แผนการจัดการความรู
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภั
ราชภัฏลําปาง
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คํานํา

ก

ความรูที่มีอยูในองคกรมีอยูมากมาย หากองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)สามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทํา
อยางไรเราจึงจะสามารถนําความรูที่มีอยูในตัวคนแตละคน ของแตละสาขา มาเผยแพรใหคนองคกรไดรับรูและเขาใจตรงกัน ความรูที่จําเปน คือ ความรูที่
สนองตอบตอปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีนโยบายสรางองคกรใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู( Knowledge Management Group) ดังปรากฏในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะฯ ทั้งนี้จะดําเนินการจัดการความรูที่สําคัญและสนองตอบ
ตอปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะ ฯ ปการศึกษา 2557 คณะตั้งเปาหมายที่จะจัดการความรู 2 ประเด็น ดังนี้
ดานการผลิตบัณฑิต ประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย
ดานการวิจัย
ประเด็น คลินิกวิจัย “การเขียนขอเสนองานวิจัย” และ “การเขียนบทความ”
ในการดําเนินงานจัดการเรียนรูในประเด็นขางตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดการความรูของคณะ
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคทุกประการ

คณะกรรมการการจัดการความรู
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
การทบทวนแผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2556
กําหนดวิเคราะห ทบทวน เพื่อระบุเปาหมายการจัดการความรู ปการศึกษา 2557
แผนการปฏิบัติงาน KM (องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ)
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําปการศึกษา 2557

หนา
ก
ข
1
1
2
5
7

แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. วิสัยทัศน (การจัดทํา KM)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนองคกรแหงการเรียนรู

2. พันธกิจ (การจัดทํา KM)
2.1 พัฒนาบุ คลากรใหมีสมรรถนะในการเปนวิ ทยากรกระบวนการในการจั ดการความรู
2.2 การนํากระบวนการจัดการความรูใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน พัฒนาองคกร และพัฒนาบัณฑิต

3. เปาประสงค (การจัดทํา KM)
3.1 เพื่อเพิ่มสมรรถนะใหบุคลากรมีทักษะความสามารถในการเปนวิทยากรกระบวนการการจัดการความรู
3.2 เพื่อแสวงหาเทคนิคการจัดการความรูและสรางองคความรูใหม
3.3 เพื่อนําองคความรูใหม ไปถายทอดสูก ารเรียนการสอน
3.4 เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่หลากหลาย ในการพัฒนาทองถิ่น

4. การทบทวนแผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2556
4.1 สิ่งทีค่ าดหวังจะใหเกิดขึ้น
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เพื่อรวบรวมองคความรูแ ละแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการผลิตบัณฑิต โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย เพื่อจัดทําเปนแนวปฏิบัติที่ดีใน
ประเด็นดานการผลิตบัณฑิตคือ การพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ประเด็นดานการวิจัยคือ “การเขียนขอเสนองานวิจัย”
และ “การเขียนบทความ” จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการการจัดการความรู จึงมีการถอดบทเรียนทั้งสองประเด็น
4.2 สิ่งที่ไดเกินคาดหวัง เพราะอะไร
ไมมี
4.3 สิ่งที่ไดนอยกวาคาดหวังเพราะอะไร
คณาจารยไมสามารถมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูไดครบทุกครั้ง เพราะตางก็มีภาระงานดานการสอนที่มาก
4.4 ถาทําสิ่งนั้นตอไปจะตองพัฒนาอะไรและขอเสนอแนะหรือประเด็นในการจัดการความรูของหนวยงาน ในปการศึกษา 2557
1) จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปูพื้นฐานการจัดการความรูใ หกับกลุมบุคลากรใหม ในองคกรและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่สามารถดําเนินการจัดการ
ความรูได
2) จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเปนการสกัดขุมความความรูและบันทึกไวใชงานตอ

5) กําหนด วิเคราะห ทบทวน เพื่อระบุเปาหมายการจัดการความรู ในปการศึกษา 2557
5.5 ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Area)
1) ขอบเขต KM ที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต
2) ขอบเขต KM ที่ 2 ดานการวิจัย

ประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย
ประเด็น การเขียนบทความวิชาการ และ การเขียนบทความวิจัย

2

6) แนวทางในการตัดสินใจเลือก ขอบเขต KM ของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เกณฑการกําหนดขอบเขต KM

ขอบเขต KM ที่
1
6

ขอบเขต KM ที่
2
6

ขอบเขต KM ที่
3

ขอบเขต KM ที่ 4

1. สอดคลองกับเปาหมาย(หัวปลา) พันธกิจ วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย
2. สอดคลองกับเปาหมาย (หัวปลา) พันธกิจ วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร
6
6
ของคณะ
3. ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)
6
6
4. มีโอกาสทําไดสาํ เร็จสูง
6
6
5. ความรูที่เปนความสามารถหลัก,Best Practices ,Innovation ของ
6
6
หนวยงาน
6. ตองทําเพราะบุคลากรสวนใหญในคณะตองการ
6
6
7. ผูบริหารใหการสนับสนุน
6
6
8. เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน
6
6
9. สามารถพัฒนาตอเนื่องไดในอนาคต
6
6
รวมคะแนน
6
6
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6 ปานกลาง = 3 นอย = 1 (เกณฑคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได)
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7. ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในประจําปการศึกษา 2557 ดังนี้
เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2557 ประกอบดวย
ขอบเขต KM ที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต ประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการเรียน
การสอนและการวิจัย
1.1 เปาหมายหลัก 1 คือ อาจารย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายหลัก คือ
1. อาจารยอยางนอยรอยละ 90 มีความรูความเขาใจในประเด็นการจัดการ
ความรูดานการผลิตบัณฑิต
2. อาจารยอยางนอยรอยละ 90 มีการนําความรูไปขยายผล
ขอบเขต KM ที่ 2 ดานการวิจัย ประเด็น การเขียนบทความวิชาการ และ การเขียนบทความวิจัย
2.1 เปาหมายหลัก 2 คือ อาจารย
2.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายหลัก คือ
1. อาจารยอยางนอยรอยละ 90 มีความรูความเขาใจในประเด็นการจัดการ
ความรูดานการการวิจัย
2. อาจารยอยางนอยรอยละ 90 มีการนําความรูไปขยายผล

4

8) การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติ
ราชการ)
ขอบเขต KM
ดานการผลิตบัณฑิต
ประเด็น การบูรณาการการ
บริการวิชาการเขากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย

ดานการวิจัย
ประเด็น การเขียนบทความ
วิชาการ และ การเขียน

เปาหมาย KM

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของเปาหมาย KM
1. อาจารยอยางนอย
อาจารยที่เขารวมการจัดการ รอยละ 90 มีความรู
ความรู จํานวน ๓๐ คน
ความเขาใจในประเด็น
การจัดการความรูดาน
การผลิตบัณฑิต
2. อาจารยอยางนอย
รอยละ 90 มีการนํา
ความรูไปขยายผล

1. อาจารยอยางนอย
อาจารยที่เขารวมการจัดการ รอยละ 90 มีความรู
ความรู จํานวน ๓๐ คน
ความเขาใจในประเด็น

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
ของหนวยงาน
ประเด็นกลยุทธที่ 1 : การผลิต
บั ณฑิ ตและพั ฒนานั กศึ กษาที่ มุ ง
สงเสริมศั กยภาพใหเป นบั ณฑิ ตที่
พึงประสงค
ประเด็นกลยุทธที่ 2 : การพัฒนา
งานวิ จั ยและงานสร างสรรค เพื่ อ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ประเด็นกลยุทธที่ 3 : การบริการ
ทางวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ประเด็นกลยุทธที่ 5 : การบริหาร
จั ดการมหาวิ ทยาลั ยอย างมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นกลยุทธที่ 2 : การพัฒนา
งานวิ จั ยและงานสร างสรรค เพื่ อ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นกลยุทธที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
และพั ฒ นานั กศึ กษาที่ มุ งส งเสริ ม
ศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
ประเด็นกลยุ ทธที่ 2 : การพัฒนา
งานวิ จั ยและงานสร างสรรค เพื่ อเพิ่ ม
ศั กยภาพและขี ดความสามารถในการ
แขงขัน
ประเด็นกลยุทธที่ 3 : การบริการทาง
วิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นกลยุทธที่ 5 : การบริหาร
จั ด ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นกลยุ ทธที่ 2 : การพัฒนา
งานวิ จั ยและงานสร างสรรค เพื่ อเพิ่ ม
ศั กยภาพและขี ดความสามารถในการ
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ขอบเขต KM
บทความวิจัย

เปาหมาย KM

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของเปาหมาย KM
การจัดการความรูดาน
การวิจัย
2. อาจารยอยางนอย
รอยละ 90 มีการนํา
ความรูไปขยายผล

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
ของหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัย
ในการแขงขัน
แขงขัน
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(2) แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

1. จัดทําบันทึกขอความขอรายชื่ออาจารย
แตละสาขา เพื่อรวมเปนคณะกรรมการการ
จัดการความรู
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการการ
จัดการความรู
3. จัดประชุ มการจัดการความรูครั้งที่ 1
เพื่ อพิ จารณากรอบการดํ าเนิ นงานการ
จัดการความรู และกํ าหนดประเด็ นการ
จัดการความรู อยางนอย 2 ประเด็น

มกราคม พ.ศ.2558

มกราคม พ.ศ.2558
18 กุมภาพันธ พ.ศ.2558

4. จัดประชุมการจัดการความรูครั้งที่ 2
เพื่อถอดบทเรียนการจัดการความรูจาก
บุคคลตามประเด็นที่ 1 ดานการผลิต
บัณฑิต

23 กุมภาพันธ พ.ศ.2558

5. จัดประชุมการจัดการความรูครั้งที่ 2
เพื่ อถอดบทเรี ยนการจัดการความรู จาก

2 มีนาคม พ.ศ.2558

เปาหมายตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
ของกิจกรรม
มี อ าจารย ทุ ก สาขาวิ ช าร ว มเป น
11 สาขาวิชา
งานประกันคุณภาพ
คณะกรรมการการจัดการความรู
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม

มี คํ าสั่ งแต งตั้ ง คณะกรรมการการ
จัดการความรูป ระจําปการศึกษา
1) มีแผนดําเนิ นงานดานการจัดการ
ความรู
2) ผู รั บผิ ดชอบ “ตั วบุ คคล” ที่ จะ
ถ ายทอดองค ความรู อย างน อย 1
ประเด็น/คน
มีแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรูดานการผลิตบัณฑิต
ประเด็นดานการบูรณาการการ
บริการวิชาการเขากับการเรียน
การสอนและการวิจัย
มีแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรูดานการวิจัย

1 คําสั่ง

งานประกันคุณภาพ

1) จํานวน 1 แผน

คณะกรรมการ KM

2) อยางนอย 2
ประเด็น
1 ประเด็น

สาขาตนแบบ
-สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
-สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ

1 ประเด็น
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

บุคคลตามประเด็นที่ 2 ดานการวิจัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม

เปาหมายตัวชี้วัด
ของกิจกรรม

การเขียนบทความวิชาการ

1) ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย
2) ผศ.วิเชิด ทวีกุล
1) ผศ.วาที่ ร.ต. ดร.นิรันด ภักดี
2) ผศ. วิไลลักษณ พรมเสน
3) ผศ.พรสวรรค มณีทอง
4) ผศ.ศิริกร อิ่นคํา

การเขียนบทความวิจัย

6. รวมรวมผลการจัดการความรู ประเด็น
ดานการผลิตบัณฑิต และ การวิจัย แนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูดานการ
ผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย
7. จัดประชุมการจัดการความรูครั้งที่ 4
เพื่ อคื นข อมู ลการจั ดการความรู ให แก
อาจารย
8. เผยแพรองคความรู

9. ติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน
10.จัดทํารายงานผลการจัดการความรู
ประจําปการศึกษา 2557

3-24 มีนาคม 2558

25 มีนาคม พ.ศ.2558

25 มีนาคม 2558

1-30 เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558

ผูรับผิดชอบ

คูมือแนวปฏิบัติที่ดี ดานการผลิต
บัณฑิต และ การวิจัย แนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรูดานการ
ผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย
อาจารยผูเขารวมไดรับองคความรู

2 ประเด็น

งานประกันคุณภาพการศึกษา

2 ประเด็น

คณะกรรมการ KM

1) เผยแพรเว็บไซตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2) เผยแพรโดยการสงเอกสารไป
ยังหนวยงาน ๆ
รายงานผลการนําความรูไปใช
มี ร ายงานผลการจั ด การความรู
ประจําปการศึกษา 2557

1 เว็บไซต

นายอุเทน หินออน
งานประกันคุณภาพการศึกษา

2 ประเด็น
2 ประเด็น

งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
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ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ KM

๙

