- ระบบสารสนเทศ 

4.2 
มีความรู EK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับ
อีกเลย (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได) 

- การวัดและประเมินผล 
- การทบทวนวรรณกรรม 
- การเสนอผลงานวิจัย 

4.3 
มีความรู TK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการ
ความรู  เพื่อปรับใหทันสมัยกับกาลเวลา  และอยูกับใคร
บาง  (ระบุมาท้ังหมดเทาที่ทําได) 

- การทําแผนการสอน 
- การผลิตส่ือการสอน 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การวัดและประเมินผล 
- การเขียนโครงการวิจัย 
- การทบทวนวรรณกรรม 
- การวเิคราะหขอมูล 
- การเสนอผลงานวิจัย 
- ระบบสารสนเทศ 
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แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM  
(Desired State)            
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 
เปาหมาย KM (Desired State) :   
       1) เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ 
       2) เทคนิคการเขียนโครงการขอทุนวิจัยภายนอก 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :  
       1) อยางนอย 3 รายวิชา 
       2) อยางนอย 3 โครงการที่ไดรับทุนในปงบประมาณ 2561-2562 

4.4 
มีความรู TK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับ
อีกเลย  และอยูกับใครบาง  (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได) 

มี 
- การทําแผนการสอน 
- การผลิตส่ือการสอน 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การเขียนโครงการวิจัย 
- การทบทวนวรรณกรรม 
ไมมี 
- การวัดและประเมินผล 
- การวเิคราะหขอมูล 
- การเสนอผลงานวิจัย 

4.5 
จากขอ 4.01, 4.02 ความรู  EK อะไรบาง ที่เราม ี และ 
เรายังไมมี  

มี 
- การทําแผนการสอน 
- การผลิตส่ือการสอน 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การเขียนโครงการวิจัย 
- การทบทวนวรรณกรรม 
ไมมี 
- การวัดและประเมินผล 
- การวเิคราะหขอมูล 
- การเสนอผลงานวิจัย 
- ระบบสารสนเทศ 

                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 5  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู 
         โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูใน
ระดับใด   
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2 - มีระดับปานกลาง  3 - มีในระดับที่ดี 4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 1.1.องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดออนในเรื่องการ
จัดการความรู เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู เชนองคกรยังขาดความรูท่ีจําเปนตองมี 
หรือองคกรไมไดรวบรวมความรูที่มีอยูใหเปนระบบ เพื่อใหงายตอการนําไปใช ไม
ทราบวาคนไหนเกงเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง 

3 

 1.2.องคกรมีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
องคกรที่มีการใหบริการคลายคลึงกัน (ถามี)  อยางเปนระบบและมีจริยธรรม 

2 

 1.3 ทุกคนในองคกร มีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหม ๆ  ระดบัเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองคกรอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
(บริการหรือดําเนินงานที่คลายคลึงกัน ) และจากองคกรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกตาง
กันโดยส้ินเชิง 

2 

 1.4  องคกรมีการถายทอด Best Practices อยางเปนระบบ  ซึ่งรวมถึงการเขียน 
Best Practices ออกมาเปนเอกสาร  และการจัดทําขอสรุปบทเรียนที่ไดรับ 
(Lessons Learned) 

2 

 1.5  องคกรเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือ ความรูและทักษะ ที่อยูในตัว
บุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณและการเรียนรูของแตละคน และใหมีการ
ถายทอดความรูและทักษะน้ัน ๆ ทั่วทั้งองคกร 

3 

            ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 

แบบฟอรม 6  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 2 - ภาวะผูนํา 
          โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูใน
ระดับใด   
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 - มีระดับปานกลาง  3 - มีในระดับท่ีดี   4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 2  ภาวะผูนาํ ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 2.1 ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยทุธท่ีสําคัญในองคกร 4 
 2.2  ผูบริหารตระหนักวา ความรูเปนสินทรัพย (Knowledge Asset)  ที่สามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนกับองคกรได  และมีการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน  เพื่อนํา
สินทรัพยความรู ท่ีมีอยู ไปใชประโยชน ( เชน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิลมากข้ึน  ใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามความตองการ  สรางความพึง
พอใจใหผูใชบริการ เปนตน) 

4 

 2.3 องคกรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากรเพื่อสงเสริม Core Competencies 2 
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แบบฟอรม 6  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 2 - ภาวะผูนํา 
          โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูใน
ระดับใด   
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 - มีระดับปานกลาง  3 - มีในระดับท่ีดี   4 – มีในระดับที่ดีมาก 
เดิมที่มีอยูใหแข็งแกรงขึ้น และพัฒนา Core Competencies ใหมๆ  (Core 
Competencies หมายถึง ความเกงหรือความสามารถเฉพาะทางขององคกร) 
 2.4 การมีสวนรวมในการสรางองคความรูขององคกร  เปนสวนหน่ึงของเกณฑที่
องคกรใชประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล  และใหผลตอบแทน
บุคลากร 

3 
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แบบฟอรม 7  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 3 - วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการ
ความรู 
        โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูใน
ระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 - มีระดับปานกลาง   3 - มีในระดับที่ดี  4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 3.1 องคกรสงเสริมและใหการสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากร  4 
 3.2 พนักงานในองคกรทํางาน  โดยเปดเผยขอมูลและมีความไวเนื้อเช่ือใจกันและ
กัน 

4 

 3.3 องคกรตระหนักวา  วัตถุประสงคหลักของการจัดการความรู  คือ การสราง 
หรือเพิ่มพูนคุณคาใหแกผูใชบริการและหนวยงานที่เก่ียวของ 

4 

 3.4 องคกรสงเสริมใหบุคลากร เกิดการเรียนรู โดยการใหอิสระในการคิด และการ
ทํางาน รวมทั้งกระตุนใหพนักงานสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

4 

 3.5 ทุกคนในองคกรถือวาการเรียนรูเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทุกคน 4 
    ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 8  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู   หมวด 4 - เทคโนโลยีการจัดการความรู 
        โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูใน
ระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 - มีระดับปานกลาง   3 - มีในระดับที่ดี  4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 4.1.เทคโนโลยทีี่ใชชวยใหทุกคนในองคกรสื่อสารและเชื่อมโยงกันไดอยางท่ัวถึงท้ัง
ภายในองคกรและกับองคกรภายนอก   

3 

 4.2.เทคโนโลยีที่ใชกอใหเกิดคลังความรูขององคกร  ( An Institutional 
Memory )  ที่ทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงได 

3 

 4.3 เทคโนโลยีท่ีใชทําใหบุคลากรในองคกรเขาใจและใกลชิดผูมาใชบริการมากข้ึน 
เชน ความตองการและความคาดหวงั พฤติกรรมและความคิด เปนตน 

3 

 4.4 องคกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนความตองการของผูใช 3 
 4.5 องคกรกระตือรือรนท่ีจะนําเทคโนโลยีที่ชวยใหพนักงานส่ือสารเชื่อมโยงกัน
และประสานงานกันไดดีขึ้น มาใชในองคกร 

3 

 4.6 ระบบสารสนเทศขององคกรชาญฉลาด (Smart) ใหขอมูลไดทันทีที่เกิดขึ้นจริง 
(Real Time) และขอมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

3 
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แบบฟอรม 9  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู   หมวด 5 - การวัดผลการจัดการความรู 
        โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูใน
ระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 - มีระดับปานกลาง   3 - มีในระดับที่ดี  4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
5.1 องคกรมีวิธีการที่สามารถเช่ือมโยง  การจัดการความรูกับผลการดําเนินการที่
สําคัญขององคกร  เชน  ผลลัพธในดานผูใชบริการ ดานการพัฒนาองคกร ฯลฯ 

3 

 5.2 องคกรมีการกําหนดตัวช้ีวัดของการจัดการความรูโดยเฉพาะ 4 
 5.3 จากตัวชี้วัดในขอ 5.2   องคกรสรางความสมดุลยระหวางตัวชี้วัดท่ีสามารถตี
คาเปนตัวเงินไดงาย  (เชน ตนทุนที่ลดได ฯลฯ) กับตัวช้ีวัดที่ตีคาเปนตัวเงินไดยาก  
( เชน ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ การตอบสนองผูใชบริการไดเร็วข้ึน การ
พัฒนาบุคลากร ฯลฯ ) 

3 

 5.4 องคกรมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมตางๆ  ที่มีสวนสําคัญที่ทําให
ฐานความรูขององคกรเพิ่มพูนขึ้น 

4 
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แผนการจัดการความรู (สายวิชาการ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 หนา 12 
 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
1) แผนการจัดการความรู ในสวนของการกําหนดกระบวนการจัดการความรู (KM Process) เพื่อใหการจัดทําการจัดการความรูขององคกรดําเนินไป

อยางมีระบบ 
1.1 การผลิตบัณฑิต 
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปาหมาย KM (Desired State) : การผลิตบัณฑิต ประเด็น เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  จํานวนเครื่องมือ 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบงช้ีความรู 
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
ประเมินความรู 

22 พ.ย.2560 1 เรื่อง ประเด็นความรูที่
ได 

คณะกรรมการ 
จัดการความรู 
สายวิชาการ 

CKO 
KM Team 

 

2 สรางและแสวงหาความรู 
- สงอาจารยไปอบรม 
- ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู 
องคความรูที่ตองการ 
เทคนิคการออกแบบการเรียนการ 
สอนโดยใชเครื่องมือเพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณภาพ 

ธ.ค.2560-ม.ีค.
2561 

1 เรื่อง องคความรู อาจารยคณะ CKO 
KM Team 

 

3 จัดการความรูใหเปนระบบ 
- รวบรวมความรูจาการศึกษา

และแลกเปลี่ยนเรียนรูได
ประเด็นท่ีกําหนด 

ธ.ค.2560-ม.ีค.
2561 

1 เรื่อง เครื่องมือท่ีใชใน
การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

อาจารยคณะ CKO 
KM Team 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปาหมาย KM (Desired State) : การผลิตบัณฑิต ประเด็น เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  จํานวนเครื่องมือ 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 ประมวลผลและกล่ันกรองความรู 
- จัดทําเอกสารเผยแพร 

 1 เรื่อง เอกสารเผยแพร อาจารยคณะ CKO 
KM Team 

 

5 การเขาถึงความรู 
- เผยแพรประชาสัมพันธองค

ความรู 

 2 แหลง
ประชาสัมพันธ 

อาจารยเขาถึง
แหลงความรู 

อาจารยคณะ CKO 
KM Team 

 

6 แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน  

เรียนรู 

 1 ครั้ง จํานวนอาจารย
ที่เขารวม
กิจกรรม 

อาจารยคณะ CKO 
KM Team 

 

7 การเรียนรู 
- อาจารยไดนําความรูท่ีได    

ไปใชในการจัดการเรียน 
การสอนในรายวิชาตาง ๆ  

 อยางนอย 5 
รายวิชา 

จํานวน
เครื่องมือที่
อาจารยสรางขึ้น 

อาจารยคณะ CKO 
KM Team 

 

ผูทบทวน / ผูอนุมัต ิ: คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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1.2 การวิจัย 
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปาหมาย KM (Desired State) : การวิจัย ประเด็น เทคนิคการเขียนโครงการขอทุนวิจัยภายนอก 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  อาจารยนําองคความรูไปใชเพื่อเขียนโครงการขอรับทุนปงบประมาณ 2561-2562 อยางนอย 3 ทุน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบงช้ีความรู 
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
ไดประเมินความรู 

22 พ.ย.2560 1 เรื่อง ประเด็นความรูที่
ได 

คณะกรรมการ 
จัดการความรู 
สายวิชาการ 

CKO 
KM Team 

 

2 สรางและแสวงหาความรู 
- สงอาจารยไปอบรม 
- ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู 
องคความรูที่ตองการ 
เทคนิคการเขียนโครงการขอทุนวิจัย
ภายนอก 

ธ.ค.2560-ม.ีค.
2561 

1 เรื่อง องคความรู อาจารยคณะ CKO 
KM Team 

 

3 จัดการความรูใหเปนระบบ 
- รวบรวมความรูจาการศึกษา

และแลกเปลี่ยนเรียนรูได
ประเด็นท่ีกําหนด 

ธ.ค.2560-ม.ีค.
2561 

1 เรื่อง เครื่องมือท่ีใชใน
การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

อาจารยคณะ CKO 
KM Team 

 

4 ประมวลผลและกล่ันกรองความรู 
- จัดทําเอกสารเผยแพร 

 1 เรื่อง เอกสารเผยแพร อาจารยคณะ CKO 
KM Team 

 

5 การเขาถึงความรู 
- เผยแพรประชาสัมพันธองค

 2 แหลง
ประชาสัมพันธ 

อาจารยเขาถึง
แหลงความรู 

อาจารยคณะ CKO 
KM Team 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปาหมาย KM (Desired State) : การวิจัย ประเด็น เทคนิคการเขียนโครงการขอทุนวิจัยภายนอก 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  อาจารยนําองคความรูไปใชเพื่อเขียนโครงการขอรับทุนปงบประมาณ 2561-2562 อยางนอย 3 ทุน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ความรู 
6 แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน  
เรียนรู 

 1 ครั้ง จํานวนอาจารย
ที่เขารวม
กิจกรรม 

อาจารยคณะ CKO 
KM Team 

 

7 การเรียนรู 
- อาจารยไดนําความรูท่ีได    

ไปใชในการจัดการเรียน 
การสอนในรายวิชาตาง ๆ  

 อยางนอย 5 
รายวิชา 

จํานวน
เครื่องมือที่
อาจารยสรางขึ้น 

อาจารยคณะ CKO 
KM Team 

 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 12 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : 1) อาจารยมีเครื่องมือใหมในการจัดการเรียนการสอน  
                                         2) มีความรูในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนภายนอก 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : 1) จํานวนเคร่ืองมือ  2) โครงการที่ไดรับทุน 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-ชี้แจงทําความ
เขาใจและความ
จําเปนที่ตองมีการ
จัดการความรู 
สงเสริมใหอาจารย
เห็นความสําคัญ
ของ KM  
-แลกเปลี่ยนและ
รับฟงความคิดเห็น
ที่แตกตาง 

พ.ย.2560-
มี.ค.2561 

-คาเฉลี่ย
การเขารวม 
KM ของ
คณะทํางาน 

ไมนอยกวา
รอยละ 90 

-เอกสาร
ประกอบการ
ชี้แจง 
-กิจกรรม
เสริมสราง
ความเขาใจ
ในการทําKM 

- CKO 
KM Team 

 

2 การสื่อสาร -จัดประชุม
คณะทํางานเพ่ือ
สื่อสารขอมูลที่
ถูกตองตรงกัน 
-การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเปน
รายบุคคล 

พ.ย.2560-
มี.ค.2561 

-จํานวน
อาจารยที่มี
ความรู
ความเขาใจ 
KM 

ไมนอยกวา
รอยละ 90 

-เอกสาร  
-คอมพิวเตอร 

-วิทยากร 

- CKO 
KM Team 
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แบบฟอรม 12 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : 1) อาจารยมีเครื่องมือใหมในการจัดการเรียนการสอน  
                                         2) มีความรูในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนภายนอก 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : 1) จํานวนเคร่ืองมือ  2) โครงการที่ไดรับทุน 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

-เชิญผูมีความรู
และประสบการณ
ดานKMมาบรรยาย
ใหความรู 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ 

-สรางทีมงาน
เรียนรู 
-สรางเครือขายKM  
กับหนวยงานอ่ืนๆ 
-จัดสถานที่ทํางาน
บรรยายการและ
เครื่องมือ ICTให
เอ้ือตอการเรียนรู 

พ.ย.2560-
มี.ค.2561 

-ดําเนินการ
ตามแผน
กิจกรรมท่ี
กําหนด 
- มีเครือขาย
KM กับ
หนวยงาน
อื่น 

-ไมนอยกวา
รอยละ 80 
-ไมนอยกวา 
1 เครือขาย 

-รายชื่อ
ทีมงาน 
-คอมพิวเตอร 

- CKO 
KM Team 

 

4 การเรียนรู สื่อสารถายทอด
ผลสําเร็จ และ
ประโยชนที่เกิดข้ึน
จากการจัดการ
ความรูท่ีได
ดําเนินการมาให

พ.ย.2560-
มี.ค.2561 

-อาจารยใน
กลุมให
ความ
รวมมือและ
มีทัศนคติ
ทางบวกใน

-ไมนอยกวา
รอยละ 90 
 

เอกสารที่
เก่ียวของใน
การจัดการ
ความรู 

- CKO 
KM Team 
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แบบฟอรม 12 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : 1) อาจารยมีเครื่องมือใหมในการจัดการเรียนการสอน  
                                         2) มีความรูในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนภายนอก 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : 1) จํานวนเคร่ืองมือ  2) โครงการที่ไดรับทุน 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

คณะทํางาน KM
ไดรับทราบ 

การจัดการ
ความรู 

5 การวัดผล -ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ
ประเมินทัศนคติ
การของอาจารยที่
เขารวมกิจกรรม
หรือประชุม KM 

เม.ย.2561 -สรุปผล
ประเมิน 

2 ครั้งตอป -แบบ
ประเมิน 
-เอกสาร
บันทึกหรือ
รายงานการ
ประชุม 

- CKO 
KM Team 

 

6 การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล 

-กลาวชมเชย
คณะทํางาน KM
และผลงานท่ี
เกิดข้ึนในโอกาส
ตาง ๆทั้งภายใน
และภายนอกทราบ 
-เขารวมการ
แขงขันการ
ดําเนินการจัดการ
ความรู KM และ

มิ.ย.2561 -จํานวน
การยกยอง
ชมเชย 
-จํานวน
รางวัล 

ไมนอยกวา1
ครั้งตอป 

-ใบประกาศ/
รางวัล 

- CKO 
KM Team 
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แบบฟอรม 12 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : 1) อาจารยมีเครื่องมือใหมในการจัดการเรียนการสอน  
                                         2) มีความรูในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนภายนอก 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : 1) จํานวนเคร่ืองมือ  2) โครงการที่ไดรับทุน 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

การนําเสนอ KM 
ระดับมหาวิทยาลัย 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 13  สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู                          
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยมีเครื่องมือใหมในการจัดการเรียนการสอน และมีความรูในการเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนภายนอก 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : 1) จํานวนเครื่องมือ  2) โครงการท่ีไดรับทุน 

ลําดับ 
กิจกรรมตามแผนการจัดการ

ความรู 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

ป 
พ.ศ.2560 

ป พ.ศ.2561 

   พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. 

1 กระบวนการจัดการความรู           
1.1 การบงช้ีความรู 12,825          
1.2 การสรางและแสวงหาความรู 24,975          
1.3 การจัดความรูใหเปนระบบ 6,200          
1.4 การประมวลและกลั่นกรอง 3,000          
1.5 การเขาถึงความรู -          
1.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -          
1.7 การเรียนรู 3,000          
2 กระบวนการบริหารจัดการ

เปล่ียนแปลง (Change 
Management Process) 

          

2.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-          

2.2 การสื่อสาร -          
2.3 กระบวนการและเครื่องมือ -          
2.4 การเรียนรู -          
2.5 การวัดผล -          
2.6 การยกยองชมเชยและการให

รางวัล 
-          

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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