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คํานํา 

 ความรูที่มีอยูในองคกรมีมากมาย หากองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
สามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทําอยางไรเราจึงสามารถนําการเรียนรูท่ีมีอยูในตัวคนแตละคน ของ
แตละสาขา มาเผยแพรใหคนองคกรไดรับรูและเขาใจตรงกัน ความรูที่จําเปน คือ ความรูที่สนองตอบตอ 
ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมี
นโยบายสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Knowledge Management Group) ดังปรากฏในแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการณของคณะฯ ทั้งนี้จะดําเนินการจัดการความรูที่สําคัญและสนองตอบตอปรัชญา
วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะ ฯ ปการศึกษา 2559 คณะตั้งเปาหมายที่จัดการความรู 2 ประเด็น โดยมี
กลุมเปาหมายคืออาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ในการดําเนินงานจัดการเรียนรูในประเด็นขางตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานในการจัดการความรูของคณะ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคทุกประการ 
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บทสรุป 
 

1) ประวัติความเปนมาโดยยอของคณะ 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกชื่อวา
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งข้ึนหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มี
ภาควิชาในสังกัดคณะวิชา 11 วิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษ
ศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา 
ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร เปดสอนในระดับ ปกศ.สูง ภาคปกติและ
ภาคตอเนื่อง ป พ.ศ.2522 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และป พ.ศ.2529 เปดสอน
บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 

วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู เปนสถาบันราชภัฏทําใหวิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนชื่อเปน  “สถาบันราช
ภัฏลําปาง” คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนชื่อเปน “คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” 
ในป พ.ศ.2553 สถาบันราชภัฏกําหนดใหมีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 ระดับ ไดแก 
คณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบันคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

เมื่อพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ประกาศใชทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาใน
ระดับสูงกวาปริญญาตรีได ป พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงเปดสอน
ระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา ป พ.ศ. 2547 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปดสอน
ระดับปริญญาโทรุนแรก โปรแกรมยุทธศาสตรการพัฒนา และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เม่ือพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช ทําใหสถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง" แบงสวนราชการเปน 10 สวน มี 6 คณะ 3 สํานัก ทุกคณะแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี 
และแบงงานเปนงานบริหารโดยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและบริหารกิจการภายในคณะ 

ปจจุบันการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจํานวน 14 หลักสูตร แบงเปนระดับ
ปริญญาตรี 12 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศกึษาจํานวน 2 หลักสูตร คณะฯ ไดดําเนินการตามพันธกิจดังนี ้

ดานการวิจัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสนับสนุนใหคณาจารยตีพิมพหรือเผยแพรบทความ
วิจัยและงาน สรางสรรคในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีทุนสนับสนุนการนําเสนอบทความวิจัย ทั้งใน
ระดับชาติแลระดับนานาชาติ และสงเสริมโดยมอบเงินรางวัลการตีพิมพหรือเผยแพรบทความวิจัยใหแก
คณาจารยอยางตอเนื่อง 

ดานการพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรเห็นความสําคัญของการพัฒนานักศึกษาใหครบทึกดาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ือผลิตบัณฑิตสูสังคมอยางมีคุณภาพ และคุณธรรม 

ดานการบริการวิชาการแกชุมชน คณะมนุษยศาสตรมุงเนนการพัฒนาและการสรางเสริมภูมิปญญาแก
ชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีความมุงมั่นในการพัฒนาเปนองคกรนั้น นําแหงการเรียนรูและวิจัยศาสตร
สาขามนุษยศาสตรบนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุงสรางสรรค นวัตกรรมสูสากล 

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมีความตระหนักและเห็นถึงคุณคาของ ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยจึงสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยาง
ตอเนื่อง เพ่ือการอนุรักษ และสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคมไทยใหดํารงอยูตอไปอยางยั่งยืน 

ดานการบริหารจัดการ คณะฯ ไดดําเนินงานดานการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และเนน
มีสวนรวมทุกภาคสวน เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด 
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2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร เปาประสงค และนโยบาย 
 2.1 ปรัชญา 
  สหวิทยาการเพ่ือทองถ่ิน 
 2.2 วิสัยทัศน 
  เปนศูนยการเรียนรูและบูรณาการความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูทองถิ่น 
 2.3 พันธกิจ  
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะของ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
  2. วิจัยเพ่ือสรางองคความรู พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 
  3. ใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวมกับทอง 
  4. สรางสรรค สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  5. พัฒนาและเสริมสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2.4 คานิยมองคกร 
 H = Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข) 
 U = Unity (การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร) 
 S = Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากรรวมกัน) 
 O = Opportunity Organization (การเปนองคกรแหงการสรางโอกาส) 
 C = Cooperation (การทํางานรวมกันขององคกร) 
2.5 เปาประสงค 

      ประเด็นกลยุทธที่ 1 ผลิตบัณฑิต 
 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ 
 2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะของบัณฑติในศตวรรษที่ 21 
 4. ผลิตบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

ประเด็นกลยุทธที่ 2 วิจัย 
 1. มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือสรางองคความรู พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น 
 2. มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 3. มีการนําวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 
       ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการ 
 1. มีการสรางเครือขายความรวมมือดานงานบริการวิชาการ 
 2. มีการบริการวิชาการ เพ่ือบูรณาการองคความรูกับทองถ่ิน 
 3. มีโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายไดแกคณะ 
    ประเด็นกลยุทธที่  4  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 1. มีโครงการที่สรางสรรค สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2. มีโครงการที่มีการจัดการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
     ประเด็นกลยุทธที่ 5 บริหารจัดการ 
 1. มีระบบและกลไกการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะ 
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2.6 นโยบาย 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตาม
มาตรฐานการศกึษาและความตองการของผูใชบัณฑิต 
 2. สงเสริมความรวมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยการภาคีเครือขาย 
 3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารวิชาการ การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสามารถ
นําองคความรูสูการพัฒนาสังคม และประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. เสริมสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณ วัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาต ิ
 5. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 
 6. การบริหารงานองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติรัฐ 
 

3) ประเด็นกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการกําหนดประเด็นกลยุทธ 5 
ประเด็นดังนี ้
 ประเด็นกลยุทธที่ 1   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุมผูเรียนที่หลากหลาย 
 ประเด็นกลยุทธที่ 2   การวิจัยพัฒนาและแกปญหาชุมชนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นกลยุทธที ่3   การบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งแกชุมชนทองถ่ิน 
 ประเด็นกลยุทธที่ 4   การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหยั่งยืน 
     ประเด็นกลยุทธที่ 5   การบริหารจัดการและพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 

4) การจัดการความรู 
 การจัดการความรู (Know Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร
ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหบุคคลในองคกรสามารถเขาถึง
ความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถใน
เชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 
 1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge ) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคน
พูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึง
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
 2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยวิธีตางๆ 
เชนการบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม นพ.
วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเปาหมายอยาง
นอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแกบรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปามายการ
พัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกันในที่
ทํางาน 
 การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
 (1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
 (2) การเสาะหาความรูที่ตองการ 
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 
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 (4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
 (5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด 
“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุดความรูท่ี
ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น 
 โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เก่ียวของเปนทั้งความรูที่ชัดแจง
อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge ) และความรูฝงลึกอยูใน
สมอง (Tacit Knowledge ) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และออยูในมือ 
และสวนอ่ืนๆ ของรางกาย(ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกัน
ไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว 
 การจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการรวบรวมความรูทั้งที่เปนความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge ) และความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge ) มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงความรูและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งนําความรู
ที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางศักยภาพขององคกรใหมีความสามารภในการ
แขงขันระดับสูง ปจจุบันการจัดการความรูไดกําหนดไวในเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้การ
พัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู เพื่อมีการสรางและพัฒนาสังคม ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหง
การเรียนรู โดยมรการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 คณะ ฯ เห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู จึงมีการจัดการความรูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางอาจารยอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดองคความรูใหมที่จะนําไปพัฒนาดานการเรียนการสอน การวิจัย และ
พัฒนาตนเอง ที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 
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บทท่ี 1 
การจัดการความรูเบื้องตน 

 
 1.1 การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจาย
อยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขัน
สูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 
 - ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge ) 1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge ) เปน
ความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปน
ความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคนพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งาน
ฝมือ หรือการคดิเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
 - ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยวิธีตางๆ เชน
การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 
 1.2 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู (Knowledge Management Action Plan) ตามคูมือ
ฉบับนี้ ไดนําแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และ
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process ) มาประยุกตใชในการจัดทํา
แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan)  
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1.2.1 กระบวนการจัดการเรียนรู (Knowledge Management Process) 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่
จะชวยใหองคกรเขาใจถึงข้ันตอนที่จะทําใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะ
เกิดขึ้นภายในองคกร ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี ้
 1) การบงชี้ความรู – เชนพิจารณาวา วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ เปาหมาย คืออะไร และเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายเราจําเปนตองรูอะไร , ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง, อยูในรูปแบบใด, อยูที่ใคร 
 2) การสรางและแสวงหาความรู – เชนการสรางความรูใหม, แสวงหาความรูจากภายนอก, รักษา
ความรูเกา, กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว 
 3) การจัดความรูใหเปนระบบ – เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรู 
อยางเปนระบบในอนาคต 
 4) การประมวลและกรลั่นกรองความรู – เชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน, ใชภาษา
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
 5) การเขาถึงความรู – เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board, บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 
 6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู – ทําไดหลายวิธี โดยกรณีเปน Explicit  Knowledge อาจจัดทํา
เปนเอกสาร, ฐานความรู, เทคโนโลยี หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทําเปนระบบ ทีมขามสายงาน 
กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแหงการเรียนรู, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวที
การแลกความรู เปนตน 

เราตองมีความรูเรื่องอะไร 

เรามีความรูเรื่องน้ันหรือยัง 
 

ความรูอยูที่ใคร  อยูในรูปแบบอะไร 

จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร 
 

จะแบงประเภท หัวขออยางไร 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร 

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม 

มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม 

ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคกรหรือไม 

ทําใหองคกรดขีึ้นหรือไม 

1. การบงช้ีความรู 
(Knowledge Identification) 

 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

6. การแบงปนแลกเปลีย่นความรู (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู (Learning) 
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 7) การเรียนรู – ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจากสรางองค
ความรู>นําความรูไปใช>เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 
 

1.2.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) เปนกรอบความคิดแบบ
หนึ่งเพื่อใหองคท่ีตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะมี
ผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี ้
 1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม – เชนกิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร 
(ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร, ทีม/ หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล, กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน 
 2) การสื่อสาร – เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา, ประโยชนที่เกิดข้ึนกับทุกคน, 
แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 
 3) กระบวรการและเครื่องมือ – ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด, 
สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร 
 4) การเรียนรู – เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู 
โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
 5) การวัดผล – เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม, มีการนําผลของการวัด
มาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น, มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับใหเห็นถึงประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน 
ไดแก วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out come) 
 6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล – เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
มีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจระ
สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา 
     1.3 องคกรจะตองมองภาพรวมของปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะสงผลกระทบตอ
กระบวนการจัดการความรู (KM process) ขององคกร โดยการนํากระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
มาเชื่อมโยงเพ่ือจะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสรางสภาพแวดลอม ที่จะทําใหกระบวนการจัดการ

 

การเรียนรู 
(Learning) 

 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกยองชมเชย 
และการใหรางวัล 

(Recognition and Reward) 

กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 

(Process & Tools) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การเตรียมการและ ปบเปลี่ยน
พฤติกรรม 

(Transition and Behavior) 

เปาหมาย 
(Desired  State) 
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ความรูมีชีวิตหมุนตอไปไดอยางตอเนื่อง และทําใหการจัดการความรูขององคกรมีประสิทธิผลโดยจัดทําเปน
แผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริง 
     1.4 ตามแนวคิดนี้องคกรตองมีการกําหนด ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM 
(Desired state) ที่องคกรเลือกทํา เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดิน 
ตามเนื้อหาในบทที่ 2 และบทที่ 3 ตามลําดับ 
     1.5 การกําหนดขอบเขต KM และเปาหมาย KM เพ่ือตองการจัดการความรูที่จําเปนตองมีใน
กระบวนงาน (Work Process) เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดิน ท่ีองคกรได
จัดทําขึ้นไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 
     1.6 องคกรตองมีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการองคความรู (KM Assessment Tool : 
KMAT) หรือวิธีการประเมินองคกรแบบใดก็ไดนอกเหนือจาก KMAT เพื่อทราบถึงจุดออน – จุดแข็ง / โอกาส- 
อุปสรรค ที่จะเปนปจจัยสําคัญตองปรับปรุง- รักษาไว / พัฒนาใหการจัดการความรูบรรลุตามเปาหมาย KM 
ตามเนื้อหาในบทที่ 4  
    1.7 องคกรตองนําผลลัพธของการประเมินตนเอง จากขอ 1.6 เพื่อจะนํามากําหนดหาวิธีการสู
ความสําเร็จ ไวในแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) โดยอาจจะเปนแผนการจัดการความรูระยะสั้น
ภายในปงบประมาณ 2549 หรือเปนแผนระยะยาว ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเปาหมาย KM ที่องคกรเลือกทํา รวมถึง
ความพรอมจากผลการประเมินคนเองขากขอ 1.6 
      1.8 องคกรตองมีการกําหนดโครงสรางทีมงาน KM เพ่ือมาดําเนินการตามแผนการจัดการความรู
ใหการจัดการความรูบรรลุตามเปาหมาย KM ตามเนื้อหาในบทที่ 5  
     1.9 เม่ือองคกรไดดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตาม
แผนป 2549 แลว ผูบริหารทุกระดับจะตองรวมผลักดันใหเกิดการบูรณาการ กระบวนการจัดการความรู (KM 
Process) ใหยึดถือปฏิบัติอยูในระบบงาน (Work Process) ของขาราชการ รวมถึงบูรณาการกระบวนการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) ใหเกิดขึ้น ในการปฏิบัติราชการของ 
องคกรในขอบเขต KM และเปาหมาย KM ในเรื่องอ่ืนๆ ตอไป ทั้งนี้เพ่ือใหสวนราชการและจังหวัดมีลักษณะ
เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
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บทท่ี 2 
การกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) 

2.1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 - ขอบเขต KM ที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต 
 - ขอบเขต KM ที่ 2 ดานการวิจัย 

2.2 การกําหนดขอบเขต KM 
 2.2.1 ขอบเขต KM ที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต 
    ประเด็น การเตรียมความพรอมกอนเรียนและระหวางเรียนแกนักศึกษา 
 2.2.2 ขอบเขต KM ที่ 2 ดานการวิจัย 
    ประเด็น การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการใหไดรับการตีพิมพ 

2.3 แนวทางการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเปาหมาย (Desired State) 
 - แนวทางที่ 1 เปนความรูที่จําเปนสนับสนุนพันธกิจ/วิสัยทัศน/ประเด็นยุทธศาสตร ในระดับของ
หนวยงาน  

- แนวทางที่ 2 เปนความรูที่สําคัญตอองคกร 
 - แนวทางที่ 3 เปนปญหาที่ประสบอยู และสามารถนํา KM มาชวยได 

2.4 แนวคิดการกําหนดขอบเขต KM จากขอ 2.3 
 กรอกขอบเขต KM ที่สามารถรวบรวมไดท้ังหมดลงในแบบฟอรม 1 โดยทุกขอบเขต KM ที่กําหนด 
ตองสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตรของระดับหนวยงานตนเอง และประเด็นยุทธศาสตรนั้น ควรจะตองได
ดําเนินการมาระดับหนึ่งแลว (ถามี) 
 
แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหนวยงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ขอบเขต KM ที่ 
(KM Focus Areas) 

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 
นักศึกษา อาจารย นโยบายที่เกี่ยวของ 

1. ดานการผลิตบัณฑิต การเตรียม
ความพรอมกอนเรียนและระหวาง
เรียนแกนักศึกษา 

1.1 เพ่ิมคุณภาพ
นักศึกษา บัณฑิต 

1.1 มีองคความรูใหม
ที่จะนําไปวางแผน
เตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษา 

ตอบสนองนโยบาย
การประกันคุณภาพ
การศกึษาตาม
องคประกอบคุณภาพ
การศกึษา ระดับ
หลักสูตร พ.ศ. 2557 

2. ดานการวิจัย การเขียนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการใหไดรับ
การตีพิมพ 

2.1 อาจารยสามารถมี
องคความรูท่ีจะนําไป
พัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนา
นักศึกษาได 

2.1 คณะมีอาจารยที่มี
ศักยภาพและตําแหนง
ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
2.2 อาจารยมีความรู
ความสามารถทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น 

ตอบสนองนโยบาย
การประกันคุณภาพ
การศกึษา ทั้งในระดับ
หลักสูตร ระดับคระ 
และสถาบัน 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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2.5 แนวทางการตัดสนิใจเลือกขอบเขต KM 
 พิจารณาเกณฑการคัดเลือกขอบเขต KM ตามที่ใหไวเปนแนวทาง พรอมใหคะแนนตามเกณฑท่ีองคกร
ตองการ คือ 

เกณฑการกําหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต KM ที่ 1  ขอบเขต KM ที่ 2 การ

วิจัย 
การผลิตบัณฑิต การ

เตรียมความพรอมกอน
เรียนและระหวางเรียน

แกนักศึกษา 

การเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการให

ไดรับการตีพิมพ 

1. สอดคลองกับเปาหมาย(หัวปลา) พันธกิจ 
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

6 6 

2. สอดคลองกับเปาหมาย(หัวปลา) พันธกิจ 
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของคณะ 

6 6 

3. ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม) 5 4 
4. มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง 4 4 
5. ความรูท่ีเปนความสามารถหลัก Best Practice 
,Innovation ของหนวยงาน 

5 6 

6. ตองทําเพราะบุคลากรสวนใหญในคณะตองการ 6 6 
7. ผูบริหารใหการสนับสนุน 6 6 
8. เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน 4 6 
9. สามารถพัฒนาตอเนื่องไดในอนาคต 4 6 
รวมคะแนน 46 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

บทท่ี 3 
การกําหนดเปาหมาย KM (Desired State) 

3.1 เปาหมาย KM (Desired State) 
 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในปการศึกษา 2559 ประกอบดวย 
 3.1.1 ขอบเขต KM ที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต 
  3.1.1.1 เปาหมายหลัก 1 คือ อาจารย 
  3.1.1.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายหลัก คือ 
   1. อาจารยผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางนอยรอยละ 90 มีความรูความ
เขาใจกับประเด็นการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑติ 
   2. อาจารยผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางนอยรอยละ 90 มีการนํา
ความรูไปขยายผลหรือนําไปใชประโยชน 

3.2 ขอบเขต KM ที่ 2 ดานการวิจัย 
  3.2.1 เปาหมายหลัก 2 คือ อาจารย 
  3.2.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายหลักคือ  
   1. อาจารยผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางนอยรอยละ 90 มีความรูความ
เขาใจกับประเด็นการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต 
   2. อาจารยผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางนอยรอยละ 90 มีการนํา
ความรูไปขยายผลหรือนําไปใชประโยชน 

3.3 จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
แบบฟอรม 3 เปาหมาย KM (Desired State) ของหนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) คือ การวิจัย และการผลิตบัณฑิต 

เปาหมาย KM (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ที่การผลิตบัณฑิต การเตรียมความพรอมกอน
เรียนและระหวางเรียนแกนักศึกษา 

ทุกหลักสูตรมีกิจกรรม/โครงการ ที่
เตรียมพรอมใหกับนักศึกษา 

เปาหมาย KM ที่การวิจัย การเขียนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการใหไดรับการตีพิมพ 

1) มีอาจารยที่สามารถขอตําแหนงทาง
วิชาการ โดยใชผลงานจากงานวิจัย 
2) มีอาจารยที่สามารถขอเงินรางวัลจากการ
นําเสนอบทความใหไดรับการตีพิมพ 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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4. การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (องคความรูท่ี
จําเปนในการปฏิบัติราชการ) 

ประเด็นการ
จัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย กลยุทธ 

ขอบเขต KM ประเด็นการเตรียมความพรอม
กอนเรียนและระหวางเรียนแก
นักศึกษา 

ประเด็นการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการใหไดรับ
การตีพิมพ 

 

เปาหมาย KM อาจารยที่เขารวมการจัดการ
ความรู จํานวน 45 คน 

อาจารยที่เขารวมการจัดการ
ความรู จํานวน 45 คน 

 

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของ
เปาหมาย KM 

1. อาจารยผูเขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู อยางนอยรอย
ละ 90 มีความรูความเขาใจกับ
ประเด็นการจัดการความรูดาน
การผลิตบัณฑิต 
2. อาจารยผูเขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู อยางนอยรอย
ละ 90 มีการนําความรูไปขยาย
ผลหรือนําไปใชประโยชน 

1. อาจารยผูเขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู อยางนอย
รอยละ 90 มีความรูความเขาใจ
กับประเด็นการจัดการความรู
ดานการผลิตบัณฑิต 
2. อาจารยผูเขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู อยางนอย
รอยละ 90 มีการนําความรูไป
ขยายผลหรือนําไปใชประโยชน 

 

สนับสนุน
ประเด็น
ยุทธศาสตรของ
คณะ 

ประเด็นกลยุทธ ที่ 1 : การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุม
ผูเรียนที่หลากหลาย 
ประเด็นกลยุทธ ที่ 5 : การ
บริหารและพัฒนาองคกรแหงการ
เรียนรู 

ประเด็นกลยุทธ ที่ 2 : การวิจัย
และแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน
อยางมีคุณภาพ 
ประเด็นกลยุทธ ที่ 5 : การ
บริหารและพัฒนาองคกรแหง
การเรียนรู 

จัดการความรูใน
องคกรอยาง
ตอเนื่อง อยาง
นอย 2 ประเด็น 

สนับสนุน
ประเด็น
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นกลยุทธ ที่ 1 : การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุม
ผูเรียนที่หลากหลาย 
ประเด็นกลยุทธ ที่ 5 : การ
บริหารและพัฒนาองคกรแหงการ
เรียนรู 

ประเด็นกลยุทธ ที่ 2 : การวิจัย
และแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน
อยางมีคุณภาพ 
ประเด็นกลยุทธ ที่ 5 : การ
บริหารและพัฒนาองคกรแหง
การเรียนรู 

สงเสริมการจัดการ
ความรูในองคกร
อยางตอเนื่อง 
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บทที่ 4 

การจัดทาํแผนการจัดการความรู (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 เรื่อง การเตรียมความพรอมกอนเรียนและระหวางเรียนแกนักศึกษา 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ทุกหลักสูตรมีกิจกรรม/โครงการ ท่ีเตรียมพรอมใหกับนักศึกษา 
ลําดับ     กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ  ระยะเวลา      ตัวช้ีวัด     เปาหมาย   เคร่ืองมือ/    

   อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ     ผูกํากับ 

   1 การบงชี้ความรู 1. ทําการวิเคราะห
เพื่อตรวจสอบองค
ความรูท่ีมีอยูและที่ 
ตองใช 
2. ทําการสํารวจ
ระดับองคความรูของ
อาจารยท่ีมีเกี่ยวกับ
การพัฒนา รูปแบบ
การเรียนการสอน 

พฤศจิกายน 
2559 

1. รายการ
ความรูที่ตองการ 
2. รายการระดับ
องคความรูของ
อาจารยที่มี
เก่ียวกับการ
พัฒนา รูปแบบ 
การเรียนการ
สอน 

1. องคความรูท่ี
ตองการ 
2. ขอมูลระดับองค
ความรูของอาจารย
ที่มีเก่ียวกับการ
ผลิตบัณฑิต เรื่อง
การเตรียมความ
พรอมกอนเรียน
และระหวางเรียน
แกนักศึกษา 

1) แบบสํารวจ 
2) การจัดการ
ประชุม 

5,000 งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

   2 การสรางและ
แสวงหาความรู 

1. จัดทําแนว
ปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

พฤศจิกายน 
2559 – 
พฤษภาคม 

1. แนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 
2. มีคณะ 

1. มีแนวปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมการ
เรยีนรูและเทคนิค

1) เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม 

5,000 งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : การผลิตบัณฑิต เรื่อง การเตรียมความพรอมกอนเรียนและระหวางเรียนแกนักศึกษา 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ทุกหลักสูตรมีกิจกรรม/โครงการ ท่ีเตรียมพรอมใหกับนักศึกษา 
ลําดับ     กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ  ระยะเวลา      ตัวช้ีวัด     เปาหมาย   เคร่ืองมือ/    

   อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ     ผูกํากับ 

และเทคนิคการสอน 
2. จัดต้ังคณะ 
กรรมการ 
3. จัดประชุม 

2560 กรรมการ 
3. มีการจัด
ประชุมและ
ผูเขารวมประชุม 

การสอนท่ีชัดเจน 
2. มีคณะ 
กรรมการจัดการ
ความรูภายในคณะ 
3. มีการจัดประชุม 
และมีผูเขารวม
ประชุมอยางนอย 
รอยละ 80 ของ
คณะกรรมการ 
 

2) คําส่ัง
คณะกรรมการ
จัดการความรู
ประจําป
การศึกษา 
3) จํานวน
อาจารย
ผูเขารวม
กิจกรรมการ
จัดการความรู 
 
 
 
 

   3 การจัดความรูให
เปนระบบ 

1. กิจกรรมประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณ
ระหวางอาจารย
ภายในและภายนอก 
2. แยกประเด็น

มิถุนายน 
2560 

1. การประชุม 
สัมมนาและ
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

1. มีอาจารยเขา
รวมกิจกรรมอยาง
นอย 50 คน 

แบบบักทึก
กิจกรรม
ประชุม
แลกเปล่ียน
เรียนรู
ประสบการณ 

5,000 งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : การผลิตบัณฑิต เรื่อง การเตรียมความพรอมกอนเรียนและระหวางเรียนแกนักศึกษา 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ทุกหลักสูตรมีกิจกรรม/โครงการ ท่ีเตรียมพรอมใหกับนักศึกษา 
ลําดับ     กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ  ระยะเวลา      ตัวช้ีวัด     เปาหมาย   เคร่ืองมือ/    

   อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ     ผูกํากับ 

เตรียมความพรอม
กอนเรียน/ระหวาง
เรียน 

   4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 

1. ประเมินผลและ
กล่ันกรองความรูโดย
คณะกรรมการ
จัดการความรู 

มิถุนายน 
2560 

1. ความรู ทักษะ 
และประสบ 
การณใหมในการ
พัฒนารูปแบบ 

1. มีความรู ทักษะ 
และ ประสบการณ
ใหมที่จะนําไป
พัฒนารูปแบบ 

แบบ
ประเมินผล 

- งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

   5 การเขาถึงความรู 1. จัดทําเอกสาร 
เผยแพร/web site 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 
2560 

จํานวนเอกสาร
เผยแพร และ 
web site 

มีเอกสารเผยแพร
อยางสม่ําเสมอ 
และมี web site 

 ระบบ
เครือขาย/
server 

5,000 งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

 

   6 การแบงปนแลก 
เปลี่ยนความรู 

จัดประชุม มิถุนายน 
2560 

จํานวนเอกสาร
เผยแพร 

1. มีเอกสารเผยแพร
ในการประชุม 
2. มีการจัดสงเอกสาร
ใหกับผูเขารวม
กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. มีการเผยแพรแนว
ปฏิบัติตามประเด็น
แลก เปลี่ยนผานทาง 
web site 

รายงานการ
ประชุม 

5,000 งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : การผลิตบัณฑิต เรื่อง การเตรียมความพรอมกอนเรียนและระหวางเรียนแกนักศึกษา 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ทุกหลักสูตรมีกิจกรรม/โครงการ ท่ีเตรียมพรอมใหกับนักศึกษา 
ลําดับ     กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ  ระยะเวลา      ตัวช้ีวัด     เปาหมาย   เคร่ืองมือ/    

   อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ     ผูกํากับ 

   7 ความรู 1. อาจารยนําความรู
ไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 
2560 

จํานวนผูนําไปใช ไมนอยกวารอยละ 
50 ของผูเขารวม
กิจกรรม 

แบบรายงาน
การติดตาม/
เอกสาร
ประกอบ 

- งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

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 เรื่อง การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการใหไดรับการตีพิมพ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : มีอาจารยที่สามารถขอตําแหนงทางวิชาการโดยใชผลงานจากงานวิจัย  
ลําดับ     กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ  ระยะเวลา      ตัวช้ีวัด     เปาหมาย   เคร่ืองมือ/    

   อุปกรณ 
งบประมาณ     ผูรับผิดชอบ     ผูกํากับ 

   1 การบงชี้ความรู 1. ทําการวิเคราะห
เพื่อตรวจสอบองค
ความรูท่ีมีอยูและที่
ตองใช 
2. ทําการสํารวจ
ระดับองคความรูของ
อาจารยท่ีมีเกี่ยวกับ
การพัฒนา รูปแบบ
การเรียนการสอน 

พฤศจิกายน 
2559 

1. รายการ
ความรูที่ตองการ 
2. รายการระดับ
องคความรูของ
อาจารยที่มี
เก่ียวกับการ
พัฒนา รูปแบบ 
การเรียนการ
สอน 

1. องคความรูท่ี
ตองการ 
2. ขอมูลระดับองค
ความรูของอาจารย
ที่มีเก่ียวกับการวิจัย 
เรื่อง การเขียน
ขอเสนอโครงการ 
วิจัยอยางไรใหได
ทุน และการผลิต
งานวิจัยอยางไรให
มีคุณภาพ 

1) แบบสํารวจ 
2) การจัดการ
ประชุม 

5,000 งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

   2 การสรางและ
แสวงหาความรู 

1. จัดทําแนว
ปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
และเทคนิคการสอน 
2. จัดต้ัง
คณะกรรมการ 
3. จัดประชุม 

พฤศจิกายน 
2559 – 
พฤษภาคม 
2560 

1. แนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 
2. มีคณะ 
กรรมการ 
3. มีการจัด
ประชุมและ
ผูเขารวมประชุม 

1. มีแนวปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมการ
เรยีนรูและเทคนิค
การสอนท่ีชัดเจน 
2. มีคณะ 
กรรมการจัดการ
ความรูภายในคณะ 
3. มีการจัดประชุม 

1) เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม 
2) คําส่ัง
คณะกรรมการ
จัดการความรู
ประจําป
การศึกษา 

5,000 งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : การวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการใหไดรับการตีพิมพ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : มีอาจารยที่สามารถขอตําแหนงทางวิชาการโดยใชผลงานจากงานวิจัย  
ลําดับ     กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ  ระยะเวลา      ตัวช้ีวัด     เปาหมาย   เคร่ืองมือ/    

   อุปกรณ 
งบประมาณ     ผูรับผิดชอบ     ผูกํากับ 

และมีผูเขารวม
ประชุมอยางนอย 
รอยละ 80 ของ
คณะกรรมการ 
 

3) จํานวน
อาจารย
ผูเขารวม
กิจกรรมการ
จัดการความรู 

   3 การจัดความรูให
เปนระบบ 

1. กิจกรรมประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณ
ระหวางอาจารย
ภายในและภายนอก 
2. แยกประเด็น
เตรียมความพรอม
กอนเรียน/ระหวาง
เรียน 

มิถุนายน 
2560 

1. วิทยากรผูมี
ความรูความ
เช่ียวชาญ 
2. เอกสารการ
พัฒนา รูปแบบ 
การเรียนการ
สอน 
3. การ
ประชุมสัมมนา
และจํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 
 
 
 

1. มีวิทยากรผูมี
ความรูความ
เช่ียวชาญ 
2. มีเอกสารการ
พัฒนารูปแบบการ
เรยีนการสอน 
3. มีอาจารยเขา
รวมกิจกรรมอยาง
นอย 50 คน 
 

แบบบักทึก
กิจกรรม
ประชุม
แลกเปล่ียน
เรียนรู
ประสบการณ 

5,000 งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : การวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการใหไดรับการตีพิมพ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : มีอาจารยที่สามารถขอตําแหนงทางวิชาการโดยใชผลงานจากงานวิจัย  
ลําดับ     กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ  ระยะเวลา      ตัวช้ีวัด     เปาหมาย   เคร่ืองมือ/    

   อุปกรณ 
งบประมาณ     ผูรับผิดชอบ     ผูกํากับ 

   4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 

1. ประเมินผลและ
กล่ันกรองความรูโดย
คณะกรรมการ
จัดการความรู 

มิถุนายน 
2560 

1. ความรู ทักษะ 
และประสบ 
การณใหมในการ
พัฒนารูปแบบ 

1. มีความรู ทักษะ 
และ ประสบการณ
ใหมที่จะนําไป
พัฒนารูปแบบ 

แบบ
ประเมินผล 

- งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

   5 การเขาถึงความรู 1. จัดทําเอกสาร 
เผยแพร/web site 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 
2560 

จํานวนเอกสาร
เผยแพร และ 
web site 

มีเอกสารเผยแพร
อยางสม่ําเสมอ 
และมี web site 

 ระบบ
เครือขาย/
server 

5,000 งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

 

   6 การแบงปนแลก 
เปลี่ยนความรู 

จัดประชุม มิถุนายน 
2560 

จํานวนเอกสาร
เผยแพร 

1. มีเอกสารเผยแพร
ในการประชุม 
2. มีการจัดสงเอกสาร
ใหกับผูเขารวม
กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. มีการเผยแพรแนว
ปฏิบัติตามประเด็น
แลก เปลี่ยนผานทาง 
web site 
 

รายงานการ
ประชุม 

5,000 งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

   7 การเรียนรู 1. อาจารยนําความรู
ไปใชในการจัด

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

จํานวนผูนําไปใช อยางนอย 5 คน แบบรายงาน
การติดตาม/

- งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา   

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : การวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการใหไดรับการตีพิมพ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : มีอาจารยที่สามารถขอตําแหนงทางวิชาการโดยใชผลงานจากงานวิจัย  
ลําดับ     กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ  ระยะเวลา      ตัวช้ีวัด     เปาหมาย   เคร่ืองมือ/    

   อุปกรณ 
งบประมาณ     ผูรับผิดชอบ     ผูกํากับ 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

2560 เอกสาร
ประกอบ 

และวิจัย 

ผูทบทวน / ผูอนุมัต ิ: คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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