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รายงานผลการจัดการความรู สายวิชาการ ปการศกึษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หนา 1 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู   

ประจําปการศึกษา  2559 
 

บทนํา 
  กระบวนการจัดการความรู  เปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย  

ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 11  ไดกําหนด

ไววา  สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ

และยั่งยืน  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆเพื่อนํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ  รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถ  สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

และมีการเรียนรูอยางตอเนื่องรวมกัน  นอกจากนั้นในแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  และการ

ติดตามประเมินผลตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการประจําป  ไดกําหนดใหการจัดการความรูในองคกรเปนประเด็น

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 คือ  ดานการพัฒนาองคกร  ซึ่งแสดงใหเห็นวาการบริหารราชการ

แนวใหมไดใหความสําคัญกับการจัดการความรู  เพ่ือรวบรวมองคความรูและพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาคน  งาน  และองคกรตอไป 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจ หลัก 4  

ดาน  ประกอบดวย  ดานการเรียนการสอน  ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  ซึ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ  มุงสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ

เรียนรู  ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยรวบรวมองคความรูที่กระจัดกระจายอยูในตัว

บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ สามารถเขาถึงความรูและ

พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมุงสูการพัฒนาสมรรถนะดานการเรียนการสอน 

การวิจัยและการบริการวิชาการของคณะฯ     
 

ขั้นตอนการดําเนินการ  
 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดตระหนักถึงความสําคัญของ

การนําเครื่องมือการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาองคกร  และตอบสนองวิสัยทัศนของคณะและมหาวิทยาลัย           

โดยครอบคลุมภารกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย ดังนี ้
  

1.  กําหนดนโยบายการจัดการความรูไว  2   ประการ    

          1.1  สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือใหสายวิชาการ

สามารถนํามาใชไดจริง 

          1.2 ใหความรูเก่ียวกับกระบวนการจัดการความรูแกบุคลากรทุกฝาย เพื่อใหสามารถดําเนินการใน

หนวยงานไดอยางตอเนื่อง  
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2.  ประกาศแตงตั้งทีมงานการจัดการความรู  ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  575/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (ในภาคผนวก)   
 

3.  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

 องคประกอบท่ี 5 ขอ  5 คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณ

ตรง และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ โดยจัดทํารางองคความรู และแผนการจัดการความรู เสนอตอคณะกรรมการการจัดการ

ความรู เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบ แกไข เพ่ิมเติม    
 

4.  คัดเลือกองคความรู  จากการประชุมคณะกรรมการฯ    ครั้งที่ 1 /2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

โดยคณะกรรมการการจัดการความรู  ไดเลือกหัวปลาสําหรับการจัดการความรู ในปการศึกษา  2559 ใน 2 

ประเด็น คือ  

4.1  การผลิตบัณฑิต เรื่อง เทคนิคการเตรียมความพรอมกอนเรียนและระหวางเรียนใหกับนักศึกษา  

4.2  การวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการใหไดรับการตีพิมพและ 

      เผยแพร  

  5.  การทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 /2559 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรกมานําการทบทวนการจัดการความรูปการศึกษา 2558 และนํามาจัดทํา

แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2559 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนดคณะฯ ดําเนินการจัดทําแผนการ

จัดการความรู   ซึ่งคณะฯ ไดกําหนดหัวปลา เรื่อง การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานการผลิตบัณฑิต และ

การวิจัย  
 

 6.  จัดทําแผนการจัดการความรู   กอนที่คณะฯ จะจัดทําแผนการจัดการความรู คณะฯ ไดวิเคราะห

ตนเอง (SWOT) เก่ียวกับประเด็นการจัดการความรูของคณะฯ   และกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการ

ความรู โดยกําหนดใหมีกิจกรรมการดําเนินการตางๆ  ที่กระบวนการจัดการความรูจะชวยสงเสริมและกอใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร  ทําใหไดองคความรูที่สามารถสนับสนุนการดําเนินการทุกภารกิจในประเด็น

ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดที่เลือกไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  โดยยึดตามข้ันตอนกระบวนการจัดการ

ความรู  7 ขั้น และประชาสัมพันธแผนการจัดการความรูในเว็บไซตของคณะฯ      

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการการจัดการความรู คณะฯ จึงไดสรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการ

ความรู ประจําปการศึกษา 2559 ดังตารางตอไปนี้ 
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สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 

ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เปาหมาย KM (Desired State) ที่เลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2559 คือ  ประเด็นดานการ

วิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการใหไดรับการตีพิมพและเผยแพร  และประเด็นการ

ผลิตบัณฑิต เรื่อง เทคนิคและวิธีการเตรียมความพรอมกอนเรียนและระหวางเรียนใหกับนักศึกษา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

            ตัวชี้วัดท่ีเปนรูปธรรม (วิธีปฏิบัต)ิ   เอกสารแนวทางปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัย

และบทความวิชาการใหไดรับการตีพิมพและเผยแพร  และแนวทางปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการเตรียม

ความพรอมกอนเรียนและระหวางเรียนใหกับนักศึกษา 

             ตัวชี้วัดประสิทธิผลของเปาหมาย    มีรูปแบบเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะการดําเนินงานตามภารกิจ

หลักของคณะฯ สูการนําไปปฏิบัติไดจริง  

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน       : ยุทธศาสตรท่ี 1-2 และ 5  

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   : ยุทธศาสตรที ่1-2 และ 5    
 

ลําดับ กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม เปาหมายใน

การ

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาใน

การ

ดําเนินการ 

แผน ผล 

1 การบงชี้

ความรู 

 

จั ด ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ

กําหนดความรู ท่ี

ตองการซึ่ ง ไม ได

ถู กจั ด เก็บอย า ง

เ ป น ร ะ บ บ แ ล ะ

ค ว า ม รู ที่ เ ร า

ต อ ง ก า ร ศึ ก ษ า

คนควาเพ่ิมเติม 

ส ามา ร ถ ร ะ บุ

ค ว า ม รู ที่

ตองการได 

(เอกสารสรุป

รายงานการ

ประชุม) 

ไดหัวปลา เรื่อง 

การจัดการ

ความรูเพื่อ

พัฒนา

สมรรถนะดาน

การผลิตบัณฑิต 

และการวิจยั 

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู 

ประจําป

การศกึษา 

2559 

พฤศจิกายน 

2559 

2 การสราง

และแสวงหา

ความรู 

 

 

ระบุความรูที่

ตองการอยูในตัว

บุคคลใดบาง 

1. จัดประชุม

สาขาวิชา เพ่ือ

รวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูวิธีการ

การเตรียม

ความพรอม

ทางดานการ

วิชาการและ

1. ไดวิธีการ

เตรียมความ

พรอมกอน

เรียนและ

ระหวางเรียน

ใหกับนักศึกษา 

 

 

1. กิจกรรม

หรือโครงการ

เตรียมความ

พรอมแก

นักศึกษา 

 

 

 

ธันวาคม 

2559 

มกราคม 

2560 
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ลําดับ กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม เปาหมายใน

การ

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาใน

การ

ดําเนินการ 

แผน ผล 

ดานการเรียน

การสอนใหแก

นักศึกษา และ

เกิดผลกับ

นักศึกษาให

สามารถคงอยู

กับนักศึกษา

และมีผลการ

เรียนที่ดีข้ึน 

2. คัดเลือก

อาจารยทีม่ี

ผลงาน

บทความวิจัย

และบทความ

วิชาการที่ได

ตีพิมพหรือ

เผยแพรผาน

วารสาร เวที

การประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

นานาชาติ (3 ป

ยอนหลัง) 

 

 

2.ไดเทคนิคการ

เขียนบทความ

วิจัยและ

บทความ

วิชาการให

ไดรับการ

ตีพิมพและ

เผยแพร   

 

2. อาจารยท่ีมี

ผลงานตีพิมพ

หรือเผยแพร 

ในวารสาร

ระดับชาติ และ

นานาชาติ  

3 การจัดการ

ความรูให

เปนระบบ 

นําความรูที่ไดมา

ประมวลภาพรวม

ของคณะฯ และ

ดึงความรู ที่ เปน

แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี

อ อกม าจ ากตั ว

บุคคล 

จัดทํา

ฐานขอมูล

ความรูที่ไดจาก

ตัวบุคคลสาย

วิชาการ 

 

1.จัดทํา

ฐานขอมูล

เก่ียวกับทักษะ

การสื่อสารและ

ถายทอดองค

ความรูแก

นักศึกษา 

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู 

กุมภาพันธ 

2560 
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ลําดับ กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม เปาหมายใน

การ

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาใน

การ

ดําเนินการ 

แผน ผล 

ประจําป

การศกึษา 

2559 

2. จัดทํา

ฐานขอมูล

ยอนหลัง 3 ป 

บทความวิจัย

และบทความ

วิชาการ ในการ

ตีพิมพหรือ

เผยแพร ใน

วารสาร

ระดับชาติ และ

นานาชาติ 

 

4 การประมวล

และ

กลั่นกรอง 

คณะกร รมกา ร

การจัดการความรู

นําขอมูล ท่ีไดมา

ก ลั่ น ก ร อ ง เ พื่ อ

คนหาตัวบุคคลที่

มีความรู 

 

ไดความรูท่ีผาน

การประมวล

และกลั่นกรอง 

1.จากการ

ประมวลขอมูล 

พบวา  

-  การเตรียม

ความพรอมของ

สาขาวิชา

ภาษาจีน คือ อ.

สิริรัตน 

วาวแวว  

 -การตีพิมพ

เผยแพรใน

วารสารระดับ

นานาชาติและ

แนวทางปฏิบัติ

ที่ดีในการนํา

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู 

มีนาคม 2560 
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ลําดับ กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม เปาหมายใน

การ

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาใน

การ

ดําเนินการ 

แผน ผล 

ผลงานวิจัย คือ 

ผศ.พฤกษา 

เครือแสง 

5 การเขาถึง

ความรู 

จัดเก็บความรูไว

ในรูปแบบความรู

อิเล็กทรอนิกสท่ี

บุคลากรทุกคน

สามารถเขาถึง

โดยงายทั้งใน

รูปแบบเอกสาร

และเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

ความรูเรื่อง 

1.แนวทาง

ปฏิบัติที่ดี

เก่ียวกับเทคนิค

การเขียน

บทความวิจัย

และบทความ

วิชาการให

ไดรับการ

ตีพิมพและ

เผยแพร  

2. แนวทาง

ปฏิบัติที่ดี

เก่ียวกับเทคนิค

และวิธีการ

เตรียมความ

พรอมกอน

เรียนและ

ระหวางเรียน

ใหกับนักศึกษา 

ความรูเรื่อง 

1.แนวทาง

ปฏิบัติที่ดี

เก่ียวกับเทคนิค

การเขียน

บทความวิจัย

และบทความ

วิชาการให

ไดรับการ

ตีพิมพและ

เผยแพร  

2. แนวทาง

ปฏิบัติที่ดี

เก่ียวกับเทคนิค

และวิธีการ

เตรียมความ

พรอมกอน

เรียนและ

ระหวางเรียน

ใหกับนักศึกษา 

บุคลากร

ภายในและ

ภายนอก

คณะฯ 

กุมภาพันธ  - 

มีนาคม 2560 

6 การแบงปน

แลกเปลี่ยน

ความรู 

จัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางอาจารย

ของคณะฯและ

ตางมหาวิทยาลัย 

เผยแพรความรู

ใหทุกฝายที่

เก่ียวของไดมี

สวนรวมในการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรูทั้ง

ภายในและ

เผยแพรความรู

ใหทุกฝายที่

เก่ียวของไดมี

สวนรวมในการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรูทั้ง

ภายในและ

บุคลากร

ภายในและ

ภายนอก

คณะฯ 

มีนาคม 2560 
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ลําดับ กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม เปาหมายใน

การ

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาใน

การ

ดําเนินการ 

แผน ผล 

ภายนอกคณะฯ ภายนอกคณะฯ 

7 การเรียนรู บุคลากรของ

คณะฯ มีแนวทาง

แนวทางปฏิบัตทิี่ดี

เก่ียวกับเทคนิค

การเขียนบทความ

วิจัยและบทความ

วิชาการใหไดรบั

การตีพิมพและ

เผยแพร และ 

แนวทางปฏิบัตทิี่ดี

เก่ียวกับเทคนิค

และวิธีการเตรียม

ความพรอมกอน

เรียนและระหวาง

เรียนใหกับ

นักศึกษา 

1.แนวทาง

ปฏิบัติที่ดี

เก่ียวกับเทคนิค

การเขียน

บทความวิจัย

และบทความ

วิชาการใหไดรบั

การตีพิมพและ

เผยแพร  

2. แนวทาง

ปฏิบัติที่ดี

เก่ียวกับเทคนิค

และวิธีการ

เตรียมความ

พรอมกอนเรยีน

และระหวาง

เรียนใหกับ

นักศึกษา 

1.แนวทาง

ปฏิบัติที่ดี

เก่ียวกับเทคนิค

การเขียน

บทความวิจัย

และบทความ

วิชาการใหไดรบั

การตีพิมพและ

เผยแพร  

2. แนวทาง

ปฏิบัติที่ดี

เก่ียวกับเทคนิค

และวิธีการ

เตรียมความ

พรอมกอนเรยีน

และระหวาง

เรียนใหกับ

นักศึกษา 

บุคลากรภายใน

และภายนอก

คณะฯ 

เมษยน-

มิถุนายน 

2560 

ปจจัยแหงความสําเร็จ   

1. อาจารยสวนใหญที่เก่ียวของในแผนการจัดการความรู ใหความรวมมือในการดําเนินการอยางจรงิจัง  

2. ผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหอาจารยไดเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

  บุคลากรสายวิชาการ(อาจารย) มีภาระงานมาก ทําใหการกําหนดวันและเวลาที่จะเขารวมเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูคอนขางลําบาก  ซึ่งคณะฯ มีแนวคิดจะสรางเทคโนโลย/ีเครื่องมือที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนใหใชเวลานอย

ที่สุด 
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ภาคผนวก 
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