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คำนำ

การจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 จัดทาขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณาจารย์ในคณะฯ ที่มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอน การเขียนบทความวิชาการและการทาวิจัย ร่วมกัน
สร้างองค์ความรู้มาเผยแพร่โดยการจัดประชุมคณะฯและผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้บุคลากรในคณะและบุคคลที่สนใจ
ได้รับรู้และนาไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นแนวทางการเขียนบทความวิชาการและการ
เขียนโครงการวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯและบุคคลที่สนใจต่อไป
คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทสรุปผู้บริหำร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาคณะฯให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะฯ
จึงจัดโครงการการจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ในคณะที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์
แขนงต่าง ๆ ร่ว มแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ รวมทั้งแสวงหาความรู้จ ากจากแหล่ งเรีย นรู้อื่น ๆ เพื่อ พัฒ นางานด้านวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตาม
อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์และของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้วิชาความรู้ ในสาขาที่เรียนในการ
ประกอบอาชีพ และช่วยเหลือสั ง คม รวมทั้งพั นธกิจในด้านการผลิตผลงานวิ จัยและงานสร้ างสรรค์ เพื่อน าองค์ค วามรู้ม า
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการกาหนด
แผนการจัดการความรู้ โดยกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) ไว้ 2 ประเด็นเพื่อตอบสนองพันธกิจหลักของคณะ คือ
-

พันธกิจการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คณะกรรมการ KM และคณาจารย์ เสนอประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
“เทคนิคการสอนสาหรับครูมืออาชีพ” โดยเน้นที่การสร้างสื่อการสอน การสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน
เทคนิคการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษา

-

พันธกิจด้านการผลิตผลงานวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน”

ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ สามารถดาเนินการจัดการความรู้ได้บรรลุตามเป้าหมาย อีกทัง้ สามารถตอบสนอง
พันธกิจของคณะฯและมหาวิทยาลัยครบถ้วนทั้งสองขอบเขต ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์หลายครั้งตลอดปีที่
ผ่านมา สามารถสกัดเป็นองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ” และ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุน” เมื่อได้องค์ความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว คณะฯได้เผยแพร่องค์ความรู้โดยจัดการประชุม ให้ความรู้แก่คณาจารย์และ
ผู้สนใจเพื่อนาไปปฏิบัติ นอกจากนี้ได้นาองค์ความรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะฯ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและ
เผยแพร่ความรู้
ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ทาให้การดาเนินการจัดการความรู้บรรลุเป้าหมายเกิดจากการสนับสนุนของผู้บริหาร การ
ร่ว มมือ ร่ ว มใจของคณาจารย์ ใ นคณะฯ ที่ ตระหนั ก ถึ งความส าคัญ ของการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ทางด้า นวิ ชาการเพื่ อน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์

ดร.พัชร บุญธีรารักษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในการจัดการความรู้ของคณะฯ โดยกาหนดภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
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ขอบเขต KM
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยให้ดาเนินงาน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้กาหนดขอบเขตการจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามพันธกิจของอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล
แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มวิเคราะห์ของเขต KM
แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงำน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ

ขอบเขต KM
(KM Focus Areas)

นักศึกษา/ชุมชน

1. การผลิตผลงานทาง

- ผู้เรียนได้รบั องค์

อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานตนเอง
- อาจารย์สามารถ

คณะวิชา
- คณะฯ มีบทความ

มหาวิทยาลัย
- อาจารย์มี

วิชาการ ได้แก่ การเขียน
บทความวิชาการ / การ

ความรู้ใหม่ ๆ ที่
ผลิตผลงานวิชาการ
เกี่ยวข้องกับสายวิชา ได้แก่บทความ

วิชาการและงานวิจัย ผลงานวิจัยและ
เป็นคลังความรู้สาหรับ บทความวิชาการ

เขียนโครงการวิจัยเพื่อ

จากการเขียน

วิชาการและการทา

อาจารย์ท่านอื่นที่สนใจ สอดคล้องกับ

ขอรับทุน

บทความวิชาการ

วิจัย

นามาบูรณาการในการ พันธกิจของ

และจากการทาวิจัย
ของอาจารย์
- ผู้เรียนมีลักษณะ

- อาจารย์สามารถ เรียนการสอนหรือการ มหาวิทยาลัย
พัฒนาองค์ความรู้ใน เขียนบทความหรือการ - มหาวิทยาลัย
ทาวิจัย
สาขาวิชาของตน
สามารถผลิต

ของบัณฑิตที่พึง

- อาจารย์นาองค์

ประสงค์ และเป็น
บัณฑิตที่มคี ุณภาพ

ความรู้ที่ได้จากการ
เขียนบทความ

- คณะฯมีจานวน

บัณฑิตที่มี

อาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณภาพ

วิชาการและการทา

เพิ่มขึ้น

วิจัยไปใช้ใน การ

- ทาให้หลักสูตรมี

เรียนการสอน

อาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์

- อาจารย์มีผลงาน
เพื่อขอตาแหน่งทาง
วิชาการ/สามารถ
เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร

มาตรฐานหลักสูตร
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แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงำน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ

ขอบเขต KM
(KM Focus Areas)

นักศึกษา/ชุมชน

2. เทคนิคการสอนสาหรับครู -ผู้เรียนได้เพิ่มพูน
มืออาชีพ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานตนเอง

คณะวิชา

มหาวิทยาลัย

-มีสื่อและเทคนิค

- มีคลังความรูเ้ รื่องสื่อ

-ตอบสนอง

ความรู้จากเทคนิค

การสอนที่

การสอน การสร้าง

พันธกิจของ

การสอนและการใช้

หลากหลายที่ผสู้ อน

แรงจูงใจและ เทคนิค

มหาวิทยาลัยใน

การสอน เพื่อให้

การผลิตบัณฑิตที่

สื่อการสอนแบบต่าง สามารถเลือก
ๆ ที่อาจารย์เลือกใช้
ให้เหมาะสมกับ

นามาใช้ให้เหมาะสม คณาจารย์และผูส้ นใจ
กับเนื้อหาวิชา
นาไปใช้

เนื้อหาวิชา

สถานการณ์ และ

สถานการณ์และ

บรรยากาศในชั้น

บรรยากาศในชั้น
เรียน

เรียน

มีคุณภาพ

- ผู้สอนสามารถ
พัฒนาการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพ

3. เทคนิคการสอนทักษะการ -ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
ใช้ภาษาในชั้นเรียนขนาด

การใช้ภาษาได้ครบ

ใหญ่(เกิน 50 คน)

ทุกด้าน
- ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษา

- ผู้สอนนาเทคนิค
การสอนไปใช้
แก้ปัญหาชั้นเรียนที่
มีนักศึกษา

- คณะมีคลังความรู้

-ตอบสนอง

เรื่องเทคนิคการสอน

พันธกิจของ

วิชาทักษะสาหรับชั้น

มหาวิทยาลัยใน

เรียนขนาดใหญ่เพื่อให้

การผลิตบัณฑิตที่

ลงทะเบียนเรียนเป็น คณาจารย์และผูส้ นใจ
จานวนมาก
นาไปใช้

มีคุณภาพ
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แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มประเมินขอบเขต KM
ขอบเขต
KM ที่ 1

ขอบเขต
KM ที่ 2

ขอบเขต
KM ที่ 3

1. สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์

6

6

6

2. ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)

6

6

3

3. มีโอกาสทาได้สาเร็จสูง

6

6

3

4. คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ทา

6

6

6

5. ผู้บริหารให้การสนับสนุน

6

6

6

6. เป็นความรู้ทตี่ ้องจัดการอย่างเร่งด่วน

6

3

3

36

33

27

เกณฑ์กำรกำหนดขอบเขต KM

7. <อื่นๆ เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม>
รวมคะแนน
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้
จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ได้คะแนนสูงสุด ตามแบบฟอร์ม 2 นามาใช้จัดทาแผนการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์ม 3 ดังนี้
แบบฟอร์มที่ 3 แผนการจัดการความรู้
แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบเขต KM : การเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มผี ลงานบทความวิชาการเพื่อการตีพมิ พ์เผยแพร่และมีโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อาจารย์มีบทความวิชาการเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 บทความและมีโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนอย่างน้อย 1 โครงการ
ลาดับ
1

กิจกรรม
การบ่งชี้ความรู้
-

2

ระยะเวลา
สิงหาคม 2558

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์มสี ่วนร่วมในการ

อย่างน้อย ร้อยละ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ KM คณะฯ

กาหนดประเด็นความรู้ที่

80 ของบุคลากร

จัดการความรู้กลุ่มการ

ประชุมเพื่อสารวจปัญหา

สอดคล้องกับเป้าหมายที่

ประจาคณะทั้งหมด

เขียนบทความวิชาการและ

และความต้องการของ
อาจารย์ในคณะฯ

กาหนด

การสร้างและแสวงหาความรู้

สิงหาคม –

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ภายใน

พฤศจิกายน 2558 อาจารย์ที่มีประสบการณ์ใน

การทาวิจัย

- อย่างน้อย 4 คน

คณะกรรมการ

ขึ้นไป

จัดการความรู้กลุ่มการ

-

แสวงหาความรูจ้ ากบุคลากร
ภายในคณะวิชา

เขียนบทความวิชาการและการ - ได้ประเด็น
ทาวิจัย
ครบถ้วนตามทีร่ ะบุ

-

คณะกรรมการจัดการความรู้

- จัดกิจกรรมได้ให้ได้องค์

ไว้ในการประชุมแต่

คณะฯ ร่วมพิจารณา

ความรู้ตามประเด็นความรู้

ละครั้ง

เขียนบทความวิชาการและ
การทาวิจัย

หมำยเหตุ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบเขต KM : การเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มผี ลงานบทความวิชาการเพื่อการตีพมิ พ์เผยแพร่และมีโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อาจารย์มีบทความวิชาการเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 บทความและมีโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนอย่างน้อย 1 โครงการ
ลาดับ

กิจกรรม
แบ่งกลุ่มคณาจารย์เพื่อ
กาหนดหน้าที่และร่วม
-

แลกเปลีย่ นเรียนรู้
คณะฯจัดประชุมคณาจารย์
ในวันที่ 11 มีนาคม 2559
ให้ความรู้ในเรื่อง

-

กระบวนการจัดการความรู้
จัดกิจกรรม CoP เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
อาจารย์ผู้มีประสบการใน
ด้านการเขียนบทความ
วิชาการและการเขียนโครง
ร่างงานวิจัย มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยการ
ประชุม ทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบเขต KM : การเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มผี ลงานบทความวิชาการเพื่อการตีพมิ พ์เผยแพร่และมีโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อาจารย์มีบทความวิชาการเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 บทความและมีโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนอย่างน้อย 1 โครงการ
ลาดับ

กิจกรรม
กาหนดประเด็นการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สาหรับ
อาจารย์ที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ จะต้องส่งความรู้
ตามประเด็นทีผ่ ู้นากลุม่
กาหนด โดยการเขียนส่งทาง
ไลน์ หรือทาง email
ภายนอก
แสวงหาความรู้ข้อมูล
เอกสารจาก สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วช.

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบเขต KM : การเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มผี ลงานบทความวิชาการเพื่อการตีพมิ พ์เผยแพร่และมีโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อาจารย์มีบทความวิชาการเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 บทความและมีโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนอย่างน้อย 1 โครงการ
ลาดับ
3

กิจกรรม
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
-

ระยะเวลา
ธันวาคม 2558-

คณะกรรมการจัดการความรู้ กุมภาพันธ์ 2559

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารสรุปความรูต้ าม

องค์ความรู้ครบถ้วน

คณะกรรมการ

ประเด็นความรู้

ตามประเด็นที่

จัดการความรู้กลุ่มการ

กาหนด

เขียนบทความวิชาการและ
การทาวิจัย

1 เล่ม

คณะกรรมการ

กลุ่มการเขียนบทความและ
การเขียนโครงการวิจัย
รวบรวมความรู้และสรุป
ความรู้จากคณาจารย์ในกลุม่
ตามประเด็นที่กาหนด เรียบ
เรียงเป็นองค์ความรู้
4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
-

ธันวาคม 2559

เล่มความรู้

พิจารณาเนื้อหาความ

จัดการความรู้กลุ่มการ

ถูกต้องขององค์ความรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และจัดทาเป็น

เขียนบทความวิชาการและ
การทาวิจัย

เล่มความรู้

หมำยเหตุ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบเขต KM : การเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มผี ลงานบทความวิชาการเพื่อการตีพมิ พ์เผยแพร่และมีโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อาจารย์มีบทความวิชาการเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 บทความและมีโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนอย่างน้อย 1 โครงการ
ลาดับ
5

กิจกรรม
การเข้าถึงความรู้
-

จัดทาเอกสารคลังความรู้

-

นาองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยี เผยแพร่องค์

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

มกราคม –

มีการเผยแพร่องค์ความรู้บน

ภายใน 1 สัปดาห์

คณะกรรมการ

มีนาคม 2559

เว็บไซต์ของคณะ และ

หลังจากได้เล่ม

จัดการความรู้กลุ่มการ

แจ้งในที่ประชุมคณะเพื่อให้
ความรู้ฉบับสมบูรณ์
คณาจารย์และผูส้ นใจรับทราบ มีวาระแจ้งให้

ความรู้ทางเว็บไซต์ของ

คณาจารย์ได้รับ

คณะฯ/มหาวิทยาลัยและ

ทราบถึงช่องทางใน

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ภายในคณะ/ผู้ที่สนใจ

การเข้าถึงความรู้

เขียนบทความวิชาการและ
การทาวิจัย

รับทราบ
6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
เมษายน 2559
- คณะฯ จัดประชุมคณาจารย์

คณะฯ จัดประชุมคณาจารย์
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่

อย่างน้อย 1 ครั้ง

คณะกรรมการ
จัดการความรู้กลุ่มการ

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่

คณาจารย์ในคณะและผูส้ นใจ

เขียนบทความวิชาการและ

คณาจารย์ในคณะ เพื่อ

เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิ

การทาวิจัย

นาไปสู่การปฏิบตั ิ

หมำยเหตุ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบเขต KM : การเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มผี ลงานบทความวิชาการเพื่อการตีพมิ พ์เผยแพร่และมีโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อาจารย์มีบทความวิชาการเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 บทความและมีโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนอย่างน้อย 1 โครงการ
ลาดับ
7

กิจกรรม
การเรียนรู้

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2559

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

จานวนอาจารย์ประจา

การนาองค์ความรูด้ ้านการเขียน

หลักสูตรเขียนบทความ

บทความวิชาการ/การเขียน
โครงการวิจัยไปใช้ในการเขียน

วิชาการ/โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ

อย่างน้อย 1 คน

บทความและการทาวิจัย

แผนกำรจัดกำรควำมรู้
จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ได้คะแนนสูงสุด ตามแบบฟอร์ม 2 นามาใช้จัดทาแผนการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์ม 3 ดังนี้
แบบฟอร์มที่ 3 แผนการจัดการความรู้
แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบเขต KM : เทคนิคการสอนสาหรับครูมืออาชีพ
เป้าหมาย KM (Desired State) : คณาจารย์ในคณะวิชาสามารถนาเทคนิคการสอนไปใช้ได้จริง
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : คณาจารย์ในคณะวิชา อย่างน้อย 1 คน นาความรู้ด้านเทคนิคการสอนไปใช้ในการสอนได้ ภายในปีการศึกษา 2558

จัดการความรู้กลุ่มการ
เขียนบทความวิชาการและ
การทาวิจัย

หมำยเหตุ
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ลาดับ
1

กิจกรรม
การบ่งชี้ความรู้
-

ระยะเวลา
สิงหาคม 2558

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ในคณะวิชามีส่วน

อย่างน้อย 80% จาก

คณะกรรมการ

สารวจปัญหาและ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์

ร่วมในการกาหนดประเด็น
ความรู้ที่สอดคล้องกับ

คณาจารย์ทั้งหมด

จัดการความรู้กลุ่มเทคนิค
การสอนสาหรับครูมือ

เกี่ยวกับเทคนิคการสอนของ

เป้าหมายที่กาหนด

อาชีพ

คณาจารย์ในคณะฯ
2

การสร้างและแสวงหาความรู้
ภายใน
-

- แต่ละกลุม่ ได้
ประเด็นครบถ้วน

คณะกรรมการ
จัดการความรู้กลุ่มเทคนิค

ค้นหาความรูจ้ ากบุคลากร

สอน

ตามที่ระบุไว้ในการ

การสอนสาหรับครูมือ

ภายในคณะวิชา

- จัดกิจกรรมได้ให้ได้องค์

ประชุมแต่ละครั้ง

อาชีพ

คณะกรรมการจัดการความรู้
คณะฯ ร่วมพิจารณา

ความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
บ่งชี้

แบ่งกลุ่มคณาจารย์เพื่อ
กาหนดหน้าที่และร่วม
-

สิงหาคม –
- จัดกลุ่มคณาจารย์ที่มีความ
พฤศจิกายน 2558 เชีย่ วชาญทางด้านเทคนิคการ

แลกเปลีย่ นเรียนรู้
คณะฯจัดประชุมคณาจารย์
ในวันที่ 11 มีนาคม 2559
ให้ความรู้ในเรื่อง
กระบวนการจัดการความรู้
หลังจากนั้นให้คณาจารย์ที่

หมายเหตุ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : คณาจารย์ในคณะวิชา อย่างน้อย 1 คน นาความรู้ด้านเทคนิคการสอนไปใช้ในการสอนได้ ภายในปีการศึกษา 2558
ลาดับ

กิจกรรม
อยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
-

จัดกิจกรรม COP เพื่อดึง
ความรู้จากอาจารย์ผู้มี
ประสบการในด้านการเรียน
การสอนและเทคนิคการ
สอนต่างๆ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยการประชุม
ทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อกาหนด
ประเด็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สาหรับอาจารย์ที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
จะต้องส่งความรู้ตาม
ประเด็นที่ผู้นากลุ่มกาหนด
โดยการเขียนส่งทางไลน์

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด
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ผู้รับผิดชอบ

หรือทาง email
3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
ธันวาคม 2558- คณะกรรมการจัดการความรู้ กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารสรุปความรูต้ าม
ประเด็นความรู้

ครบถ้วนตาม
ประเด็นที่กาหนด

คณะกรรมการ
จัดการความรู้กลุ่มเทคนิค

กลุ่มแต่ละกลุ่ม รวบรวม

การสอนสาหรับครูมือ

ความรู้และสรุปความรู้จาก

อาชีพ

คณาจารย์ในกลุม่ ตาม
ประเด็นที่กาหนด เรียบเรียง
เป็นองค์ความรู้
4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
-

ธันวาคม 2559

เล่มความรู้

1 เล่ม

คณะกรรมการ

พิจารณาเนื้อหาความ

จัดการความรู้กลุ่มเทคนิค

ครบถ้วนขององค์ความรู้โดย
คณะกรรมการกลุม่ เทคนิค

การสอนสาหรับครูมือ
อาชีพ

การสอน และจัดทาเป็นเล่ม
ความรู้

หมายเหตุ
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ระยะเวลา
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5

การเข้าถึงความรู้
-

จัดทาเอกสารคลัง
นาองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ

มกราคม –

มีการเผยแพร่องค์ความรู้บน

ภายใน 1 สัปดาห์

คณะกรรมการ

มีนาคม 2559

ฐานความรู้ของมหาวิทยาลัย
แจ้งในที่ประชุมคณะเพื่อให้

หลังจากได้เล่ม
ความรู้ฉบับสมบูรณ์

จัดการความรู้

บุคลากรรับทราบ

มีวาระแจ้งให้

เทคโนโลยี เผยแพร่องค์
ความรู้ทางเว็บไซต์ของ

บุคลากรได้รับทราบ

คณะฯ/มหาวิทยาลัยและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร

ถึงช่องทางในการ
เข้าถึงความรู้

ภายในคณะรับทราบ
6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
-

เมษายน 2559

คณะฯ จัดประชุมคณาจารย์

คณะฯ จัดประชุมคณาจารย์
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่

เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่

คณาจารย์ในคณะ เพื่อ

คณาจารย์ในคณะ เพื่อนาไปสู่

นาไปสู่การปฏิบตั ิ

การปฏิบัติ

อย่างน้อย 1 ครั้ง

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

หมายเหตุ
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ลาดับ
7

กิจกรรม
การเรียนรู้การนาองค์ความรูด้ ้าน
เทคนิคการสอนไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2559

ตัวชี้วัด
คณาจารย์ของคณะวิชาฯ

เป้าหมาย
อย่างน้อย 1 คน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

หมายเหตุ

