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บทนาํ 

 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

การจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการรวบรวมความรูทั้งที่เปนความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) และความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge ) มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึงความรูและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งนําความรูที่ไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางศักยภาพขององคกรใหมีความสามารถในการแขงขันระดับสูง ปจจุบัน
การจัดการความรูไดกําหนดไวในเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู เพื่อ
มีการสรางและพัฒนาสังคม ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่
มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในสถาบันสามารถ
เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ซึ่งตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผล
ความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ 
รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรใหเปน
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 
 คณะ ฯ เห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู จึงมีการจัดการความรูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
อาจารยอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนระบบการจัดการท่ีสามารถกําหนดข้ึน และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยคณะฯ 
ไดจัดวางระบบการจัดการความรูและแผนการดําเนินงานไวดังรายการตอไปนี้  

1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู KM คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ CKO 
(Chief Knowledge officer) 
  เพ่ือใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู  ดังนี้ 

1.1 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เปน CKO ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
            1.1.1 สนับสนุนและใหคําปรึกษาการดําเนินงานดานการจัดการความรูของคณะใหบรรลุ
วัตถุประสงค 
            1.1.2 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการจัดการความรูของคณะใหเปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด 
  1.2 ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา เปนหัวหนา KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบ
ดังนี ้ 
   1.2.1 ทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู เพ่ือพิจารณาและ
รวมกันกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน และเปาหมายการบริหารจัดการองคความรูของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
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   1.2.2 กํากับติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนการจัดการความรูตามประเด็นความรู
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และรายงานผลตอคณบดี 
   1.2.3 ประสานงาน และดําเนินงานตามประเด็นการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
        2) ตัวแทนอาจารยประจําสาขาวิชาเปน KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
            2.1 รวมกําหนดประเด็นการจัดการความรู 
            2.2 รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็นการจัดการความรู 
            2.3 รวมพิจาณาแนวปฏิบัติการจัดการความรู ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการความรู 
        3) เจาหนาที่งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาเปน KM Team และเลขานุการ มีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบดังนี้ 
       3.1 ประสานงานคณะกรรมการการจัดการความรู และตัวแทนอาจารยที่รวมกิจกรรมการจัดการความรู 

3.2 ดําเนินการจัดประชุมและกิจกรรมการจัดการความรู                  
3.3 จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู และถอดบทเรียนการจัดการความรูตาม

ประเด็นที่กําหนด  
  3.5 ดําเนินการเผยแพรผลจาการจัดการความรูผานชองทางการเผยแพรที่สามารถเขาถึงได เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) /web board /บอรดประชาสัมพันธเปนตน  
           3.6 ติดตามจากการนําความรูไปใช และสรุปผล 

3.7 จัดทาํรายงานสรุปผลการจัดการความรู   
 
2) ขอบเขต KM ( KM Focus Area) 

  2.1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่สนับสนุนประเด็นกลยุทธของคณะ ประกอบดวย 

(1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

(2) การวิจัยพัฒนาและการแกไขปญหาชุมชนทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 

(3) การบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งอยางย่ังยืนแกทองถ่ิน 

(4) การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(5) การบริหารและพัฒนาองคกรแกงการเรียนรู 

(6) การบริหารทรัพยสินและเพิ่มรายไดขององคกร 

  2.2 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) จะเลือกดําเนินงานใหแลวเสร็จในปการศึกษา 2561 

ประกอบดวย 

ขอบเขต KM ที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

           ประเด็น  เทคนคิการจัดการเรียนการสอน /เทคนิคการวัดและประเมินผล  

 ขอบเขต KM ที่ 2 ดานการวิจัย   

          ประเด็น   เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
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3) เป้าหมาย KM (Desired State) 

3.1 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการใหแลว

เสร็จภายในปการศึกษา 2561  ประกอบดวย 

1) มีการถายโอนความรูกระบวนการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบใหเปนฐานความรูสูการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

2) สรางการมีสวนรวมของหนวยงานในกระบวนการติดตามและประเมินผลใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางเปนระบบและมาตรฐานเดียวกัน 

3) สรางผูเชี่ยวชาญการติดตามประเมินผลของหนวยงานใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ 

 
3.2 เปาหมาย KM (Desired State) จํานวนเปาหมาย ที่คณะทํางานจะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในปการศึกษา 2561  คือ   

   มีการถายโอนความรูกระบวนการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ  ใหเปน
ฐานความรูสูการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
 

4) ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ (Key Success Factor)   
       ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KM ที่เลือกทํา

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 

1) นโยบายผูบริหารมีความชัดเจนและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

2) อาจารยใหความรวมมือในการจัดการความรูอยางเปนระบบ 
3) ระบบการติดตามและประมวลผลการจัดการความรู 

 
5) การจัดการความรู้ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ขอบเขต KM ที่ 
(KM Focus 

Areas) 

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 

นักศึกษา อาจารย 
คณะ/

มหาวิทยาลัย 
นโยบายที่เกี่ยวของ 

1. ดานการผลิต
บัณฑิต   

1.1 นักศึกษาเปน
บัณฑิตที่พึง
ประสงค 

1.1 อาจารยเกิดความรูใหม
เก่ียวกับการผลิตบัณฑิต 
1.2 อาจารยสามารถนํา
ความรูจากการผลิตบัณฑติ
ไปตอยอดความรูไดอยางมี
คุณภาพ 

นักศึกษาและ
บัณฑิตที่จบ
การศึกษามี
คุณภาพ 

ประเด็นกลยุทธของ
คณะการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ขอบเขต KM ที่ 
(KM Focus 

Areas) 

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 

นักศึกษา อาจารย 
คณะ/

มหาวิทยาลัย 
นโยบายที่เกี่ยวของ 

2. ดานการวิจัย   2.1 นักศึกษาไดรับ
ความรูใหมหรือ
ความรูที่ไดจาก
อาจารยในการ
นํามาประยุกตใชใน
การจัดการเรียน
การสอน หรือ จัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา   

2.1 อาจารยมีองคความรู
ใหมเก่ียวกับการวิจัย 
2.2 อาจารยสามารถนํา
ความรูที่ไดจากการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไปตอยอดเก่ียวกับการ
ดําเนินงานดานการวิจัย 
 

2.1 เกิดความ
เชื่อถือในการ
ดําเนินการวิจัย 
 

ประเด็นกลยุทธของ
คณะเพื่อใหการวิจัย
พัฒนาและการ
แกไขปญหาชุมชน
ทองถิ่นอยางมี
คุณภาพ 

ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 

 
แบบฟอร์ม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เกณฑการกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ที่ 1 ขอบเขต KM ที่ 2 

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

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

ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 
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แบบฟอร์ม 3  เป้าหมาย KM (Desired State) ของ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) การผลิตบัณฑิต : เทคนิคการจัดการเรียนการสอน /เทคนิคการวัดและ
ประเมินผล       

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ท่ี 1 สนับสนนุใหอาจารยผูสอนออกแบบ
และพัฒนาเครื่องมือสําหรับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
สรางแรงจูงใจใหกับนักศึกษา เพ่ือนําความรูไปประยุกตใช
ในการเรียนในรายวิชาที่กําหนด 

จํานวนรายวิชาที่มีการออกแบบเครื่องมือ อยางนอย 
2 รายวิชา  

 เปาหมาย KM ที่ 1.2  มีการถายโอนความรูใหกับ
อาจารยผูสอนทานอ่ืน ๆ   

จํานวนอาจารยที่ไดรับการถายโอนความรูอยางนอย
สาขาวิชาละ 1 คน 

ขอบเขต KM (KM Focus Area) การวิจัย : เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 

เปาหมาย KM ท่ี 1 สนับสนนุและสงเสริมใหอาจารยที่มี
ผลงานวิจัยนําไปสูการเขียนบทความวิจัยใหเกิดคุณภาพ
และสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยเขียนบทความวิชาการให
เปนไปตามเกณฑการเผยแพรที่กําหนดด 

จํานวนอาจารยมีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
อยางนอย สาขาวิชาละ 1 เรื่อง 

 เปาหมาย KM ที่ 1.2  มีการถายโอนความรูใหกับ
อาจารยทานอ่ืน ๆ   

จํานวนอาจารยที่ไดรับการถายโอนความรูอยางนอย
สาขาวิชาละ 1 คน 

 

แบบฟอร์ม 4  Check List  ทวนสอบการกาํหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ
เป้าหมาย KM  (Desired State) 
ช่ือหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 
เปาหมาย KM (Desired State) : 
1) ดานการผลิตบัณฑิต 
          อาจารยมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน /เทคนิคการวัดและประเมินผล ที่สามารถนําไปประยุกตใชกับ
รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบสอน เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูใหมและเปนเครื่องมือที่สามารถทําใหนักศึกษาเกิด
การพัฒนาศักยภาพอยางแทจริง 
        หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : จํานวนรายวิชารายวิชาที่ถูกนําไปประยุกต 
2) ดานการวิจัย 

อาจารยมีเทคนคิหรือวิธีการเขียนบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ที่สามารถนําไปเผยแพรผานเวทีการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ หรือ วารสาร เพื่อนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน 
        หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : จํานวนบทความที่มีการเผยแพร 
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แบบฟอร์ม 5  แบบประเมินองค์กรตนเองเรืองการจัดการความรู้  หมวด 1 - กระบวนการ
จัดการความรู้ 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2 - มีระดับปานกลาง  3 - มีในระดับที่ดี 4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู สิ่งท่ีมีอยู / ทําอยู 
1.1 องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดออนในเรื่องการจัดการ

ความรู เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู เชนองคกรยังขาดความรูที่จําเปนตองมี หรือ
องคกรไมไดรวบรวมความรูที่มีอยูใหเปนระบบ เพื่อใหงายตอการนําไปใช ไม
ทราบวาคนไหนเกงเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง 

3 

1.2 องคกรมีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตางๆ  โดยเฉพาะอยางย่ิงจาก
องคกรที่มีการใหบริการคลายคลึงกัน (ถามี)  อยางเปนระบบและมีจริยธรรม 

2 

1.3 ทุกคนในองคกร มีสวนรวมในการแสวงหาความคดิใหม ๆ  ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองคกรอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
(บริการหรือดําเนินงานที่คลายคลึงกัน ) และจากองคกรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

2 

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

2 

1.5 องคกรเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือ ความรูและทกัษะ ที่อยูในตัว
บุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณและการเรียนรูของแตละคน และใหมีการ
ถายทอดความรูและทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองคกร 

3 

ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 

 

แบบฟอร์ม 6  แบบประเมินองค์กรตนเองเรืองการจัดการความรู้  หมวด 2 - ภาวะผูน้าํ 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด  
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 - มีระดับปานกลาง  3 - มีในระดับที่ดี   4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 2  ภาวะผูนํา สิ่งท่ีมีอยู / ทําอยู 
2.1 ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธที่สําคัญในองคกร 2 

2.2 

ผูบริหารตระหนักวา ความรูเปนสินทรัพย (Knowledge Asset)  ที่สามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนกับองคกรได  และมีการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน  เพ่ือนํา
สินทรัพยความรูที่มีอยูไปใชประโยชน (เชน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากขึ้น  ใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามความตองการ  สรางความ

4 
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แบบฟอร์ม 6  แบบประเมินองค์กรตนเองเรืองการจัดการความรู้  หมวด 2 - ภาวะผูน้าํ 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด  
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 - มีระดับปานกลาง  3 - มีในระดับที่ดี   4 – มีในระดับที่ดีมาก 

พึงพอใจใหผูใชบริการ เปนตน) 

2.3 
องคกรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากรเพื่อสงเสริม Core Competencies เดิม
ที่มีอยูใหแข็งแกรงข้ึน และพัฒนา Core Competencies ใหมๆ  (Core 
Competencies หมายถึง ความเกงหรือความสามารถเฉพาะทางขององคกร) 

2 

2.4 
การมีสวนรวมในการสรางองคความรูขององคกร  เปนสวนหนึ่งของเกณฑที่
องคกรใชประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล  และใหผลตอบแทน
บุคลากร 

4 

ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 

แบบฟอร์ม 7  แบบประเมินองค์กรตนเองเรืองการจัดการความรู้ หมวด 3 - วัฒนธรรมในเรือง
การจัดการความรู้ 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด  
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 - มีระดับปานกลาง   3 - มีในระดับที่ดี  4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู สิ่งท่ีมีอยู / ทําอยู 
3.1 องคกรสงเสริมและใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร  4 
3.2 พนักงานในองคกรทํางานโดยเปดเผยขอมูลและมีความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน 4 

3.3 
องคกรตระหนักวา  วัตถุประสงคหลักของการจัดการความรู  คือ การสราง หรือ
เพ่ิมพูนคุณคาใหแกผูใชบริการและหนวยงานที่เก่ียวของ 

4 

3.4 
องคกรสงเสริมใหบุคลากร เกิดการเรียนรู โดยการใหอิสระในการคิด และการ
ทํางาน รวมทั้งกระตุนใหพนักงานสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

4 

3.5 ทุกคนในองคกรถือวาการเรียนรูเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทุกคน 4 
ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 
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แบบฟอร์ม 8  แบบประเมินองค์กรตนเองเรืองการจัดการความรู้   หมวด 4 - เทคโนโลยีการ
จัดการความรู้ 
        โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูใน    
ระดับใด  0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 - มีระดับปานกลาง   3 - มีในระดับท่ีดี  4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู สิ่งท่ีมีอยู / ทําอยู 
4.1 เทคโนโลยีที่ใชชวยใหทุกคนในองคกรสื่อสารและเชื่อมโยงกันไดอยางทั่วถึงท้ัง

ภายในองคกรและกับองคกรภายนอก   
3 

4.2 เทคโนโลยีที่ใชกอใหเกิดคลังความรูขององคกร  ( An Institutional Memory )  
ที่ทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงได 
 

3 

4.3 เทคโนโลยีที่ใชทําใหบุคลากรในองคกรเขาใจและใกลชิดผูมาใชบริการมากข้ึน เชน 
ความตองการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เปนตน 

3 

4.4 องคกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนความตองการของผูใช 3 
4.5 องคกรกระตือรือรนที่จะนําเทคโนโลยีที่ชวยใหพนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและ

ประสานงานกันไดดีข้ึน มาใชในองคกร 
 

3 

4.6 ระบบสารสนเทศขององคกรชาญฉลาด (Smart) ใหขอมูลไดทันทีที่เกิดขึ้นจริง 
(Real Time) และขอมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

3 

ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 

 

แบบฟอร์ม 9  แบบประเมินองค์กรตนเองเรืองการจัดการความรู้   หมวด 5 - การวัดผลการ
จัดการความรู้ 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 - มีระดับปานกลาง   3 - มีในระดับที่ดี  4 – มีในระดับที่ดมีาก 

หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 
5.1 องคกรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง  การจัดการความรูกับผลการดําเนินการที่สําคัญ

ขององคกร  เชน  ผลลัพธในดานผูใชบริการ ดานการพัฒนาองคกร ฯลฯ 
3 

5.2 องคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรูโดยเฉพาะ 4 

5.3 
จากตัวชี้วัดในขอ 5.2 องคกรสรางความสมดลุยระหวางตัวชี้วัดท่ีสามารถตีคาเปนตัว
เงินไดงาย  (เชน ตนทุนที่ลดได ฯลฯ) กับตัวชี้วัดที่ตีคาเปนตัวเงินไดยาก  ( เชน 
ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ การตอบสนองผูใชบริการไดเร็วขึ้น การพัฒนา

3 
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บุคลากร ฯลฯ ) 

5.4 
องคกรมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมตางๆ  ที่มีสวนสําคัญที่ทําใหฐานความรู
ขององคกรเพ่ิมพูนขึ้น 

4 

ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 
การจาํแนกองค์ความรู้ทีจาํเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อสวนราชการ : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
องคความรูที่จําเปน 

 
กลุมเปาหมาย เปาหมายตัวชี้วัด 

แผนที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 1. บัณฑิตมีงานทํา
ตรงตามวิชาการและ
วิชาชีพ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพ
และศักยภาพในการ
แขงขัน 

-การจัดการเรียนการสอน 
ที่สรางประสบการณการ
เรียนรูที่แบบใหมโดยใช
เครื่องมือที่ทันสมัย 
- นักศึกษาเกิดทักษะที่ 
นําไปสูการประยุกตใช 
ในการเรียนและการ 
ทํางานในอนาคต 

อาจารยผูสอน อยางนอย 1 วิชา/
สาขาวิชา 

แผนที่ 2 ดานการวิจัย การวิจัยพัฒนาและแกไข
ปญหาชุมชนทองถิ่นอยางมี
คุณภาพ 

1. ผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคเกิด
ประโยชนตอทองถ่ิน 
2.งานวิจัย มีคุณภาพ
ระดับชาติ /
นานาชาต ิ

ผลงานวิชาการท่ีเกิดจาก
การวิจัยมีคุณภาพ
สามารถนําไปเผยแพร
และตอยอดสูการขอ
ตําแหนงทางวิชาการได 

อาจารย จํานวนบทความที่
เผยแพรตาม
เกณฑ กพอ. 

ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด    
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องค์ความรู้ทีจาํเป็นในการปฏิบัติราชการ 
การจาํแนกองค์ความรู้ทีจาํเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร           เปาประสงค ตัวชี้วัด     เปาหมายของตัวชี้วัด 
องคความรูที่จําเปน 

ตอการปฏิบัติราชการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. บัณฑิตมีงานทําตรงตาม
วิชาการและวิชาชีพ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพและ
ศักยภาพในการแขงขัน 

อยางนอย 1 วิชา/สาขา 
วิชา 

การนําไปใชประโยชน -อาจารยมกีารจัดการเรียนการสอน 
ที่หลากหลาย โดยนําไปประยุกตใช 
กับผูเรียน 
- นักศึกษาเกิดทักษะที่นําไปสูการ
ประยุกตใชในการเรียนและการ 
ทํางานในอนาคต 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : แผนที่ 1 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) :ประเด็นดานการผลิตบัณฑิต : เทคนิคการจัดการเรียนการสอน /เทคนิคการวัดและประเมินผล  

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :    
ลําดับ กิจกรรมการจัดการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชี้ความรู 
-ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ไดประเมินความรู 

14 พ.ย.61 มีรายการความรูที่
ไดรับการบงชี้ 

ดานการผลิตบัณฑิต 

1 ประเด็น  
 

อาจารย - CKO 
- KM Team 

2 การสรางและแสวงหาความรู  
- ภายในหนวยงาน  
- ภายนอกหนวยงาน 
สรางและแสวงหาความรู 

14 พ.ย.61-พ.ค.62 จํานวนอาจารยที่เขา
รวมกิจกรรม 

ไมนอยกวารอยละ  
75 ของเปาหมายที่

กําหนด 

อาจารย - CKO 
- KM Team  
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
องคความรูที่ตองการ 
เทคนิค หรือ องคความรูใหม 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ  
- จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู 

14 พ.ย.61-พ.ค.62 มีทะเบียนรายการ 
ความรูที่ไดรับการ
บงชี้/ คลังความรู 

  มีทะเบียน ความรู 
 ไมนอยกวา 1 เรื่อง 

อาจารย - CKO 
- KM Team 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู  
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

14 พ.ย.61-พ.ค.62 มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

อยางนอย 1 กิจกรรม อาจารย - CKO 
- KM Team  

5 การเขาถึงความรู  
- เผยแพร Web site  
- จัดทําเปนเอกสาร ,  
- E-document หนังสือเวียน  
- บอรดประชาสัมพันธ  
- การอบรม สัมมนา กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

14 พ.ย.61-พ.ค.62 มีจํานวนชองทางที่ 
เขาถึงความรู 

อยางนอย 2 ชองทาง อาจารย - CKO 
- KM Team 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
- แลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Web และ 
บอรด KM  
- ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 

14 พ.ย.61-พ.ค.62 - จํานวนครั้งของการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู  
- ความถี่ของการ 
แลกเปลี่ยน 
 

ไมนอยกวา 1 ครั้ง  
ตอเรื่อง 

อาจารย - CKO 
- KM Team  

7 การเรียนรู  
- การนําการจัดการความรูไปใชในการ
ปรับปรุง พัฒนางาน และตอยอด
ความรู 

14 พ.ย.61-พ.ค.62 จํานวนคณาจารยใน
คณะที่ไดรับความรู  

และนําผลไปใช 

รอยละ 70 ของ
คณาจารยในคณะที่

ไดรับความรู  
และนําผลไปใช 

อาจารย - CKO 
- KM Team 
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ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด    
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องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 
การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด     เปาหมายของตัวชี้วัด 
องคความรูที่จําเปน 
ตอการปฏิบัติราชการ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร 
การวิจัยพัฒนาและแกไขปญหา
ชุมชนทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 

1. ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคเกิดประโยชนตอ
ทองถิ่น 
2.งานวิจัย มีคุณภาพ
ระดับชาติ /นานาชาติ 

จํานวนบทความที่
เผยแพรตามเกณฑ 
กพอ. 

การนําไปประยุกตใช ผลงานวิชาการที่เกิดจากการวิจัยมี
คุณภาพสามารถนําไปเผยแพรและ
ตอยอดสูการขอตําแหนงทาง
วิชาการได 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : แผนที่ 2 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : ประเด็นดานการวิจัย: เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :    
ลําดับ กิจกรรมการจัดการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชี้ความรู 
-ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ไดประเมินความรู 

14 พ.ย.61 มีรายการความรูที่
ไดรับการบงชี้ 
ดานการวิจัย 

1 ประเด็น  
 

อาจารย - CKO 
- KM Team 

2 การสรางและแสวงหาความรู  
- ภายในหนวยงาน  
- ภายนอกหนวยงาน 
สรางและแสวงหาความรู 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

14 พ.ย.61-พ.ค.62 จํานวนอาจารยที่เขา
รวมกิจกรรม 

ไมนอยกวารอยละ  
75 ของเปาหมายที่

กําหนด 

อาจารย - CKO 
- KM Team  
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
องคความรูที่ตองการ 
เทคนิค หรือ องคความรูใหม 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ  
- จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู 

14 พ.ย.61-พ.ค.62 มีทะเบียนรายการ 
ความรูที่ไดรับการ
บงชี้/ คลังความรู 

  มีทะเบียน ความรู 
 ไมนอยกวา 1 เรื่อง 

อาจารย - CKO 
- KM Team 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู  
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

14 พ.ย.61-พ.ค.62 มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

อยางนอย 1 กิจกรรม อาจารย - CKO 
- KM Team  

5 การเขาถึงความรู  
- เผยแพร Web site  
- จัดทําเปนเอกสาร ,  
- E-document หนังสือเวียน  
- บอรดประชาสัมพันธ  
- การอบรม สัมมนา กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

14 พ.ย.61-พ.ค.62 มีจํานวนชองทางที่ 
เขาถึงความรู 

อยางนอย 2 ชองทาง อาจารย - CKO 
- KM Team 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
- แลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Web และ 
บอรด KM  
- ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 

14 พ.ย.61-พ.ค.62 - จํานวนครั้งของการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู  
- ความถี่ของการ 
แลกเปลี่ยน 
 

ไมนอยกวา 1 ครั้ง  
ตอเรื่อง 

อาจารย - CKO 
- KM Team  

7 การเรียนรู  
- การนนําการจัดการความรูไปใชใน
การปรับปรุง พัฒนางาน และตอยอด
ความรู 

14 พ.ย.61-พ.ค.62 จํานวนคณาจารยใน
คณะที่ไดรับความรู  

และนําผลไปใช 

รอยละ 70 ของ
คณาจารยในคณะที่

ไดรับความรู  
และนําผลไปใช 

อาจารย - CKO 
- KM Team 

ผูทบทวน ผูอนุมัติ 
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อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด    
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งบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู                          
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปาหมาย KM (Desired State) : การผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  อยางนอย 2 ประเด็น 

ลําดับ 
กิจกรรมตามแผนการจัดการ

ความรู 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

ป 
พ.ศ.2561 

ป พ.ศ.2562 

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

1 กระบวนการจัดการความรู 
1.1 การบงชี้ความรู 7,200          
1.2 การสรางและแสวงหาความรู 7,200          
1.3 การจัดความรูใหเปนระบบ 7,200          
1.4 การประมวลและกลั่นกรอง 7,200          
1.5 การเขาถึงความรู -          
1.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -          
1.7 การเรียนรู -          
2 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

2.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-          

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

รางวัล 
-          

ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด    
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