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คานา
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คุณภาพการศึกษาภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนการจัดการความรู้
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังว่าแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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และดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1 ที่ตั้ง
1.2 ประวัติและความเป็นมา
1.3 บุคลากร
1.4 โครงสร้างหน่วยงาน
1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
2.2 พันธกิจ (Mission)
2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
2.4 เสาหลัก (Pillar)
2.5 วัฒนธรรม (Culture)
2.6 อัตลักษณ์ (Identity)
2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ส่วนที่ 3 แผนการจัดการความรู้
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้
3.3 องค์ความรู้ที่จาเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.4 แผนการจัดการความรู้
3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารพั ฒ นาควบคู่ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
ในระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชาคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบการ
สอนรายวิ ช าต่ า งๆที่ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาในปี พ .ศ.2518 มี พ ระราชบั ญ ญั ติ
ให้วิทยาลัยครูทุกแห่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาจึงได้มีการก่อตั้ง “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ”
โดยได้ เปิ ด สอนในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาระดั บ ปริญ ญาตรี 4 ปี แ ละปริญ ญาตรี 2 ปี (หลั งอนุ ป ริ ญ ญา)สาขา
การศึกษา มีวิชาเอก 3 วิชาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศึกษาหลังจากนั้น
ในปี พ.ศ.2527 มีการพัฒนาหลักสูตร และเปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร์เมื่อ พ.ศ.2535“คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” เปลี่ยนเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏและตาแหน่ง“หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น“คณบดี” โดยมีภาควิชาในกากับดูแล 11 ภาควิชา
ต่อมา
ในปี พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต
จานวน 11 โปรแกรมวิชา
ในปี พ.ศ.2543 โปรแกรมวิชาศิลปกรรมโปรแกรมวิชานาฏศิลป์โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ และการละคร
และโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะฯจึงมีโปรแกรมที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4
ปีสาขาการศึกษาและสาขาศิลปศาสตร์รวม 7 โปรแกรมวิชา
ในปีการศึกษา 2545 ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมาก
ขึ้น ทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชนโดยตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมาทางคณะได้ เปิ ด สอนวิช าภาษาญี่ ปุ่ น ภาษา
ฝรั่งเศส และภาษาจีนเป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิชาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจและโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีนักศึกษาสนใจเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี คณะฯจึ ง
ได้จัดทาศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นและโปรแกรมวิชาภาษาจีนซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรแผนการ
เรียนอาจารย์ผู้สอนสื่อการสอนแหล่งวิทยาการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเปิดสอน “โปรแกรมวิชา
ภาษาญี่ปุ่น” และ“โปรแกรมวิชาภาษาจีน”ในระดับปริญญาตรี 4 ปี
ในปีการศึกษา 2546 นอกจากนี้คณะฯได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูน
นาน(Yunnan Normal University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม
จี น (Chinese Language and Culture Center) โดยท าพิ ธีเปิ ด อย่ างเป็ น ทางการเมื่ อ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน
2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้ กับคณาจารย์และประชาชนผู้สนใจรวมทั้งให้ ความร่วมมือกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการจั ด การเรี ย น การสอน“โปรแกรมวิ ช าภาษาจี น ” ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี ต่ อ มา
แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึ กษา
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (Joint Venture 2+2 Bachelor’s Degree Program)ทั้งนี้
นั กศึกษาจะเรีย นที่มหาวิทยาลั ย นอร์มอลยูนนาน 2 ปี และอีก 2 ปีที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุนั นทาใน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่มเรียนที่
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
ในปี การศึกษา 2547 คณะได้ดาเนิ นการพัฒ นาหลั กสู ตรและเปิดสอนระดับปริญ ญาตรี 4 ปีได้แก่
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนอี ก 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ธุรกิจที่พักสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2550 ได้ จั ด ท าหลั ก สู ต รใหม่ อี ก 2 สาขาวิ ช าคื อ สาขาวิ ช าการจั ด การนวั ต กรรม
สังคม และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้เปิดรับนักศึกษาในภาค
เรี ย น ที่ 1 / 2550 แ ล ะ ส าข าวิ ช าก ารจั ด ก ารส ารส น เท ศ เริ่ ม เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษ าใน ภ าค เรี ย น ที่
1 / 2551
ในปีการศึกษา 2554 คณะได้เปิดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่ 2/2559 โครงการจัดการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการภาครัฐและเอกชน) ได้ย้ายจากวิทยาลัยนวัตกรรมมาสังกัดที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
ปั จ จุ บั น คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง ค มศาสตร์ เปิ ด สอนห ลั ก สู ต รจั ด การเรี ย นการสอน
จ านวนทั้ ง สิ้ น 15 หลั ก สู ต ร จ าแนกเป็ น หลั ก สู ต รปริ ญ ญ าตรี จ านวน 13 หลั ก สู ต ร ปริ ญ ญ าโท
จานวน 2 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
- แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
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12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
- แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
- แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
ระดับปริญญาโท
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสถานที่ในการสนั บสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรจานวน 4 อาคารเรียน ได้แก่ อาคาร 29 อาคาร 35 อาคาร 36 และ อาคาร 37
ประกอบด้วย1) ห้องเรียน จานวน 41 ห้อง 2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 5 ห้อง 3) ห้องปฏิบัติการ
จ านวน 6 ห้ อ ง เช่ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของสาขาวิ ช าโรงแรมและที่ พั ก ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสารสนเทศศาสตร์
ห้ อ งพิ จ ารณาคดีจ าลองของสาขาวิช านิ ติศ าสตร์ ห้ องปฏิ บั ติ การทางวัฒ นธรรม เป็ น ต้น นอกจากนี้ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ระบบ ERP(enterprise resource planning) ระบบ E-Office E-learning
เป็นต้น
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1.3 บุคลากร
บุคลากรสายวิชาการ
ประเภทบุคลากร/
ระดับการศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
- งบประมาณแผ่นดิน
- งบประมาณรายได้
รวม

ต่ากว่า
ป.ตรี
-

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

1

15

6

22

1
2

42
36
93

20
8
34

62
45
129

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

-

1
7
9

1
8
8

2
15
17

ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวม

ต่ากว่า
ป.ตรี
-

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประเภทบุคลากร/
ต่ากว่า
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ระดับการศึกษา
ป.ตรี
ข้าราชการ
2
พนักงานมหาวิทยาลัย
- งบประมาณแผ่นดิน
15
3
- งบประมาณรายได้
4
11
พนักงานราชการ
1
ลูกจ้างประจา
3
รวม
7
27
5
แหล่งข้อมูล : แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(งานบุคคล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2
18
15
1
3
39
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1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
1.4.1.โครงสร้างองค์กร
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1.4.2.โครงสร้างบริหาร
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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2 พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและ
เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์สู่สากล
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 ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
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 วาม มุ่ งมั่ น ใน การป ฏิ บั ติ ง าน สาม ารถใช้ ห ลั ก วิ ช าก ารด้ ว ยค วาม ช าน าญ มี คุ ณ ธรรม
ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ ค วามช าน าญ ใน สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษ า โดยใช้ ร ะบ บ เครื อ ข่ า ยและเท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ
ทีท่ ันสมัยสู่ชุมชนและสังคม
มี จิ ต สาธารณะ หมายถึ ง บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม รู้จัก แบ่ งปั น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น มุ่ งท าความดี
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้ น ความเป็ น วั ง ปลู ก ฝั ง องค์ ค วามรู้ ยึ ด มั่ น คุ ณ ธรรมให้ เชิ ด ชู เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ สู่ ส ากล
( Focus on royal traditions,knowle dgecultivation,ethicalenhancement,as an international
learning organization)
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้ นความเป็ น วั ง ห มายถึ ง เป็ นมห าวิ ท ยาลั ย ที่ เน้ น ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ทั กษ ะ และบุ คลิ ก ภ าพ
ที่ ส ะท้ อ นความเป็ น วังสวนสุ นั น ทา และเผยแพร่แ หล่ งเรีย นรู้ข้ อ มู ล ศิ ล ปวัฒ นธรรมด้ านต่ างๆโดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็ น อ งค์ ก รแ ห่ งก ารเรี ย น รู้ ห ม าย ถึ ง เป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ย ที่ มี แ ห ล่ งเรี ย น รู้ ที่ ห ล าก ห ล าย
ทัน สมัย สามารถแข่ งขัน ได้ในระดับ ชาติแ ละนานาชาติ ตอบสนองทุก รูป แบบการเรียนรู้ของผู้ รับ บริการ
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
2. มุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้กับผู้รับบริการ
4. โปร่งใส เสมอภาค ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
5. บุคลากรทุกคนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีคุณค่าต่อองค์กร
2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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ส่วนที่ 3
แผนการจัดการความรูค้ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดับ คณะ สานัก สถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
ดาเนินการจัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานกาหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานนั้น
ข้อ 3 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 ส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้ ผลงาน
สร้างสรรค์สู่งานวิจัย หรือนวัตกรรม
ข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้
3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้

1) เพื่อค้น หาแนวปฏิบั ติที่ ดี (องค์ความรู้) จากที่ อยู่ในตัวบุคคล และแหล่ งเรียนรู้อื่นๆ ที่
ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้ง นามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้

1) ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ มสถาบัน
และเอกลั ก ษณ์ ข องคณะ (ข้ อ 5 ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากความรู้ ทั้ ง ที่ มี อ ยู่ ในตั ว บุ ค คล ทั ก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง)
2) จานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องค์ความรู้)
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3.3 องค์ความรู้ที่จาเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มที่ 1:การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
องค์ความรู้ที่จาเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
สังคมศาสตร์ มีการบูรณาการ การ
อย่างยั่งยืน
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทาแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างยั่งยืน
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะ
และเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพใน
อนาคต หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning การน าเอา
วิธีการสอน เทคนิคการสอนที่ห ลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและ
กิจกรรมกระตุ้นให้ ผู้ เรียนมีส่ วนร่วมในชั้นเรี ยน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการ
เรี ย นการสอนประเภทหนึ่ งที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนมี คุ ณ ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม student engagement,
enhance relevance, and improve motivation ของผู้เรียน

ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :
(อาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
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แบบฟอร์มที่ 1 : การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป้าประสงค์เชิง
ประเด็นยุทธศาสตร์
องค์ความรู้ที่จาเป็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงาน
ผลงานวิจัยหรืองาน
การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจด
วิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา สร้างสรรค์ได้มีการจดอนุ สิทธิบัตร
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทาแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจด
สิทธิบัตร
เหตุ ผ ลที่ เลื อ กองค์ ค วามรู้ : เนื่ อ งด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาได้ มี
นโยบายและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ดาเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาสู่การการ
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ซึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึง
การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง โดยคณะฯ ได้มี
งานวิจัยจานวนหนึ่งที่สามารถนาไปจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้ ฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการจึงได้เลือกองค์ความรู้ การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรขึ้น เพื่อให้คณาจารย์และบุคคลากรมหาวิทยาลัยได้
ทราบแนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เป็นการ
ดาเนิ น การตามนโยบายในการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นัน ทาคื อน า
กระบวนการวิจั ย ทั้ งการวิจั ย พื้ น ฐาน วิจั ย ประยุ ก ต์ และวิจั ย เชิ งนโยบาย ที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการยกคุณภาพชีวิตชุมชน และใช้ในเชิงธุรกิจ สร้าง
นวัตกรรมและสิ่ งประดิ ษ ฐ์ จ ากภู มิ ปั ญ ญาไทยที่ เพิ่ ม มู ล ค่าให้ กั บ มหาวิท ยาลั ย
ชุมชน และสังคม
ผู้อนุมัติ :
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)
(อาจารย์มัทญา พัชนี)
ตาแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้ทบทวน:
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แบบฟอร์มที่ 1 : การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
องค์ความรู้ที่จาเป็น
การพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีการบริหารงานที่ 1) ธุรการสารบรรณ
เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 2) การเงินและพัสดุ
3) การบริหารทรัพยากรบุคคล
4) การประกันคุณภาพการศึกษา
5) การประชาสัมพันธ์
6) การพัฒนานักศึกษา
7) แผนงานและงบประมาณ
8) การติดตามผลการปฏิบัติราชการ
9) การส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยและบริการ
วิชาการ
10) การบริการการศึกษา
11) การบริหารจัดการอาคารสถานที่
12) โสตทัศนูปกรณ์
13) การบริหารสานักงาน
14) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทาแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ,การเงินและ
พัสดุ,การบริหารทรัพยากรบุคคล,การประกันคุณภาพการศึกษา,การ
ประชาสัมพันธ์,การพัฒนานักศึกษา,แผนงานและงบประมาณ,การติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการ,การส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ,การบริการ
การศึกษา,การบริหารจัดการอาคารสถานที่,โสตทัศนูปกรณ์,การบริหารสานักงาน
และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การพัฒนาปฏิบัติงานด้านต่างๆของบุคลากร มีความ
จาเป็นยิ่งต่อองค์กร ทั้งองค์ภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน การพัฒนาปฏิบัติงาน
ของบุคลากรยังส่งผลต่อความสาเร็จหรือเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพเพื่ อเป็นบันได
ไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะทางานให้เกิด
ประสิทธิภาพและ นามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร

ผู้อนุมัติ :
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)
(อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี )
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้ทบทวน :
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3.4 แผนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ลาดับ

กิจกรรม

1

การก าหนดองค์ ค วามรู้
หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่อ
งาน ห รื อ กิ จ ก ร รม ข อ ง
หน่ ว ยงาน และก าหนด
เป้ าหมายของการจั ด การ
ความรู้
การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ

2

3

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

1.1 ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายในการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ คื อ ต.ค. 2561
คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา
1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และกาหนดคุณ
อานวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)
1.3 กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน พ.ย.2561
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยประชุม
กลุ่ มย่ อยและถอดบทเรียนวิ ธี ปฏิ บั ติ รายบุ คคลจากสมาชิ ก
ภายในกลุ่ม
การปรั บ ปรุ ง ดั ด แปลง 3.1 สกั ด ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการถอดบทเรี ย น วิ ธี ป ฏิ บั ติ พ.ย.2561
ค ว า ม รู้ บ า ง ส่ ว น ใ ห้ รายบุคคล โดยประชุมกลุ่ มย่อย เพื่อสกัดองค์ความรู้จาก
เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก า ร การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคล
ดาเนินงานของหน่วยงาน 3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อ
การดาเนินงานของหน่วยงาน โดยนาองค์ความรู้จากข้อ 3.1
มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ
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ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

1. กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้
1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม
KM
1. องค์ความรู้ที่จาเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
1. วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ รื่ อ งความรู้ ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ
เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ของ
สมาชิกกลุ่มความรู้

ฝ่ายบริการ
การศึกษา
ฝ่ายบริการ
การศึกษา
ฝ่ายบริการ
การศึกษา
ฝ่ายบริการ
การศึกษา

1.องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ
ฝ่ายบริการ
Active Learning ที่ผ่านการสกัดความรู้
การศึกษา
จากกลุ่มความรู้
1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ
ฝ่ายบริการ
Active Learning ที่สามารถนาไปใช้ปฏิบัติ การศึกษา
ได้จริง
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4

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

การนาความรู้ที่ได้จากการ 4.1 สมาชิกกลุ่มนาองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ ธ.ค. 2561
จัดการความรู้มาปรับใช้ใน Active Learning ไปใช้ในการทางานอาทิ เช่น การพั ฒ นา – พ.ค.
การปฏิบัติงานจริง
งานด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รายวิชาที่
2562
สอน และการบริการวิชาการ
4.2 รวบรวมและผลงานที่ ได้ จากการน าองค์ความรู้ไปปฏิบั ติ
ให้กบั กองนโยบายและแผน

แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

1.ผลที่ได้จากการนาองค์ความรู้ไปใช้ อาทิ
เช่ น ผู้ ส อนมี บ ทบาทในการอ านวยความ
สะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียน
สร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง จนเกิ ด เป็ น การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active
Learning มี วิ ธี ก ารสอนหลากหลายน ามา
ผสมผสาน โดยอาจารย์ ผู้ ส อนจะวางแผน
คั ด เลื อ ก เทคนิ ค การสอนที่ เหมาะสมกั บ
ธรรมชาติ ข องรายวิ ช า วั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
เรี ย นรู้ ลั ก ษณะผู้ เรี ย น มี ก ารประเมิ น ผล
ผู้เรียน
ผู้ ส อนเน้ น การประเมิ น ผลระหว่ างการจั ด
กิจกรรม (Formative) และประเมิน ผลจาก
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. การใช้ Social Media หรือ New Media
มาเป็ น สื่ อการสอ น เป็ น ช่ อ งท างการ
ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา และช่วยเสริมใน
เนื้ อ หาที่ ผู้ เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจอาทิ การใช้
Facebook Web Blog และ E – Learning

ฝ่ายบริการ
การศึกษา
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ลาดับ

กิจกรรม

5

การน าประสบการณ์ จ าก
การท างาน แล ะก าร
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ค ว า ม รู้ ม า
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้

6

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

1. องค์ ค วามรู้ เรื่ อ งการจั ด การเรีย นรู้แ บบ
Active Learning ที่ ป รั บ ป รุ ง ห ลั ง จาก ที่
นาไปปฏิบัติ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.3 นาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองค์ความรู้
1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ
เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learningเพื่อเผยแพร่สู่
Active Learning ที่ปรับปรุงหลังจากที่พบ
การปฏิบัติต่อไป
ผู้ทรงคุณวุฒิ
การรวบรวมความรู้ แ ละ 6.1 จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของกลุ่ ม การ ส.ค. 2562 1. เล่มสรุปผลการดาเนินงานกลุ่มการจัดการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
เรียนรู้แบบ Active Learning
เผยแพร่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ 6.2 จัดท ารายงานสรุป องค์ความรู้เรื่องการจัด การเรียนรู้
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้
อักษร
แบบ Active Learning
แบบ Active Learning
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่สนใจทั้งภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงานนาไปปฏิบัติ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

5.1 ประชุมกลุ่ มย่อยแลกเปลี่ ยนความรู้ห ลั งจากที่ นาองค์ มิ.ย. 2562
ความรู้ เรื่อ งการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning ไป
ปฏิ บัติ โดยสรุปสิ่ งที่ได้เรียนรู้ห ลั งจากที่น าองค์ ความรู้ไป
ปฏิ บั ติ และสกั ด เป็ น องค์ ค วามรู้ เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู้
แบบ Active Learning
5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

ผู้อนุมตั ิ :

ผู้ทบทวน :
(อาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร
ลาดับ กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ต.ค. 2561
1 การกาหนดองค์ความรู้หลักที่ 1.1 กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือ เรียนรู้ คือ คณาจารย์ที่ได้นาผลผลิตจาก
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
ผลงานวิจัยไปรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
กาหนดเป้าหมายของการ
และคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
ต.ค. 2561
จัดการความรู้
1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
กาหนดคุณอานวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)
ต.ค. 2561
1.3 กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พ.ย. 2561
ต้องการ
ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่
การจดสิทธิบัตร และการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดย
ประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม
คณ ะกรรมการการจั ด การ 3.1 สกั ด ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการถอดบทเรี ย นวิ ธี พ.ย. 2561
3 ความรู้ก ารปรับ ปรุ ง ดั ดแปลง ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัด
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อ องค์ ค วามรู้ จ ากการถอดบทเรี ย นวิ ธี ป ฏิ บั ติ
การดาเนินงานของหน่วยงาน รายบุคคล

แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์ที่ได้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม
KM
1. องค์ความรู้ที่จาเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
1. วิธีปฏิบัติเรื่องการพัฒนาผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรของ
สมาชิกกลุ่มความรู้

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้

1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลงานวิจัย คณะกรรมการการ
หรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรที่ จัดการความรู้
ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่มความรู้
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ลาดับ

กิจกรรม

4

การนาความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

5

การนาประสบการณ์จากการ
ทางาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน โดย
นาองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง
ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้
พ.ย. 2561 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรที่
สามารถนาไปปฏิบัติได้
2. มีผลงานจากการวิจัยได้รับการยื่นจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
4.1 สมาชิ กกลุ่ ม น าองค์ ค วามรู้เรื่อ งการพั ฒ นา ธ.ค. 2561 – 1. มีผลงานจากการวิจัยได้รับการยื่นจด
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร พ.ค. 2562 สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
ไปใช้ ในการสร้า งสรรค์ ผ ลงานวิ จั ย และพั ฒ นา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร
ได้
พ.ค. 2562
4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จากการนาองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก มิ.ย. 2562 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลงานวิจัย
ที่นาองค์ความรู้เรื่องการพัฒ นาผลงานวิจัยหรือ
หรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรที่
งานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร ไปปฏิบัติ โดย
ปรับปรุงหลังจากที่นาไปปฏิบัติ
สรุ ป สิ่ งที่ ได้ เรี ย นรู้ ห ลั งจากที่ น าองค์ ค วามรู้ ไป
ปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒ นา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร
ก.ค. 2562 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.3 นาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง ก.ค. 2562 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลงานวิจัย
องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองาน
หรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรที่

แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้

ลาดับ

6

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
สร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร เพื่อเผยแพร่สู่การ
ปฏิบัติต่อไป
5.3 นาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง ก.ค. 2562
องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร เพื่อเผยแพร่สู่การ
ปฏิบัติต่อไป
ส.ค. 2562
การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ 6.1 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
กลุ่มผลงานวิจัยหรรษา
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลลัพธ์ที่ได้
ปรับปรุงหลังจากที่พบผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้รับผิดชอบ

1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลงานวิจัย คณะกรรมการการ
หรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรที่ จัดการความรู้
ปรับปรุงหลังจากที่พบผู้ทรงคุณวุฒิ
1. เล่มสรุปผลการดาเนินงานกลุ่ม
ผลงานวิจัยหรรษา
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจด
สิทธิบัตร

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้

ผู้อนุมัติ :
ผู้ทบทวน :

(อาจารย์มัทญา พัชนี)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)
ตาแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ,การเงินและพัสดุ,การบริหารทรัพยากรบุคคล,การประกันคุณภาพการศึกษา,การประชาสัมพันธ์,
การพัฒนานักศึกษา,แผนงานและงบประมาณ,การติดตามผลการปฏิบัติราชการ,การส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ,การบริการการศึกษา,การบริหารจัดการ
อาคารสถานที่,โสตทัศนูปกรณ์,การบริหารสานักงาน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้
ผู้รับผิดชอบ
1 การกาหนดองค์ความรู้
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดาเนินงาน และ
ต.ค. 2561 1. ปฏิทินการดาเนินงาน
ฝ่ายแผนงานและประกัน
หลักที่จาเป็นหรือสาคัญ กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเป็นเข้า คุณภาพ
ต่องานหรือกิจกรรมของ
- ประชุมชี้แจงแนวทางในการดาเนินงาน
ร่วมกลุ่มการจัดการความรู้
หน่วยงาน และกาหนด
- รับสมัครสมาชิก
3. กลุ่มความรู้ตามลักษณะงานที่
เป้าหมายของการจัดการ
- แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ความรู้
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่ม
ของกลุ่มความรู้
2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ 2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
พ.ย. 2561 1. รายชื่อสมาชิกกลุ่มและคุณ
- ฝ่ายแผนงานและ
ต้องการ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
อานวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)
ประกันคุณภาพ
- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้องค์ความรู้ของกลุ่ม เพื่อ
- คุณอานวยกลุ่มความรู้
- ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการ
นาไปปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ - สมาชิกกลุ่มความรู้
ทางานจากสมาชิกภายในกลุ่ม
ทางาน
- สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน

แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
3 การปรับปรุง ดัดแปลง
3.1 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การ พ.ย. 2561
ความรู้บางส่วนให้
พัฒนาการปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อการ
- ประชุมกลุม่ ย่อยตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
- แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 2 โดย
ปรับปรุง ดัดแปลง องค์ความรู้ให้เหมาะสมต่อต่อการ
นาไปปฏิบัติ
4 การนาความรู้ที่ได้จาก
4.1 นาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ธ.ค. 2561 –
การจัดการความรู้มาปรับ
- สมาชิกกลุ่มนาองค์ความรู้ ที่ได้จากข้อ 3 ไปปรับ พ.ค. 2562
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
- สมาชิกกลุ่มบันทึกผลที่ได้จากการนาองค์ความรู้
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสิ่งที่ได้เรียนรู้
4.2 คุณอานวยกลุ่มความรู้ รวบรวมรายงานผลการนา พ.ค. 2562
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานใหม่ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
5
การนาประสบการณ์จาก 5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่นา
มิ.ย. 2562
การทางาน และการ
องค์ความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสรุปสิ่งที่
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
ได้เรียนรู้หลังจากที่นาองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ เป็นองค์ความรู้ใหม่
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 5.2 ประชุมกลุ่มย่อย พบผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์
ก.ค. 2562
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เดิม เปรียบเทียบกับ
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ใหม่ ที่แสดงถึงการลด
รอบระยะเวลา การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานจากผลการดาเนินงานในปี

แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์ที่ได้
1. องค์ความรู้ที่สามารถนาไป
ปฏิบัติได้

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ
- สมาชิกกลุ่มความรู้

1. รายงานผลการนาองค์ความรู้ไป - คุณอานวยกลุ่มความรู้
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง
- สมาชิกกลุ่มความรู้

1. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่นา - คุณอานวยกลุ่มความรู้
องค์ความรู้ไปปรับใช้ในการ
- สมาชิกกลุ่มความรู้
ปฏิบัติการ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิประจากลุ่มตรวจ - คุณอานวยกลุ่มความรู้
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน
- สมาชิกกลุ่มความรู้
ใหม่
2. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน
ใหม่ ที่จะนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ที่ผ่านมา หรือการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

6

การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร

5.3 นาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง และ
รวบรวมกระบวนการ/วิธีการทางาน ใหม่ ที่เป็น
ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม KM
6.1 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่ม
ความรู้
6.2 จัดทารายงานสรุปองค์ความรู้
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- ประกาศใช้ กระบวนการ/วิธีการ ใหม่
- มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลสาหรับกลุ่มความรู้ที่
สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พัฒนาผลการปฏิบัติงานจาก
ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา หรือสร้างนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานนาไปปฏิบัติ

ก.ค. 2562

1. กระบวนการ/วิธีการทางาน
ใหม่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ได้กระบวนการ/วิธีการ
ปฏิบัติงาน
2. ได้วุฒิบัตรและเงินรางวัล
3. เข้าร่วมการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ

ส.ค. 2562

- คุณอานวยกลุ่มความรู้
- สมาชิกกลุ่มความรู้
- กลุ่มความรู้

ผู้อนุมัติ :

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)
ตาแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)

แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม
แผนการจัดการความรู้ที่ 1
1. สามารถน าองค์ ค วามรู้ ไปใช้ อาทิ เช่ น ผู้ ส อนมี บ ทบาทในการอ านวยความสะดวกและจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีวิธีการสอนหลากหลายนามาผสมผสาน โดย
อาจารย์ผู้สอนจะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ลักษณะผู้ เรีย น มีการประเมิน ผลผู้เรียน ผู้ส อนเน้นการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม (Formative) และ
ประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียน
3. การใช้ Social Media หรือ New Media มาเป็นสื่อการสอน ช่องทางการติดต่อสื่อการกับ
นักศึกษา และช่วยเสริมในเนื้อหาที่ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจอาทิ การใช้ Facebook Web Blog และ E –
Learning
แผนการจัดการความรู้ที่ 2
1. สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการเขียนบทความที่ทีคุณภาพ และมีโอกาสได้ตีพิมพ์จากวารสารที่มี
คุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติได้ เช่น วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI, SJR, SCOPUS, ISI
2. สามารถนาองค์ความรู้ไปพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
ได้
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3
การพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งๆของบุ ค ลากรเป็ น การพั ฒ นากระบวนการการปฏิ บั ติ ง าน
จากแบบเดิมเป็นแบบใหม่ เพื่อลดขั้นตอนในการทางาน โดยได้มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว และตอบสนองผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้า 22

ภาคผนวก

แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้า 23

คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ ๒๑๒๘ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
.............................................
ตำมที่พ ระรำชกฤษฎีก ำว่ำ ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรบริห ำรกิจ กำรบ้ำ นเมือ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มำตรำ ๑๑ ว่ำ “ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำร
เรีย นรู้อ ย่ำ งสม่ำเสมอ” รวมทั้ง มหำวิท ยำลัย ที่กำหนดให้ทุก หน่ว ยงำนมีก ำรดำเนิน กำรจัด กำรควำมรู้
โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยควำมเหมำะสม สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำและนโยบำยของมหำวิทยำลัย
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ จึง ขอแต่ง ตั ้ง คณะกรรมกำรจัด กำรควำมรู ้ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดังนี้
๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๔. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
๕. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๖. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๗. หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
๘. หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
๙. หัวหน้าสาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชาทุกสาขา
๑๐. นายยงยุทธ
กิจสันทัด
๑๑. นางจุฑารัตน์
สมอคร
๑๒. นางสาวณมณฑ์ รักษามารถ
๑๓. นางนวกมล
พรมมา
๑๔. นางวิมล
โถมกระโทก
๑๕. นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ
๑๖. นายอานาจ
บุญถนอม
๑๗. นายวัชรากร
เฉลยปราชญ์
๑๘. นายจตุพร
ผัว้ ผดุง
๑๙. นายวุฒิพงศ์
เนียมบุญ
๒๐. นายพเยาว์
นุ่มเรืองรัน
๒๑. นางสาวสุรีย์พร สร้อยทอง
๒๒. นายภาณุวัฒน์ อุบลแย้ม
๒๓. นายพีรพงศ์
โผแพ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒๔. นางสาวเอมอร ตอโมกข์
๒๕. นางสาวนริสา รวดเร็ว
๒๖. นางสาววนิดา กงแหลม
๒๘. นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์
๒๙. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุรีพร พวงทอง
๓๐. นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์
๓๑. นายเจริญพร
เดชมณี
๓๒. นายประทีป
ชาลี
๓๓. นางสาวยุพิน
แก้วคา
๓๔. นางสาวจิราพร ฮามวงศ์
๓๕. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา
๓๖. นางจิตดาภา
มิ่งขวัญ
๓๗. นายนนทกร
ม่วงงาม
๓๘. นายเขมวัฒน์ ฉ่าเฉลิม
๓๙. นายไพรัช
ศิริวัฒนพิศาล
๔๐. นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์
๔๑. นางสาวภานุชนาถ เพิ่มพูล
๔๒. นายอรรถกฤต จันทร
๔๓. นายธนบรรณ วรุณธรรม
๔๔. นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
๔๕. นางสาวกันยารัตน์ ขันแก้ว
๔๖. นางสาวตูนละดา เพชรอาไพ
๔๗. นางสาวเอื้ออารี เวฬุวนารักษ์
๔๘. นางสาวสุภาวดี เรืองสังข์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทบทวนหรือจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. สนับสนุนทรัพยำกรกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน
๓. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
๔. สรุปและรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้เสนอต่อคณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ระดับ
มหำวิทยำลัยเป็นระยะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
(อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

