
 

 

 
 
 
 
 

แผนการจัดการความรู  
 

องคความรู เร่ือง การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  
องคความรู เร่ือง การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร 
องคความรู เร่ือง ธุรการสารบรรณ 
องคความรู เร่ือง การเงินและพัสดุ 
องคความรู เร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องคความรู เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษา 
องคความรู เร่ือง การประชาสัมพันธ 
องคความรู เร่ือง การพัฒนานักศึกษา 
องคความรู เร่ือง แผนงานและงบประมาณ 
องคความรู เร่ือง การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
องคความรู เร่ือง การสงเสริมและสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ 
องคความรู เร่ือง การบริการการศึกษา 
องคความรู เร่ือง การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี 
องคความรู เร่ือง โสตทัศนูปกรณ 
องคความรู เร่ือง การบริหารสํานักงาน  
องคความรู เร่ือง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  



คํานํา 

 
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการจัดการความรูเปนประจําทุกปเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาขอท่ี3มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู และตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัย ท่ีให ทุกหนวยงานตองดํา เนินการจัดการความรู ใหสามารถสรางองคความรู 
และนวัตกรรมท่ีสามารถทําใหเปาประสงคของแตละยุทธศาสตรสําเร็จ รวมท้ังเพ่ือใหเปนไปตามตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกอบดวย 3 สวน คือสวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน สวนท่ี 2 แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน สวนท่ี 3
แผนการจัดการความรู 

คณะมนุ ษยศาสตร และสั ง คมศาสตร  หวั ง ว าแผนการจั ดกา รความรู  ป ระจํ าป งบประมาณ  
พ.ศ.2561 จะเปนแนวทางใหบุคลากรไดใชในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2561 
และดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว 

 
 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

 



สารบัญ 
 

เรื่อง  หนา 
  
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน  
 1.1 ท่ีตั้ง  1 
 1.2 ประวัติและความเปนมา  1 
 1.3 บุคลากร  3 
 1.4 โครงสรางหนวยงาน 4 
 1.5 โครงสรางการบริหารจัดการ 5 
สวนท่ี 2 แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  
 2.1 วิสัยทัศน (Vision) 6 
 2.2 พันธกิจ (Mission) 6 
 2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 6 
 2.4 เสาหลัก (Pillar) 6 
 2.5 วัฒนธรรม (Culture) 6 
 2.6 อัตลักษณ (Identity) 6 
 2.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 7 
 2.8 คานิยมหลัก (Core Values) 7 
 2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 7 
สวนท่ี 3 แผนการจัดการความรู   
 3.1 นโยบายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 8 
 3.2 วัตถุประสงคและตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู 8 
 3.3 องคความรูท่ีจําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  9 
 3.4 แผนการจัดการความรู   12 
 3.5 การตอยอดองคความรูสูงานวิจัยหรือนวัตกรรม 21 
ภาคผนวก  
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2561  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

1.1 ที่ตั้ง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300 

โทรศัพท์ 0-2160-1282-6 โทรสาร 0-2160-1283 

            www.hs.ssru.ac.th 
 
1.2 ประวัติและความเป็นมา 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ในระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชาคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบการ
สอนรายวิชาต่างๆที่เป็นส่วนส าคัญของหลักสูตรการศึกษา ในปี พ.ศ.2518 มีพระราชบัญญัติให้วิทยาลัยครูทุก
แห่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา จึงได้มีการก่อตั้ง“คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”เมื่อพ.ศ.2535 
“คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”เปลี่ยนเป็น“คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและต าแหน่ง“หัวหน้าคณะ”เปลี่ยนเป็น“คณบดี”ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของคณะต่างๆ รวมทั้งสอนในรายวิชาเอก/วิชาเฉพาะให้กับนักศึกษาของคณะรวมทั้งสิ้น 10 
สาขาวิชา 3 กลุ่มสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก สาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจ กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่ 2/2559 โครงการจัดการเรียนหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้ย้ายจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมาสังกัดที่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
  ปั จจุ บั นคณ ะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  เปิ ดสอนหลั กสู ต รจัดการเรียนการสอน  
จ านวนทั้ งสิ้ น  15 หลักสูตร จ าแนกเป็ นหลักสูตรปริญญาตรี  จ านวน  13 หลักสูตร ปริญญาโท 
จ านวน 2 หลักสูตร   
 
 ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

http://www.hs.ssru.ac.th/
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7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

     - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

     - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

     - แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

     - แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

     - แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

     - แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

     - แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

ระดับปริญญาโท 

    - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

    - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่อเงที่ยวและบริการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสถานที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรจ านวน 4 อาคารเรียน ได้แก่ อาคาร 29 อาคาร 35 อาคาร 36 และ อาคาร 37 
ประกอบด้วย1) ห้องเรียน จ านวน 41 ห้อง 2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5  ห้อง 3) ห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 6 ห้อง เช่น ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาโรงแรมและที่พัก ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ ห้อง
พิจารณาคดีจ าลองของสาขาวิชานิติศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ระบบ ERP(enterprise resource planning) ระบบ E-Office E-learning 
เป็นต้น 
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1.3 บุคลากร 
 บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
ข้าราชการ 1 18 5 24 14 9 1 - 24 
พนักงานมหาวิทยาลัย          
- งบประมาณแผ่นดิน - 43 14 57 54 3 - - 57 
- งบประมาณรายได ้ 1 35 6 42 42 - - - 42 
รวม 2 96 25 123 110 12 1  123 

 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบคุลากร 
ระดับการศึกษา 

ต่่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ข้าราชการ - - 2  2 
พนักงานมหาวิทยาลัย      

- งบประมาณแผ่นดิน - 16 3 - 19 

- งบประมาณรายได ้ 4 13 2 - 19 

พนักงานราชการ - 1 - - 1 

ลูกจ้างประจ า 3 - - - 3 

      

รวมท้ังสิ้น 7 30 7  44 
เขตพ  
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1.4 โครงสร้างหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 
หัวหน้าส านักงาน 

2. ฝ่ายคลังและพัสด ุ

   2.1 งานการเงิน บัญช ีและ

งบประมาณ 

   2.2 งานพัสด ุ

    

 
 

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

   1.2 งานประชาสมัพันธ ์

   1.3 งาน IT/ โสตฯ 

   1.4 งานอาคารและสถานที ่

   1.5 งานบุคลากร 

   1.6 งาน ISO 

 
 

 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 

   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

   1.2 งานหลักสูตรและการสอน 

   1.3 งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 

   1.4 งานการรับเข้าศกึษาต่อ 

   1.5 งานฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 

    
        
 
 

 

1. ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

   1.1 งานวิเคราะหแ์ผนงาน/

งบประมาณ 

   1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

   1.3 งานประกันคุณภาพ 

    

 
 

 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการ 

วชิาการ 

   1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 

   1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

   1.3 งานผลิตวารสารวชิาการ 

   1.4 งานบริการวชิาการแก่สงัคม 

   1.5 งานศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

   1.6 งาน U - Ranking 

 
 

1. ฝ่ายกิจการนักศกึษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

   1.1 งานกิจการนักศกึษา 

   1.2 งานบริหารงานและสวัสดิภาพ 

   1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

   1.4 งานศิลปวฒันธรรม 

    

 

 

 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดี 

ฝ่ายบรหิาร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

และบริการวชิาการ 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

คณบดี 
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1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.2 พันธกิจ (Mission) 

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
   1 . ผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มี คุณ ธรรม  คุณ ภาพระดับแนวหน้ า  ตรงกับความต้ องการของชุมชน  
 และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
  2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและ
เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 
  3 . ให้ บ ริการวิช าการและถ่ ายทอด เทคโน โลยี แก่ ชุ มชน  สั งคมและประชาคมอาเซี ยน 
อย่างมีคุณภาพเพ่ือยกมาตรฐานชุมชน สังคม 
  4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม     
กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
  ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ  
 เป็ น นั ก ป ฏิ บั ติ  ห ม าย ถึ ง  บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว าม ส าม ารถ ด้ าน วิ ช าก ารห รื อ วิ ช าชี พ  มี ทั ก ษ ะ 
และมี ค วามมุ่ งมั่ น ใน การป ฏิ บั ติ ง าน  ส าม ารถ ใช้ ห ลั ก วิ ช าก ารด้ วยความช าน าญ  มี คุณ ธรรม  
 ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
  เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ ค วามช าน าญ ในสาขาวิ ช าที่ ศึ กษ า โดย ใช้ ระบบ เครือข่ ายและ เทค โน โลยี ส ารสน เท ศ  
ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 
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     มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ อ่ืน มุ่งท าความดี 
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

( Focus on royal traditions,knowle dgecultivation,ethicalenhancement,as an international 
learning organization)           

เน้ น ความ เป็ น วั ง  ห มายถึ ง  เป็ น มห าวิท ยาลั ยที่ เน้ นภ าพลั กษ ณ์  ทั กษ ะ  และบุ คลิ กภ าพ   
ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็ น อ งค์ ก รแ ห่ งก า ร เรี ย น รู้ ห ม าย ถึ ง  เป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ย ที่ มี แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ที่ ห ล าก ห ล าย  
ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ  
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
          W (Wisdom & Creativity) ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
          H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
          I (Intergration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ 

P (Professionalism) ความเป็นมืออาชีพ      
 

 2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 
แผนการจัดการความรู ้ระดับหน่วยงาน 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดบั คณะ ส านัก สถาบัน วทิยาลัย และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเทา่ ด าเนินการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร  

ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานนัน้ 
ข้อ 3 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
ข้อ 4 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏบิัติ และต่อยอดองค์ความรู้ ผลงาน

สร้างสรรค์สู่งานวิจยัหรือนวัตกรรม 
ข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสามารถเข้าถึง

ได้อย่างสะดวก 
 
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้  
  1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ครอบคลุม
ด้านการพฒันาการปฏบิัติงาน พร้อมทั้งน ามาจัดเก็บอย่างเปน็ระบบ และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
     2) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรน าแนวปฏิบัติทีด่ีมาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 
 3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
  1) จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (1 องค์ความรู้) 
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3.3 องค์ความรู้ที่จ่าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แบบฟอร์มที่ 1:การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการผลักดนัตามประเด็นยทุธศาสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ องค์ความรู้ที่จ่าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีการบูรณาการ   การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมและสนับสนนุ
การสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิราชการตามประเด็นยทุธศาสตร์ที่เลือกมาท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1  ประเด็นยุทธศาสตร ์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะ
และเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพใน
อนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การน าเอาวิธีการ
สอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการ
สอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับ     การ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม student engagement, 
enhance relevance, and improve motivation ของผู้เรียน 
 

 

ผู้ทบทวน :     
                 (อาจารย์วิลาสินี  จินตลิขิตดี) 
                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ :        

 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 
             คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 1 : การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ องค์ความรู้ที่จ่าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงาน
วิชาการสู่การยกระดับภูมิปญัญา 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

ผลงานวชิาการ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่
ก าหนด 

การเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ 
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิราชการตามประเด็นยทุธศาสตร์ที่เลือกมาท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
แผนการจัดการ
ความรู้แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสร้างความ
เป็นสากลด้วยการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับนานาชาติ 

  ผู้ทบทวน :    
 (อาจารย์มัทญา พัชนี) 

ต่าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ :  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 

ต่าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 1 : การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ องค์ความรู้ที่จ่าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีการบริหารงานที่สอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน 
1) ธุรการสารบรรณ 
2) การเงินและพัสดุ 
3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
4) การประกันคุณภาพการศึกษา 
5) การประชาสัมพันธ์ 
6) การพัฒนานักศึกษา 
7) แผนงานและงบประมาณ 
8) การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
9) การส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยและ
บริการวิชาการ 
10) การบริการการศึกษา 
11) การบริหารจัดการอาคารสถานที่ 
12) โสตทัศนูปกรณ์ 
13) การบริหารส านักงาน  
14) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิราชการตามประเด็นยทุธศาสตร์ที่เลือกมาท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3  ประเด็นยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ,การเงิน
และพัสดุ,การบริหารทรัพยากรบุคคล,การประกันคุณภาพการศึกษา,การ
ประชาสัมพันธ์,การพัฒนานักศึกษา,แผนงานและงบประมาณ,การติดตามผล
การปฏิบัติราชการ,การส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ,การ
บริการการศึกษา,การบริหารจัดการอาคารสถานที่,โสตทัศนูปกรณ์,การ
บริหารส านักงาน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การพัฒนาปฏิบัติงานด้านต่างๆของบุคลากร มีความ
จ าเป็นยิ่งต่อองค์กร ทั้งองค์ภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน การพัฒนาปฏิบัติงาน
ของบุคลากรยังส่งผลต่อความส าเร็จหรือเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเป็นบันได
ไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพและ น ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 

ผู้ทบทวน :   
               (อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี ) 
ต่าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ :  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 

ต่าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  ฝ่ายบริการการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ่าเป็น (K)  :  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 7 รูปแบบ 
ล่าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส่าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้หลัก       
ที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องาน หรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คือ คณาจารย์ และบุคลากรฝา่ยบริการการศึกษา 

ต.ค. 2560 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ฝ่ายบริการการศึกษา 

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
ก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM ฝ่ายบริการการศึกษา 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นใน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

 1. องค์ความรูท้ี่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ฝ่ายบริการการศึกษา 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรสายสนบัสนุนที่มี
ความเชี่ยวชาญในดา้นการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning โดยประชุมกลุ่มย่อยและ
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิก   
ภายในกลุ่ม 

พ.ย.2560 1. วิธีปฏบิัติเร่ืองความรู้ ทักษะเกี่ยวกับเทคนิค
การสอนแบบ Active Learning ของสมาชิก
กลุ่มความรู ้
 

ฝ่ายบริการการศึกษา 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสม             
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อย  เพื่อสกัดองค์
ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคล 

พ.ย. 2560 1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ที่ผ่านการสกดัความรู้จาก
กลุ่มความรู ้

ฝ่ายบริการการศึกษา 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วน     
ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน โดย
น าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง 
ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 
 

 1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ที่สามารถ น าไปปฏิบัตไิด้ 
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ล่าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส่าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่องการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ในการท างาน
อาทิเช่น การพฒันางานด้านการเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตร รายวชิาที่สอน และการ
บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 2560 
– พ.ค. 
2561 

1. ผลที่ได้จากการน าองค์ความรู้ไปใช้ อาทิเช่น 
ผู้สอนมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกและ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning มีวิธีการสอนหลากหลายน ามา
ผสมผสาน โดยอาจารย์ผู้สอนจะวางแผน
คัด เลื อก เทคนิ คการสอนที่ เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะผู้เรียน มีการประเมินผลผู้เรียน  
ผู้สอนเน้นการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม 
(Formative) และประเมินจากพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
3. การใช้ Social Media หรือ New Media   
มาเป็นสื่อการสอน ช่องทางการติดต่อสื่อการ
กับนักศึกษา และช่วยเสริมในเนื้อหาที่ผู้เรียน
ยังขาดความเข้าใจอาทิ  การใช้ Facebook 
Web Blog และ E – Learning 

 

4.2 รวบรวมผลงานที่ได้จากการน าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน 

 1. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้
เร่ืองเรียนรู้แบบ Active Learning 7 รูปแบบ 

5 การน าประสบการณ์จาก       
การท างาน และการประยุกต์    
ใช้ความรู้มาแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
และสกัดออกมาเป็นขุมความรู ้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้   หลังจาก
ที่น าองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ไปปฏบิัติ โดยสรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้ 
หลังจากที่น าองค์ความรู้ไปปฏบิตัิ และสกัดเปน็  

มิ.ย. 2561 
 

1. องค์ความรู ้เร่ืองการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 7 รูปแบบ ทีป่รับปรุง
หลังจากที่น าไปปฏบิัต ิ
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ล่าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส่าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

  
องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

   

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม
ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ  Active Learning    
7 รูปแบบ 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้   เรื่องการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   7 รูปแบบ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหา  แนวปฏิบัติ
ที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 7 รูปแบบให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานน าไปปฏิบตัิ 

ส.ค. 2561 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานกลุ่มการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 7 รูปแบบ 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 7 รูปแบบ 

 

 

ผู้ทบทวน :           
                     (อาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตด)ี 
               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
     ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ :                
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 
               คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ่าเป็น (K)  :  การเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ 
ล่าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส่าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้หลักที่
จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ คณาจารย์และบุคลาการฝ่ายพัฒนา
วิจัยและบริการวิชาการ (คัดเลือกเฉพาะคนที่มี
บทความตีพิมพ์) 

ต.ค. 60 – 
มิ.ย. 61 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ คณะกรรมการ
การจัดการ 
ความรู ้

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
ก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

ต.ค. 60 – 
มิ.ย. 61 

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM คณะกรรมการ
การจัดการ 
ความรู ้

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ต.ค. 60 – 
มิ.ย. 61 

1. องค์ความรูท้ี่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

คณะกรรมการ
การจัดการ 
ความรู ้

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบท เรียนจากคณ าจารย์ที่ มี ความ
เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ 
โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม 

ต.ค. 60 – 
มิ.ย. 61 

1. วิธีปฏบิัติเร่ืองการเขียนบทความเพื่อการ
เผยแพรข่องสมาชิกกลุ่มความรู ้
 

คณะกรรมการ
การจัดการ 
ความรู ้

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุม่ย่อยเพื่อสกัด
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏบิัติ
รายบุคคล    

ต.ค. 60 – 
มิ.ย. 61 

1. องค์ความรูเ้ร่ืองการเขียนบทความเพื่อการ
เผยแพรท่ี่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่ม
ความรู ้

คณะกรรมการ
การจัดการ 
ความรู ้

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน โดย
น าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง  

ต.ค. 60 – 
มิ.ย. 61 

1. องค์ความรูเ้ร่ืองการเขียนบทความเพื่อการ
เผยแพรท่ี่สามารถน าไปปฏบิัติได้ 

คณะกรรมการ
การจัดการ 
ความรู ้
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ล่าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส่าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
  ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบตัิ    
4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความเพื่อการเผยแพร่ไปใช้ในการปรับปรุง
การท างานเรื่องการเขียนบทความเพ่ือการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (Scopus/SJR/ISI) 
การพัฒนางานด้านการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

ต.ค. 60 – 
มิ.ย. 61 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเขียนบทความ
วิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. มีจ านวนบทความเผยแพร่ในระดับชาติ
เพิ่มมากขึ้น 

คณะกรรมการ
การจัดการ 
ความรู ้

4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ด้จากการน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน 

ต.ค. 60 – 
มิ.ย. 61 

5 การน าประสบการณ์จากการ
ท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก
ที่น าองค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความเพื่อการ
เผยแพร่ไปปฏบิัติ โดยสรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้หลังจาก
ที่น าองค์ความรูไ้ปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์
ความรู้เรื่องการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ 

ต.ค. 60 – 
มิ.ย. 61 

1. องค์ความรูเ้ร่ืองการเขียนบทความเพื่อการ
เผยแพรท่ี่ปรับปรุงหลงัจากทีน่ าไปปฏบิัติ 

คณะกรรมการ
การจัดการ 
ความรู ้

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
กลุ่มการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้เรื่อง การเขียน
บทความเพื่อการเผยแพร่ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความ
เพื่อการเผยแพร่ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานน าไป
ปฏิบัต ิ

ต.ค. 60 – 
มิ.ย. 61 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานกลุ่มการเขียน
บทความเพื่อการเผยแพร ่
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความเพื่อการเผยแพร่ 

คณะกรรมการ
การจัดการ 
ความรู ้
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ล่าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส่าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ทบทวน :                 
                           (อาจารย์มัทญา พัชนี) 
 ต่าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :               
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 

ต่าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 
ชื่อหน่วยงาน  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ่าเป็น (K)  :  การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ,การเงินและพัสดุ,การบริหารทรัพยากรบุคคล,การประกันคุณภาพการศึกษา,การ
ประชาสัมพันธ์,การพัฒนานักศึกษา,แผนงานและงบประมาณ,การติดตามผลการปฏิบัติราชการ,การส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ,การบริการการศึกษา,
การบริหารจัดการอาคารสถานที่,โสตทัศนูปกรณ์,การบริหารส านักงาน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ล่าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส่าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้หลัก
ที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
และก าหนดเปา้หมายของ
การจัดการความรู้ 

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน และ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน 
- รับสมัครสมาชิก 
- แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของกลุ่ม 
 

ต.ค. 2560 1. ปฏิทนิการด าเนนิงาน 
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเปน็เข้า
ร่วมกลุ่มการจัดการความรู ้
3. กลุ่มความรู้ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัต ิ
4. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มความรู ้

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

  

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 
 
 

2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
   - ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการ
ท างานจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
  - สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน   

 
 
 

 

พ.ย. 2560 1. รายชื่อสมาชิกกลุ่มและคุณอ านวย
ของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) 
2. ได้องค์ความรู้ของกลุ่ม เพื่อน าไป
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการท างาน 

- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
 - คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล่าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส่าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 ประชุมเชงิปฏบิัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนาการปฏิบตัิงาน 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทีไ่ดจ้ากข้อ 2 โดย

ปรับปรุง ดัดแปลง องค์ความรู้ให้เหมาะสมต่อต่อการ
น าไปปฏบิัต ิ

พ.ย. 2560 1. องค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได ้
 

- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
 - สมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

4 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการ
จัดการความรู้มาปรบัใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
 
 

4.1 น าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 -  สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้ ทีไ่ด้จากข้อ 3 ไปปรับ

ใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 
  - สมาชิกกลุ่มบันทึกผลทีไ่ด้จากการน าองค์ความรู้

ไปปรบัใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสิ่งทีไ่ด้เรียนรู ้

ธ.ค. 2560 – 
พ.ค. 2561 

1. รายงานผลการน าองค์ความรูไ้ป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4.2 คุณอ านวยกลุ่มความรู้ รวบรวมรายงานผลการน า
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิานใหม่ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

พ.ค. 2561 

5  การน าประสบการณ์จาก
การท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 
  
  

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่น า
องค์ความรู้ ไปปรบัใช้ในการปฏบิัติงาน โดยสรุปสิง่ที่
ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ าองค์ความรู้ไปปฏบิัติ และสกัด
เป็นองค์ความรู้ใหม่ 

มิ.ย. 2561 
 

1. สรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ า
องค์ความรู้ไปปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติการ 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

  5.2 ประชุมกลุ่มย่อย พบผูท้รงคุณวุฒิ วิพากษ์ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน เดิม เปรียบเทียบกับ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ใหม่ ที่แสดงถึงการลด
รอบระยะเวลา การลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิาน การ
พัฒนาผลการปฏิบัตงิานจากผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา หรือการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

ก.ค. 2561 1. ผู้ทรงคุณวฒุิประจ ากลุ่มตรวจ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ใหม่ 
2. กระบวนการ/วิธีการปฏบิัติงาน 
ใหม่ ที่จะน าไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล่าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส่าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

  5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒิมาปรับปรุง และ
รวบรวมกระบวนการ/วิธีการท างาน ใหม่ ที่เป็น
ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม KM 

ก.ค. 2561 1. กระบวนการ/วิธีการท างาน ใหม่
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู ้
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

6 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม
ความรู ้
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

- ประกาศใช้ กระบวนการ/วิธีการ ใหม่ 
 - มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลส าหรับกลุ่มความรู้ที่
สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลด
ขั้นตอนในการปฏบิัติงาน พฒันาผลการปฏิบัติงานจาก
ผลการด าเนนิงานในปีทีผ่่านมา หรือสร้างนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้ ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานน าไปปฏบิัติ 
 

ส.ค. 2561 1. ได้กระบวนการ/วธิีการปฏิบตัิงาน 
2. ได้วฒุิบัตรและเงินรางวัล 
3. เข้าร่วมการเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือ นานาชาต ิ

- กลุ่มความรู ้
 

ผู้ทบทวน :        
                     (อาจารย์ ดร.ขันทอง  ใจด)ี 
 ต่าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมตัิ :                   
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 
  ต่าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม  
 

แผนการจัดการความรู้ที่ 1 
  1. สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ อาทิเช่น ผู้สอนมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีวิธีการสอนหลากหลายน ามาผสมผสาน โดยอาจารย์
ผู้สอนจะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน 
มีการประเมินผลผู้เรียน ผู้สอนเน้นการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม (Formative) และประเมินจากพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
  3. การใช้ Social Media หรือ New Media   มาเปน็สื่อการสอน ช่องทางการติดต่อสื่อการกับนักศึกษา 
และช่วยเสริมในเนื้อหาทีผู่้เรียนยังขาดความเข้าใจอาทิ การใช้ Facebook Web Blog และ E – Learning 

 
แผนการจัดการความรู้ที่ 2 

 1. สามารถน าบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานคุณภาพส่งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
  2. น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
  3. สามารถเขียนเป็นหนังสือหรือบทความเพ่ือการเผยแพร่ 
 
 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3  

การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบุคลากรเป็นการพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน 
จากแบบเดิมเป็นแบบใหม่  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน โดยได้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว และตอบสนองผู้ใช้บริการได้มากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก 
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