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คํานํา 

  คณะกรรมการการจัดการความรู (Knowledge Management) สายวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผน และ
เปาหมายการบริหารจัดการความรูของคณะ เพื่อใหคณะเปนองคกรแหงการเรียนรูและเปนไปตามพันธกิจของ
คณะที่กําหนดตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2565) 
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดจัดทําแผนกา รจัดการความรู (Knowledge 
Management) สายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 ฉบับนี้ ข้ึน            
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุม ดําเนินการ ติดตาม และการตรวจสอบ การดําเนินการ
งานดานการจัดการความรูสายวิชาการใหสามารถดําเนินการไดเปนไปตามกระบวนการและเปาหมายที่วางไว 
และไดกําหนดประเด็นผานการประชุมจากตัวแทนอาจารยแตละสาขาวิชาในการประชุมครั้ง 1 ปการศึกษา 
2563 ซึ่งเกิดจาการมีสวนรวมที่จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามความตองการของกลุมเปาหมายที่ตั้งไว 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2565)  

  คณะกรรมการการจัดการความรู (สายวิชาการ) หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอผูที่เก่ียวของ  จึงขอขอบคุณทุกทานท่ีไดรวมกันในการจัดทําแผนการจัดการความรู (Knowledge 
Management) สายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 มา ณ โอกาสนี้    
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บทนํา 

 

1) บทสรุปผูบริหาร 
 
การจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการรวบรวมความรูทั้งท่ีเปนความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูที่ชัดแจง (Explicit 

Knowledge ) มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งนํา
ความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางศักยภาพขององคกรใหมีความสามารถในการแขงขันระดับสูง ปจจุบันการจัดการความรูได
กําหนดไวในเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู เพ่ือมีการสรางและพัฒนาสังคม ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสู
สถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสถาบัน
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ซึ่งตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 
 คณะ ฯ เห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู จึงมีการจัดการความรูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนระบบการจัดการท่ี
สามารถกําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยคณะฯ ไดจัดวางระบบการจัดการความรูและแผนการดําเนินงานไวดังรายการตอไปนี ้ 
 

1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู KM คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ CKO (Chief Knowledge officer) 
  เพ่ือใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู  ดังน้ี 

1.1 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน CKO ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี ้
            1.1.1 สนับสนุนและใหคําปรึกษาการดําเนินงานดานการจัดการความรูของคณะใหบรรลุวัตถุประสงค 
            1.1.2 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการจัดการความรูของคณะใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด 
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 1.2 รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เปนหัวหนา KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้  
   1.2.1 ทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู เพ่ือพิจารณาและรวมกันกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน และ
เปาหมายการบริหารจัดการองคความรูของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   1.2.2 กํากับติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนการจัดการความรูตามประเด็นความรูของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
รายงานผลตอคณบด ี
   1.2.3 ประสานงาน และดําเนินงานตามประเด็นการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 
 
        2) ตัวแทนอาจารยประจําสาขาวิชาเปน KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี ้
            2.1 รวมกําหนดประเด็นการจัดการความรู 
            2.2 รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็นการจัดการความรู 
            2.3 รวมพิจาณาแนวปฏิบัติการจัดการความรู ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการความรู 
 
        3) เจาหนาที่งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาเปน KM Team และเลขานุการ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้
       3.1 ประสานงานคณะกรรมการการจัดการความรู และตัวแทนอาจารยที่รวมกิจกรรมการจัดการความรู 

3.2 ดําเนินการจัดประชุมและกิจกรรมการจัดการความรู                  
3.3 จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู และถอดบทเรียนการจัดการความรูตามประเด็นที่กําหนด  

  3.5 ดําเนินการเผยแพรผลจาการจัดการความรูผานชองทางการเผยแพรที่สามารถเขาถึงได เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) /web board /
บอรดประชาสัมพันธเปนตน  
           3.6 ติดตามจากการนําความรูไปใช และสรุปผล 

3.7 จัดทํารายงานสรุปผลการจัดการความรู   
 

2) ขอบเขต KM ( KM Focus Area) 
  2.1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่สนับสนุนประเด็นกลยุทธของคณะ ประกอบดวย 

(1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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(2) การวิจัยพัฒนาและการแกไขปญหาชุมชนทองถิ่นอยางมีคุณภาพ 
(3) การบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนแกทองถ่ิน 
(4) การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(5) การบริหารและพัฒนาองคกรแกการเรียนรู 
(6) การบริหารทรัพยสินและเพ่ิมรายไดขององคกร 
 

  2.2 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) จะเลือกดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2563 ประกอบดวย 
ขอบเขต KM ที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ   
  ประเด็น พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ   

 ขอบเขต KM ที่ 2 ดานการวิจัย   
   ประเด็น การผลิตผลงานวิจัยเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  
 ขอบเขต KM ที่ 3 ดานอื่น ๆ (ถามี)  
   ประเด็น วิธีการ/แนวทางในการรับนักศึกษาใหม  
  (ผลการคัดเลือกประเด็นเปนไปตามมติที่ประชุมการจัดการความรู ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ) 
 

3) เปาหมาย KM (Desired State) 
3.1 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2563  

ประกอบดวย 
1) มีการถายโอนความรูกระบวนการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบใหเปนฐานความรูสูการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
2) สรางการมีสวนรวมของหนวยงานในกระบวนการติดตามและประเมินผลใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและมาตรฐานเดียวกัน 
3) สรางผูเชี่ยวชาญการติดตามประเมินผลของหนวยงานใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ 
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3.2 เปาหมาย KM (Desired State) จํานวนเปาหมาย ที่คณะทํางานจะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2563  คอื   
   มีการถายโอนความรูกระบวนการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบใหเปนฐานความรูสูการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
 

4) ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)   
          ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KM ที่เลือกทําสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรมภายในองคกร คือ 

1) นโยบายผูบริหารมีความชัดเจนและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
2) อาจารยใหความรวมมือในการจัดการความรูอยางเปนระบบ 
3) ระบบการติดตามและประมวลผลการจัดการความรู 

5) การจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ขอบเขต KM ท่ี 

(KM Focus Areas) 
ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 

นักศึกษา อาจารย คณะ/มหาวิทยาลัย นโยบายที่เกี่ยวของ 

1. ดานการผลิตบัณฑิต   1.1.1 นักศึกษาเปนบัณฑิต
ที่พึงประสงค 

1.2.1 อาจารยเกิดความรูใหมเก่ียวกับ
การผลิตบัณฑิต 
1.2.2 อาจารยสามารถนําความรูจาก
การผลิตบัณฑิตไปตอยอดความรูได
อยางมีคุณภาพ 

1.3.1 นักศึกษาและ
บัณฑิตท่ีจบการศึกษามี
คุณภาพ 

ประเด็นกลยุทธของคณะการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

2. ดานการวิจัย   2.1.1 อาจารยมีการนําองค
ความรูไปประยุกตใชกับการ
เรียนการสอนใหมีความ
หลากหลายและเกิดองค
ความรูใหม 

2.2.1 อาจารยมีองคความรูใหมเก่ียวกับ
การวิจัย 
2.2.2 อาจารยสามารถนําไปใชในการ
วางแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่
สูงข้ึน  
 

2.3.1 มีบุคลากรที่
ศักยภาพ ที่จะสามารถ
เปนผูถายทอดใหกับ
ผูเรียน ชุมชน ไดอยางมี
คุณภาพ  
 

ประเด็นกลยุทธของคณะ
เพ่ือใหการวิจัยพัฒนาและ
การแกไขปญหาชุมชน
ทองถิ่นอยางมีคุณภาพ 



แผนการจัดการความรู (สายวิชาการ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ปการศึกษา 2563 หนา 5 

 

แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ขอบเขต KM ท่ี 

(KM Focus Areas) 
ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 

นักศึกษา อาจารย คณะ/มหาวิทยาลัย นโยบายที่เกี่ยวของ 

3. ดานการบริหารจัดการ 3.1.1 มีชองทางการเขาถึง
ขอมูลการศกึษาตอที่
หลากหลาย 
3.1.2 มีกิจกรรมรวมกันทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนระหวาง
รุนพี่และรุนนอง 
3.1.3 เกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางรุนพี่และรุนนอง 

3.2.1  งบประมาณสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

3.3.1 มีจํานวนนักศึกษา
เพ่ิมขึ้น สงผลใหมีรายได
เพ่ิมขึ้น  

ประเด็นการบริหารและพัฒนา
องคกรแกการเรียนรู 

ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 

 

แบบฟอรม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

เกณฑการกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ที ่1 ขอบเขต KM ที ่2 ขอบเขต KM ที ่3 

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

รวมคะแนน 24 30 27 
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1 <เกณฑคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได> 
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ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 

 

แบบฟอรม 3  เปาหมาย KM (Desired State) ของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) การผลิตบัณฑิต : พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ   

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ที่ 1 สนับสนนุใหสาขาวิชาพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ความสามารถ และมีศักยภาพที่สามารถนําไปประยุกตใชในการสรางสรรค
ผลงาน หรือ เขารวมการแขงขันผลงานตามศาสตรที่มีความถนัด และหรือมี
การเผยแพรในเวทีระดับจังหวัด ระดับชาติ และหรือ นานาชาต ิ

จํานวนนักศึกษาที่มีการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  
 
 

 เปาหมาย KM ที ่2  มีการถายโอนความรูใหกับอาจารยผูสอนทานอื่น ๆ   จํานวนอาจารยที่ไดรับการถายโอนความรูอยางนอยสาขาวิชาละ 1 คน 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) การวิจัย : การผลิตผลงานวิจัยเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ที่ 1 สนับสนนุและสงเสริมใหอาจารยเตรียมความพรอมในการ
ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

- จํานวนอาจารยที่มีการผลิตผลงานวิจัย  
- จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร  

 เปาหมาย KM ที ่2  มีการถายโอนความรูใหกับอาจารยทานอื่น ๆ   จํานวนอาจารยที่ไดรับการถายโอนความรู อยางนอยสาขาวิชาละ 1 คน 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) การบริหารจัดการ : กระบวนการรับนักศึกษาใหม 

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ที่ 1 สนับสนนุและสงเสริมใหหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ
หลักสูตรเชิงรุก 

- จํานวนนักศึกษาใหมของแตละสาขาวิชา เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผาน
มา  

 เปาหมาย KM ที ่2  มีการถายโอนความรูใหกับอาจารยทานอื่น ๆ   - จํานวนหลักสูตรท่ีมีการดําเนินการรับนักศึกษาใหม โดยใชเครื่องมือที่
เกิดจาการจัดการความรู 
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แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM  (Desired State) 
 

ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันท่ี : 16 ธันวาคม 2563 
เปาหมาย KM (Desired State) : 
1) ดานการผลิตบัณฑิต 
         อาจารยมีแนวปฏิบัติ และเทคนิค 
        หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : จํานวนแนวปฏิบัติท่ีด/ีเทคนิค 
2) ดานการวิจัย 

 อาจารยมีเทคนิคหรือวิธีการ  
        หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : จํานวนอาจารย/จํานวนเทคนิค/จํานวนแนวปฏิบัติที่ดี 
3) ดานการบริหารจัดการ 

คณะมีกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถทําใหเกิดผลสําเร็จในการรับนักศึกษา 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : จํานวนนักศึกษาใหมที่เพ่ิมข้ึน/จํานวนวิธีการ 

 

แบบฟอรม 5  แบบประเมินองคกรตนเองเร่ืองการจัดการความรู  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2 - มีระดับปานกลาง  3 - มีในระดับท่ีดี 4 – มีในระดับท่ีดีมาก 
 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู/ ทําอยู 
1.1 องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดออนในเรื่องการจัดการความรู เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู เชนองคกรยัง

ขาดความรูท่ีจําเปนตองมี หรือองคกรไมไดรวบรวมความรูที่มีอยูใหเปนระบบ เพ่ือใหงายตอการนําไปใช ไมทราบวาคนไหนเกง
เรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง 

3 

1.2 องคกรมีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากองคกรที่มีการใหบริการคลายคลึงกัน (ถามี)  อยาง
เปนระบบและมีจริยธรรม 

2 

1.3 ทุกคนในองคกร มีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหม ๆ  ระดับเทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จากองคกร
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน (บริการหรือดําเนินงานที่คลายคลึงกัน ) และจากองคกรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

2 
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หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู/ ทําอยู 
1.4 องคกรมีการถายทอด Best Practices อยางเปนระบบ  ซึ่งรวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเปนเอกสาร  และการจัดทํา

ขอสรุปบทเรียนท่ีไดรับ (Lessons Learned) 
2 

1.5 องคกรเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือ ความรูและทักษะ ที่อยูในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณและการเรียนรูของ
แตละคน และใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองคกร 

3 

ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 

 

แบบฟอรม 6  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 2 - ภาวะผูนํา 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด  0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 
- มีระดับปานกลาง  3 - มีในระดับที่ดี   4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 2  ภาวะผูนํา สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 
1.  
2.  
2.1 

ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธที่สําคัญในองคกร 2 

2.2 
ผูบริหารตระหนักวา ความรูเปนสินทรัพย (Knowledge Asset)  ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับองคกรได  และมีการ
จัดทํากลยุทธที่ชัดเจน  เพ่ือนําสินทรัพยความรูที่มีอยูไปใชประโยชน (เชน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น  
ใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามความตองการ  สรางความพึงพอใจใหผูใชบริการ เปนตน) 

4 

2.3 
องคกรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากรเพ่ือสงเสริม Core Competencies เดิมที่มีอยูใหแข็งแกรงข้ึน และพัฒนา Core 
Competencies ใหมๆ  (Core Competencies หมายถึง ความเกงหรือความสามารถเฉพาะทางขององคกร) 

2 

2.4 
การมีสวนรวมในการสรางองคความรูขององคกร  เปนสวนหนึ่งของเกณฑที่องคกรใชประกอบในการพิจารณาในการ 
ประเมินผล  และใหผลตอบแทนบุคลากร 

4 

ผูทบทวน ผูอนุมัติ  
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แบบฟอรม 6  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 2 - ภาวะผูนํา 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด  0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 
- มีระดับปานกลาง  3 - มีในระดับที่ดี   4 – มีในระดับที่ดีมาก 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 

แบบฟอรม 7  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 3 - วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด  0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 
- มีระดับปานกลาง   3 - มีในระดับที่ดี  4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 

3.1 
3.  
องคกรสงเสริมและใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร  

4 

3.2 พนักงานในองคกรทํางานโดยเปดเผยขอมูลและมีความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน 4 

3.3 
องคกรตระหนักวา  วัตถุประสงคหลักของการจัดการความรู  คือ การสราง หรือเพ่ิมพูนคุณคาใหแกผูใชบริการและ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

4 

3.4 
องคกรสงเสริมใหบุคลากร เกิดการเรียนรู โดยการใหอิสระในการคิด และการทํางาน รวมทั้งกระตุนใหพนักงานสรางสรรค
สิ่งใหม ๆ 

4 

3.5 ทุกคนในองคกรถือวาการเรียนรูเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทุกคน 4 
ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 
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แบบฟอรม 8  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู   หมวด 4 - เทคโนโลยีการจัดการความรู 
        โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูใน    ระดับใด  0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   
2 - มีระดับปานกลาง   3 - มีในระดับที่ด ี 4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู สิ่งท่ีมีอยู / ทําอยู 
4.1 4.  

เทคโนโลยีที่ใชชวยใหทุกคนในองคกรสื่อสารและเชื่อมโยงกันไดอยางทั่วถึงทั้งภายในองคกรและกับองคกรภายนอก   
3 

4.2 เทคโนโลยีที่ใชกอใหเกิดคลังความรูขององคกร  ( An Institutional Memory )  ที่ทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงได 3 
4.3 เทคโนโลยีที่ใชทําใหบุคลากรในองคกรเขาใจและใกลชิดผูมาใชบริการมากขึ้น เชน ความตองการและความคาดหวัง พฤติกรรม

และความคิด เปนตน 
3 

4.4 องคกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนความตองการของผูใช 3 
4.5 องคกรกระตือรือรนที่จะนําเทคโนโลยีท่ีชวยใหพนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงานกันไดดีข้ึน มาใชในองคกร 3 
4.6 ระบบสารสนเทศขององคกรชาญฉลาด (Smart) ใหขอมูลไดทันทีที่เกิดข้ึนจริง (Real Time) และขอมูลสารสนเทศในระบบมี

ความเชื่อมโยงกัน 
3 

ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 
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0แบบฟอรม 9  แบบประเมินองคกรตนเองเร่ืองการจัดการความรู หมวด 5 - การวัดผลการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก  1 – มีนอย   2 - มีระดับปานกลาง   3 - มีในระดับที่ดี  4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
5.1 องคกรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง  การจัดการความรูกับผลการดําเนินการที่สําคัญขององคกร  เชน  ผลลัพธในดาน

ผูใชบริการ ดานการพัฒนาองคกร ฯลฯ 
3 

5.2 องคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรูโดยเฉพาะ 4 

5.3 
จากตัวชี้วัดในขอ 5.2 องคกรสรางความสมดุลระหวางตัวชี้วัดที่สามารถตีคาเปนตัวเงินไดงาย  (เชน ตนทุนที่ลดได ฯลฯ) กับ
ตัวชี้วัดที่ตีคาเปนตัวเงินไดยาก  ( เชน ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ การตอบสนองผูใชบริการไดเร็วข้ึน การพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ ) 

3 

5.4 องคกรมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมตางๆ  ที่มีสวนสําคัญที่ทําใหฐานความรูขององคกรเพ่ิมพูนข้ึน 4 
ผูทบทวน 
อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปการศึกษา 2563) 

 
แผนการจัดการความรู  : (KM Action Plan) แผนท่ี 1 
ประเด็นยุทธศาสตร  : ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 
องคความรูที่จําเปน  : การผลิตบัณฑิต และการวิจัย  
ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกร  
เปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร : ระดับ 4  
 

ลําดับ กิจกรรม การจัดการความรู 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของกิจกรรม 

คาเปาหมายตัวชี
วัดความสําเร็จ 

กลุมเปาหมายของ
กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

1 กิจกรรมบงชี้ความรู      
 กิจกรรมที่ 1  แตงตั้ง

คณะกรรมการการจัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 2563 

พฤศจิกายน 2563 มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2563 

จํานวน 1 คําสั่ง ตัวแทนอาจารยทุก
สาขาวิชา 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู
เพ่ือกําหนดประเด็น ยุทธศาสตร
การจัดการความรูและเปาหมาย
ของการจัดการความรู 

พฤศจิกายน -
ธันวาคม 2563 

ประเด็น 
ยุทธศาสตรการ
จัดการความรูและ
เปาหมายของการ
จัดการความรู 

จํานวน 2 ประเด็น คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2563/ตัวแทน
อาจารยสาขาวิชาที่
สนใจเขารวม 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 

2 การสรางและแสวงหาความรู      
 กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีแลกเปลี่ยน ธันวาคม 2563 ประเด็นความรูที่ จํานวน 40 คน คณะกรรมการการ งานบริการ
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ลําดับ กิจกรรม การจัดการความรู 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของกิจกรรม 

คาเปาหมายตัวชี
วัดความสําเร็จ 

กลุมเปาหมายของ
กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

และถอดองคความรู/เวทีชุมชน
นักปฏิบัต/ิการเลาเรื่อง
ประสบการณ/แสวงหา กิจกรรม
ในแตละดาน 

กําหนดดานการวิจัย  จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2563/ตัวแทน
อาจารยสาขาวิชาที่
สนใจเขารวม 

การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 

 กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
และถอดองคความรู/เวทีชุมชน
นักปฏิบัต/ิการเลาเรื่อง
ประสบการณ/แสวงหา กิจกรรม
ในแตละดาน 

มกราคม 2564 ประเด็นความรูที่
กําหนดดานการ
ผลิตบัณฑิต 

จํานวน 40 คน คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2562/ตัวแทน
อาจารยสาขาวิชาที่
สนใจเขารวม 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
และถอดองคความรู/เวทีชุมชน
นักปฏิบัต/ิการเลาเรื่อง
ประสบการณ/แสวงหา กิจกรรม
ในแตละดาน 
 

กุมภาพันธ 2564 ประเด็นความรูที่
กําหนดดานการ
วิจัย/การผลิต
บัณฑิต 

จํานวน 40 คน คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2563/ตัวแทน
อาจารยสาขาวิชาที่
สนใจเขารวม 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ      
 กิจกรรมที่ 1 ประชุม

คณะกรรมการวิเคราะหและ
สังเคราะห เพ่ือจัดระบบและ
หมวดหมูองคความรูที่กําหนด 
 

มีนาคม 2564 หมวดหมูองค
ความรูที่กําหนด  
 

จํานวน 1 ชุด คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2563 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 
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ลําดับ กิจกรรม การจัดการความรู 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของกิจกรรม 

คาเปาหมายตัวชี
วัดความสําเร็จ 

กลุมเปาหมายของ
กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

4 การประมวลและกลั่นกรอง      
 กิจกรรมที่ 1 ประชุม

คณะกรรมการการจัดการความรู
เพ่ือประมวลและกลั่นกรอง
ความรูที่กําหนด 

มีนาคม-เมษายน 
2564 

ประมวลและ
กลั่นกรองความรูท่ี
กําหนด 
  

จํานวน 1 ชุด คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2563 
 
 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 

5 การเขาถึงความรู      
 กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธองค

ความรูผานเว็บไซด 
มีนาคม-เมษายน 

2564 
องคความรูที่ไดรับ
การ เผยแพร 

จํานวนอยางนอย 2 
เรื่อง 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2563 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 2  จัดทําเปนเอกสาร 
หนังสือเวียน  

มีนาคม-เมษายน 
2564 

องคความรูที่ไดรับ
การ เผยแพร 

จํานวนอยางนอย 2 
เรื่อง 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2563 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 3  จัดบอรด
ประชาสัมพันธ   

มีนาคม-เมษายน 
2564 

องคความรูที่ไดรับ
การ เผยแพร 

จํานวนอยางนอย 2 
เรื่อง 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2563 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

มีนาคม-เมษายน 
2564 

องคความรูที่ไดรับ
การเผยแพร 

จํานวนอยางนอย 2 
เรื่อง 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 
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ลําดับ กิจกรรม การจัดการความรู 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของกิจกรรม 

คาเปาหมายตัวชี
วัดความสําเร็จ 

กลุมเปาหมายของ
กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

2563 
6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู      
 กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู 
เมษายน-พฤษภาคม 

2564 
องคความรูที่ได
นําไปใชประโยชน 

จํานวนอยางนอย 2 
เรื่อง 

อาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 

7 การเรียนรู      
 กิจกรรมที่ 1 วิเคราะหความรู

จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตาง 
ๆ เชน นวัตกรรมท่ีไดจากการ
จัดการความรูไปใชใหเกิด 
ประโยชนแกหนวยงานและ
สังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสม
กับบริบทของหนวยงานที่เปน
กลุมเปาหมาย  

พฤษภาคม  
2564 

องคความรูที่ได
นําไปใชประโยชน 

จํานวน 40 คน อาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ขยายผลการปรับใช
ไปยังหนวยงานตางๆ ประเด็น
ความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรูที่สอดคลอง กับ
แผนกลยุทธ  

พฤษภาคม 2564 องคความรูท่ีได
นําไปใชประโยชน 

จํานวนเผยแพร
จํานวน 2 เรื่อง  

คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2563 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นตามเปาประสงคที่กําหนด
ไวในประเด็นยุทธศาสตรหรือกล
ยุทธของหนวยงาน และ รายงาน

พฤษภาคม 2564 เอกสารสรุป
ประมวลผลการ 
จัดการความรูดาน
การผลิต บัณฑิต

จํานวน 1 ชุด คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2563 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนานักศึกษา 
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ลําดับ กิจกรรม การจัดการความรู 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของกิจกรรม 

คาเปาหมายตัวชี
วัดความสําเร็จ 

กลุมเปาหมายของ
กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ตอผูบริหาร และดานการวิจัย
ของ คณะ 

 
 

................................................................................ ผูพิมพ/ผูจัดทําแผน 
(นางสาวเจนจิรา  แกวมณ)ี 

ตําแหนง หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนานักศกึษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
วันที่ .......... เดือน .............................พ.ศ. .................... 

  

 
 

 .................................................................................... ผูกลั่นกรอง/ตรวจสอบ 
(อาจารยบัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ) 

ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการและการประกันคุณภาพ 
วันที่ .......... เดือน .............................พ.ศ. .................... 

  
 
 

...........................................................................................ผูใหความเห็นชอบ 
(รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน) 

ตําแหนง คณบดี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วันที่ .......... เดือน .............................พ.ศ. .................... 
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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.2563 

ป พ.ศ.2564 

   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 
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ผูอนุมัติ  
รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด 
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ภาคผนวก 
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แผนการจัดการความรู (สายวิชาการ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ปการศึกษา 2563 หนา 20 
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