
 

 

 
 
 
 

 
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 การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
องคความรู เร่ือง การบริการการศึกษา 
องคความรู เร่ือง การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี 
องคความรู เร่ือง โสตทัศนูปกรณ 
องคความรู เร่ือง การบริหารสํานักงาน  
องคความรู เร่ือง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  



คํานํา 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการจัดการความรูเปนประจําทุกปเพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู และ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีใหทุกหนวยงานตองดําเนินการจัดการความรูใหสามารถสรางองคความรูและ
นวัตกรรมท่ีสามารถทําใหเปาประสงคของแตละยุทธศาสตรสําเร็จ รวมท้ังเพ่ือใหเปนไปตามตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน สวนท่ี 2 แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน สวนท่ี 3 
แผนการจัดการความรู 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หวังวาแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จะเปนแนวทางใหบุคลากรไดใชในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว 
 
 

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง  หนา 
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 1 
 1.1 ท่ีตั้ง  1 
 1.2 ประวัติและความเปนมา  1 
 1.3 บุคลากร  4 
 1.4 โครงสรางหนวยงาน 5 
 1.5 โครงสรางการบริหารจัดการ 6 
สวนท่ี 2 แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 7 
 2.1 วิสัยทัศน (Vision) 7 
 2.2 พันธกิจ (Mission) 7 
 2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 7 
 2.4 เสาหลัก (Pillar) 7 
 2.5 วัฒนธรรม (Culture) 7 
 2.6 อัตลักษณ (Identity) 7 
 2.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 8 
 2.8 คานิยมหลัก (Core Values) 8 
 2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 8 
สวนท่ี 3 แผนการจัดการความรู  9 

 3.1 นโยบายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 9 
 3.2 วัตถุประสงคและตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู 9 
 3.3 องคความรูท่ีจําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  10 
 3.4 แผนการจัดการความรู   13 
 3.5 การตอยอดองคความรูสูงานวิจัยหรือนวัตกรรม 23 
ภาคผนวก  
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
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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 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ในระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชาคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบการ
สอนรายวิช าต่ างๆที่ เป็ นส่ วนส าคัญ ของหลั กสู ตรการศึ กษาในปี  พ .ศ .2518 มีพ ระราชบัญ ญั ติ  
ให้วิทยาลัยครูทุกแห่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาจึงได้มีการก่อตั้ง“คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
โดยได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญาระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)สาขา
การศึกษา  มีวิชาเอก 3 วิชาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศึกษาหลังจากนั้น 
  ในปี พ.ศ.2527 มีการพัฒนาหลักสูตร  และเปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร์เมื่อ พ.ศ.2535“คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น  “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏและต าแหน่ง“หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น“คณบดี” โดยมีภาควิชาในก ากับดูแล 11 ภาควิชา
ต่อมา 
  ในปี พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต
จ านวน 11 โปรแกรมวิชา 
  ในปี พ.ศ.2543 โปรแกรมวิชาศิลปกรรมโปรแกรมวิชานาฏศิลป์โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร
และโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็น  คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะฯจึงมีโปรแกรมที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี4 
ปีสาขาการศึกษาและสาขาศิลปศาสตร์รวม 7 โปรแกรมวิชา 
  ในปีการศึกษา 2545  ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมาก
ขึ้น  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นภาษา
ฝรั่งเศส  และภาษาจีนเป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิชาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจและโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีนักศึกษาสนใจเรียนมากข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี คณะฯจึง
ได้จัดท าศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นและโปรแกรมวิชาภาษาจีนซึ่งประกอบด้วย  หลักสูตรแผนการ
เรียนอาจารย์ผู้สอนสื่อการสอนแหล่งวิทยาการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเปิดสอน “โปรแกรมวิชา
ภาษาญี่ปุ่น” และ“โปรแกรมวิชาภาษาจีน”ในระดับปริญญาตรี 4 ปี  
  ในปีการศึกษา 2546  นอกจากนี้คณะฯได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูน
นาน(Yunnan Normal University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม
จีน (Chinese Language and Culture Center) โดยท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้กับคณาจารย์และประชาชนผู้สนใจรวมทั้งให้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียน  การสอน“โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ระดับปริญญาตรี  4  ปีต่อมา   

http://www.hs.ssru.ac.th/
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ในปีการศึกษา 2546  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษา
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน  (Joint Venture 2+2 Bachelor’s Degree Program)ทั้งนี้
นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน  2 ปีและอีก 2 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่มเรียนที่
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2548  เป็นต้นไป  
  ในปีการศึกษา 2547 คณะได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปีได้แก่
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
  ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนอีก 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ธุรกิจที่พักสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ   
  ในปีการศึกษา 2550 ได้จัดท าหลักสูตรใหม่อีก 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
สังคม  และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้เปิดรับนักศึกษาในภาค
เรี ย น ที่  1 / 2550 แล ะส าข าวิ ช าก ารจั ด ก ารส ารส น เท ศ เริ่ ม เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษ า ใน 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 จจุ บั นคณ ะมนุ ษยศาสตร์และสั งค มศาสตร์  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 

7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

     - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

     - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 
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12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

     - แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

     - แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

     - แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

     - แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

     - แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

ระดับปริญญาโท 

    - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

    - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องที่ยวและบริการ 

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 ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาโรงแรมและที่ พัก ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์  
ห้องพิจารณาคดีจ 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  

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

แหล่งข้อมูล : แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(งานบุคคล)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

ประเภทบุคลากร/ 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ข้าราชการ - 1 12 6 19 
พนักงานมหาวิทยาลัย      
- งบประมาณแผ่นดิน - - 41 23 64 
- งบประมาณรายได ้ - 2 40 6 48 

รวม  3 93 35 131 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ศาสตราจารย์ - - - - - 
รองศาสตราจารย์ - - - 1 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - 7 10 17 
อาจารย์ - 3 86 24 113 

รวม - 3 93 35 131 

ประเภทบุคลากร/ 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า 
 ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ข้าราชการ - - 2 - 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย      
- งบประมาณแผ่นดิน - 14 3 - 17 
- งบประมาณรายได ้  13 - - 13 

พนักงานราชการ - 1 - - 1 
ลูกจ้างประจ า 2 - - - 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 3    3 

รวม 5 28 5 - 38 
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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) 
  ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
   1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
   2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและ
เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 
   3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
เพ่ือยกมาตรฐานชุมชน 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 “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
  เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ  

 
นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

 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 
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  เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ ค วามช าน าญ ในสาขาวิ ช า ที่ ศึ กษ า โดย ใช้ ระบบ เครือข่ ายและ เทค โน โลยี ส ารสน เท ศ 
ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 
     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)           

 
นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
เน้ นความ เป็ น วั ง   หมายถึ ง เป็ นมห าวิท ยาลั ยที่ เน้ นภาพลั กษณ์  ทั กษะ และบุ คลิ กภ าพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็ น อ งค์ ก รแห่ งก าร เรี ย น รู้   ห ม ายถึ ง  เป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ยที่ มี แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ที่ ห ล ากห ล าย  
ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ  
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
  1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
          2. มุ่งม่ันปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  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 
แผนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดับ คณะ ส านัก สถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า 
ด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร  

ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานนั้น 
ข้อ 3 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
ข้อ 4 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้ ผลงาน

สร้างสรรค์สู่งานวิจัย หรือนวัตกรรม 
ข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสามารถ

เข้าถึงได้อย่างสะดวก 
 
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้  
  1) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
     2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 3.2.2 ตัวช้ีวัดของแผนการจัดการความรู้ 
  1) ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง) 
  2) จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องค์ความรู้)
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3.3 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แบบฟอร์มที่ 1:การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบูร
ณาการ การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

แผนการจัดการความรู้แผน
ที่ 1  

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์
ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต หลักการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning การน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่
หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active 
Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะสอดคล้องกับ    การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม 
student engagement, enhance relevance, and improve motivation ของ
ผู้เรียน 

 
 

ผู้ทบทวน :     
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ :        
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                    
         แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า  11 
  

แบบฟอร์มที่ 1 : การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงาน
วิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิ
ทางปัญญา 

ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่ก าหนด 

การเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ 
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
แผนการจัดการ
ความรู้แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทาง
ปัญญา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสร้างความเป็น
สากลด้วยการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับนานาชาติ 

 

ผู้ทบทวน :  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัติ :       
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 1 : การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้
เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีการบริหารงานที่
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

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

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3  ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ,การเงินและ
พัสดุ,การบริหารทรัพยากรบุคคล,การประกันคุณภาพการศึกษา,การ
ประชาสัมพันธ์,การพัฒนานักศึกษา,แผนงานและงบประมาณ,การติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการ,การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ,การบริการการศึกษา, 
การบริหารจัดการอาคารสถานที่,โสตทัศนูปกรณ,์การบริหารส านักงาน และการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การพัฒนาปฏิบัติงานด้านต่างๆของบุคลากร มีความ
จ าเป็นยิ่งต่อองค์กร ทั้งองค์ภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน การพัฒนาปฏิบัติงาน
ของบุคลากรยังส่งผลต่อความส าเร็จหรือเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพเพ่ือเป็นบันได
ไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพและ น ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 

ผู้ทบทวน :        

 
(อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี ) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :       

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1  
ชื่อหน่วยงาน  :  ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ี
จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ 

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ คณาจารย์ และบุคลากรฝ่าย
บริการการศึกษา 

ต.ค. 2562 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

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

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
KM 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

1. องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรสายสนับสนุนที่
มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning โดยประชุมกลุ่ม
ย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม 

พ.ย.2562 1. วิธีปฏิบัติเรื่องความรู้ ทักษะเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
ของสมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อย         
เพ่ือสกัดองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล    
 
 

พ.ย.2562 1.องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learningที่ผ่านการสกัดความรู้จาก
กลุ่มความรู้ 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
  3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้

เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยน าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง 
ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 

 1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learningที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4 การน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่องการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ในการ
ท างานอาทิเช่น การพัฒนางานด้านการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร รายวิชาที่สอน 
และการบริการวิชาการ  

ธ.ค. 2562 
– พ.ค. 
2563 

1.ผลที่ได้จากการน าองค์ความรู้ไปใช้ อาทิ
เช่น ผู้สอนมีบทบาทในการอ านวยความ
สะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็น
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning มีวิธีการสอนหลากหลายน ามา
ผสมผสาน โดยอาจารย์ผู้สอนจะวางแผน
คัดเลือกเทคนิคการสอนที่ เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของรายวิชา วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ลักษณะผู้ เรียน มีการประเมินผล
ผู้เรียน  
ผู้ สอน เน้ นการประเมินผลระหว่างจั ด
กิจกรรม (Formative) และประเมินจาก
พัฒนาการของผู้เรียน 
3 .  ก า ร ใ ช้  Social Media ห รื อ  New 
Media   มาเป็นสื่อการสอน ช่องทางการ
ติดต่อสื่อการกับนักศึกษา และช่วยเสริมใน
เนื้อหาที่ผู้ เรียนมีความเข้าใจอาทิ การใช้ 
Facebook Web Blog และ E – Learning 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จากการน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
5 การน าประสบการณ์จากการ

ท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่ มย่อยแลกเปลี่ ยนความรู้
หลังจากที่น าองค์ความรู้ เรื่องการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learningไปปฏิบัติ โดย
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่น าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติ  และสกัดเป็นองค์ความรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

มิ.ย. 2563 1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learningที่ปรับปรุงหลังจากท่ีน าไป
ปฏิบัติ 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

  5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

  5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรุงองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learningเพ่ือเผยแพร่สู่การ
ปฏิบัติต่อไป 

 1. องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learningที่ปรับปรุงหลังจากท่ีพบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
กลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้เรื่องการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learningให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และท่ีสนใจทั้งในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานน าไปปฏิบัติ 

ส.ค. 2563 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานกลุ่มการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
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ผู้ทบทวน :               
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี) 
          ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
     ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ :   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา) 

     ต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ชื่อหน่วยงาน  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ี
จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ 

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสบการณ์
ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย อาจารย์ที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากภายนอก 

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน 
- รับสมัครสมาชิก 

ต.ค. 2562 
 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเป็นเข้าร่วมกลุ่ม
การจัดการความรู้ 

คณะกรรมการการ
จัดการ 
ความรู้ 

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

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
KM 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้การเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ 

คณะกรรมการการ
จัดการ 
ความรู้ 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

1. องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

คณะกรรมการการ
จัดการ 
ความรู้ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 
 
 

2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความเพ่ือการ
เผยแพร่ โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียน
วิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
 
 

พ.ย.2562 1. วิธีปฏิบัติเรื่องการเขียนบทความเพ่ือการ
เผยแพร่ของสมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

คณะกรรมการการ
จัดการ 
ความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
3 การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสกัด
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ 
รายบุคคล    

พ.ย.2562 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความเพ่ือ
การเผยแพร่ที่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่ม
ความรู้ 

คณะกรรมการการ
จัดการ 
ความรู้ 

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

พ.ย.2562 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความเพ่ือ
การเผยแพร่ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

คณะกรรมการการ
จัดการ 
ความรู้ 

4 การน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความเพ่ือการเผยแพร่ไปใช้ในการปรับปรุง
การท างานเรื่องการเขียนบทความเพ่ือการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (Scopus/SJR/ISI) 
การพัฒนางานด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

มิ.ย. 2563 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเขียนบทความ
วิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. มีจ านวนบทความเผยแพร่ในระดับชาติ
เพ่ิมมากข้ึน 

คณะกรรมการการ
จัดการ 
ความรู้ 

4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จากการน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน 

5 การน าประสบการณ์จากการ
ท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมาเป็นขุม
ความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก
ที่น าองค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความเพ่ือการ
เผยแพร่ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจาก
ที่น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์
ความรู้เรื่องการเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ 
 
 
 
 

มิ.ย. 2563 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความเพ่ือ
การเผยแพร่ที่ปรับปรุงหลังจากท่ีน าไป
ปฏิบัติ 

คณะกรรมการการ
จัดการ 
ความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
6 การรวบรวมความรู้และ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
กลุ่มการเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้เรื่อง การ
เขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความ
เพ่ือการเผยแพร่ ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานน าไป
ปฏิบัติ 

ส.ค. 2563 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานกลุ่มการเขียน
บทความเพ่ือการเผยแพร่ 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความเพ่ือการเผยแพร่ 

คณะกรรมการการ
จัดการ 
ความรู้ 

 

ผู้ทบทวน :  
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์) 
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ :   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 
ชื่อหน่วยงาน  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ,การเงินและพัสดุ,การบริหารทรัพยากรบุคคล,การประกันคุณภาพการศึกษา,การประชาสัมพันธ์,
การพัฒนานักศึกษา,แผนงานและงบประมาณ,การติดตามผลการปฏิบัติราชการ,การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ,การบริการการศึกษา,การบริหารจัดการอาคารสถานที่,
โสตทัศนูปกรณ,์การบริหารส านักงาน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้
หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญ
ต่องานหรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และก าหนด
เป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ 

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน และ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน 
- รับสมัครสมาชิก 
- แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของกลุ่ม 

ต.ค. 2562 1. ปฏิทินการด าเนินงาน 
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเป็นเข้า
ร่วมกลุ่มการจัดการความรู้ 
3. กลุ่มความรู้ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 
4. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่มความรู้ 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

  

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 
 
 

2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   - ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการ
ท างานจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
  - สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน   
 
 
 
 
 

พ.ย. 2562 1. รายชื่อสมาชิกกลุ่มและคุณ
อ านวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) 
2. ได้องค์ความรู้ของกลุ่ม เพื่อ
น าไปปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ
ท างาน 

- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
 - คุณอ านวยกลุ่มความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
3 การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่ ได้จากข้อ 2  โดย

ปรับปรุง ดัดแปลง องค์ความรู้ให้เหมาะสมต่อต่อการ
น าไปปฏิบัติ 

พ.ย. 2562 1. องค์ความรู้ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 
 

- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
 - สมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

4 การน าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 

4.1 น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 -  สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้ ที่ได้จากข้อ 3 ไปปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  - สมาชิกกลุ่มบันทึกผลที่ได้จากการน าองค์ความรู้

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

ธ.ค. 2562 – 
พ.ค. 2563 

1. รายงานผลการน าองค์ความรู้ไป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4.2 คุณอ านวยกลุ่มความรู้ รวบรวมรายงานผลการน า
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานใหม่ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

พ.ค. 2563 

5 
  

 การน าประสบการณ์จาก
การท างาน และการ
ประยกุต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 
  
  

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากท่ีน า
องค์ความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้หลังจากท่ีน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัด
เป็นองค์ความรู้ใหม่ 

มิ.ย. 2563 
 

1. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่น า
องค์ความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติการ 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5.2 ประชุมกลุ่มย่อย พบผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เดิม เปรียบเทียบกับ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ใหม่ ที่แสดงถึงการลด
รอบระยะเวลา การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานจากผลการด าเนินงานในปี 
 

ก.ค. 2563 1. ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากลุ่มตรวจ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 
ใหม่ 
2. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 
ใหม่ ที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

  ที่ผ่านมา หรือการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน    

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

ก.ค. 2563 1. กระบวนการ/วิธีการท างาน 
ใหม่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- คุณอ านวยกลุ่มความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

6 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม
ความรู้ 
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- ประกาศใช้ กระบวนการ/วิธีการ ใหม่ 
 - มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลส าหรับกลุ่มความรู้ที่
สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พัฒนาผลการปฏิบัติงานจาก
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา หรือสร้างนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 

ส.ค. 2563 1. ได้กระบวนการ/วิธีการ
ปฏิบัติงาน 
2. ได้วุฒิบัตรและเงินรางวัล 
3. เข้าร่วมการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

- กลุ่มความรู้ 
 

 

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

  

 ผู้ผู้อนุมัติ :   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม  
 
แผนการจัดการความรู้ที่ 1 

  1. สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ อาทิ เช่น ผู้สอนมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกและจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีวิธีการสอนหลากหลายน ามาผสมผสาน โดย
อาจารย์ผู้สอนจะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะผู้เรียน มีการประเมินผลผู้เรียน ผู้สอนเน้นการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม (Formative) และ
ประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียน 
  3. การใช้ Social Media หรือ New Media   มาเป็นสื่อการสอน ช่องทางการติดต่อสื่อการกับ
นักศึกษา และช่วยเสริมในเนื้อหาที่ผู้ เรียนยังขาดความเข้าใจอาทิ 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 และตอบสนองผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ที่      ๑๘๑/๒๕๖๒

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

___________________________

ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  วา "สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะ
เปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ" รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหทุกหนวยงานมีการดําเนินการ
จัดการความรู โดยเนนใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการดําเนินการจัดการความรูของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนไปดวยความเหมาะสม สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาและนโยบายของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดังนี้ 

๑. คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    ประธาน

๒. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

๓. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

๔. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ

๕. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๖. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

๗. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร

๘. หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร

๙. หัวหนาสาขาวิชา/กลุมสาขาวิชาทุกสาขา 

๑๐. นายยงยุทธ  กิจสันทัด

๑๑. นางจุฑารัตน  สมอคร

๑๒. นายจตุพร  ผั้วผดุง

๑๓. นางนวกมล  พรมมา

๑๔. นางวิมล  โถมกระโทก

๑๕. นางสาวหัสทยา  นวลสุวรรณ

๑๖. นายวุฒิพงศ  เนียมบุญ

๑๗. นายวัชรากร  เฉลยปราชญ กรรมการ
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กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๑๘. นายพเยาว  นุมเรืองรัน

๑๙. นางสาวสุรียพร  สรอยทอง

๒๐. นายภาณุวัฒน  อุบลแยม

๒๑. นายพีรพงศ โผแพ

๒๒. นางสาวเอมอร  ตอโมกข

๒๓. นางสาวนริสา  รวดเร็ว 

๒๔. นางสาววนิดา  กงแหลม

๒๕. นายเกียรติยศ  ลอทองสมุทร 

๒๖. นายอรรถสิทธิ์  นิกรวัฒน 

๒๗. วาที่ ร.ต.หญิง สุรีพร  พวงทอง 

๒๘. นางสาวศุภลักษณ  พงศพิพัฒน์ 

๒๙. นายเจริญพร  เดชมณี

๓๐. นายประทีป  ชาลี

๓๑. นางสาวยุพิน แกวคํา

๓๒. นางสาวจิราพร  ฮามวงศ

๓๓. นายกฤษณปกรณ  บุญมา

๓๔. นางสาวตูนละดา  เพชรอําไพ

๓๕. นายนนทกร  มวงงาม

๓๖. นายเขมวัฒน  ฉํ่าเฉลิม

๓๗. นายไพรัช  ศิริวัฒนพิศาล

๓๘. นางสาวกัญญพัฑฒา  หงสภัทราจันทร 

๓๙. นายอรรถกฤต  จันทร

๔๐. นายธนบรรณ  วรุณธรรม

๔๑. นางสาวกันยารัตน  ขันแกว 

๔๒. นางสาวเอื้ออารี   เวฬุวนารักษ

๔๓. นางสาวชวิศา   สงคประสิทธิ์ 

๔๔. เจาหนาที่ฝายวิจัย 

๔๕. นางสาวสุภาวดี  เรืองสังข กรรมการและเลขานุการ

ตามนโยบายและแผนการจัดการความรูที่กําหนด

ั๑. ทบทวน/กําหนดแนวทางการจัดการความรูของคณะ

๒. จัดทําแผนการจัดการความรู

๓. สงเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน กํากับ ติดตามเพื่อใหการดําเนินงานเป็นไป
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๖. รวบรวม และรายงานผลความกาวหนาการจัดความรู เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
คณะ ไดรับทราบทุกไตรมาส

๗. ประเมินผลการดําเนินงานจัดการความรู

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ  วันที่   ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

(ผศ.ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
19ส.ค.62  เวลา 09:07:33  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OQBEA-DEARQ-A1ADE-AOQBB

๔. ดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู

๕. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู


