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1. บทสรุปผู ้บริหาร    

                                                                                                                 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.  

2546  มาตรา 11  ส่วนราชการมีหน้าทีพัฒนาความรู้ ในส่วนราชการ  เพือให้มีลักษณะเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้อย่างสมําเสมอ   โดยต้องรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ ในด้าน

ต่าง ๆ   เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อ

สถานการณ์ รวมทั งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้    ความสามารถ   สร้างวิสัยทัศน์   และ

ปรับเปลียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด   ให้เป็นบุคลากรทีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้

ร่วมกัน 

KM (Knowledge Management)  จึงเป็นตัวชี วัดภาคบังคับของสํานักงาน 

ก.พ.ร. ทีกําหนดให้องค์กรดําเนินการ ซึงเริมต้นในปีงบประมาณ  โดยกําหนดให้มีการจัดทํา

แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) และดําเนินการตามแผนฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ   

คณะศิลปศาสตร์  ได้เลือกประเด็นทีจะจัดการความรู้ ในด้านการเรียนการสอน

และการวิจัย  แล้วดําเนินการในปีต่อไปในเรืองอืน ๆ   เพือให้องค์กรมีการจัดการองค์ความรู้อย่าง

เป็นระบบและสามารถต่อยอดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง   โดยจัดวางระบบการจัดการ

ความรู้    และแผนการดําเนินงาน ไว้ดังน ี

 

1.1 ประกาศแต่งตั งทีมงาน KM   

พร้อมรายละเอียดหน้าทีและความรับผิดชอบ 

ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ เลขที ………………………………. 

คณะกรรมการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ มีดังน ี

. คณบดี                                                                                         ทีปรึกษา 

2. รองคณบดีฝ่ายวางแผน และงบประมาณ                                        ทีปรึกษา 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                                     ทีปรึกษา 

4. รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา                                                ทีปรึกษา                                    

5. ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์นฤตย์ นิมสมบุญ                     ประธาน 

6. อาจารย์ ศุภลัคน์      เตชะพงศธร                                                    กรรมการ 

7. อาจารย์ บัณฑูร    ราชมณี                                                              กรรมการ            

8. ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วัชระ สินธุประมา                    กรรมการ 
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9.  รักษาราชการในตําแหน่งเลขานุการคณะศิลปศาสตร์             กรรมการ 

10. นางสาวสุรัตดา แฝงด่านกลาง    กรรมการ 

11. นายชินกฤต คงอยู ่     กรรมการและเลขานุการ 

 

โดยมีหน้าทีและความรับผิดชอบดังนี   

1. วางแผนการดําเนินการจัดการความรู้ ให้ครอบคลุมเป้าหมายหลักของคณะศิลปศาสตร์ 

2. สนับสนุนและกระตุ ้นให้เกิดการจัดการกลุ่มแลกเปลียนเรียนรู้ของอาจารย์และบุคลากร  

3. การจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ทีวางแผนไว้  

4. ส่งเสริม อํานวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากร 

5. สรุปรวบรวมองค์ความรู้ทไีด้แต่ละเวที เพือจัดทําเป็นคลังความรู้  

6. ติดตามและประเมินผลภาพรวมโครงการ  

1.2 ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   

             1) ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ทีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั งหมด

ประกอบด้วย 

(1) เพิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน โดยส่งแสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนการเรียนรูแ้ละเปิดเวทีให้อาจารย์

ได้แลกเปลียนเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ ด้านการเรียนการสอน 

(2) เพิมประสิทธิภาพด้านการวิจัย โดยการแลกเปลียนเรียนรู ้ 

ประสบการณ์การทําวิจ ัย จากอาจารย์ทีมีประสบการณ์สูง   

(3) เพิมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน โดยการแลกเปลียนเรียนรู้

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล

เพือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

(4) สร้างความเข้าใจเรืองการจัดการความรู้ ในองค์กร                    

 

) ขอบเขต KM (KM Focus Area) ทีจะเลือกดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  (เป็นองค์ความรู้ทีจําเป็นของหน่วยงาน )  คือ   เพิมประสิทธิภาพด้าน

การเรียนการสอนและการวิจัย และเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

1.3 เป้าหมาย KM (Desired State) 

 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั งหมด ทีสอดรับกับขอบเขต KM ทีจะเลือกดําเนินการให้
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แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 

            1.  มีการแลกเปลียนเรียนรู้  และถ่ายโอนประสบการณ์เพือให้มีการเพิม 

            คุณภาพของการเรียนการสอนและการวิจัย และการปฏิบัติงาน 

2. สร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในคณะเพือให้การดําเนินงาน 

            ประสบผลสําเร็จ  

3. สร้างอาจารย์ทีมีความสามารถในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

4. สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการ 

           แลกเปลียนเรียนรู ้
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แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน  คณะศิลปศาสตร์ 

ขอบเขต KM ท ี

(KM Focus Areas) 

ประโยชน์ทีจะได้รับจากขอบเขต KM ทีมีต่อ 

 กล ุ่มเป้าหมาย 1  

อาจารย์/บุคลากร 

กลุ่มเป้าหมาย 2 

นักศึกษา 

1. เพิมประสิทธิภาพด้านการ

เรียนการสอน โดยส่งแสริม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพือสนับสนุนการเรียนรู้ และ

เปิดเวทีให้อาจารย์ได้

แลกเปลียนเรียนรู้ในประเด็น

ต่างๆ ด้านการเรียนการสอน 

 

1.1 มีการแลกเปลียนเรียนรู้  

และมีเวทีแสดงเพือแลกเปลียน

ความรู ้

 

 

 

 

 

 

1.1 ได้รับวิธีการจัดการเรียนการสอน

ทีมีการพัฒนาหรือแตกต่างไปจาก

ปัจจุบ ัน 

 

 

 

 

 

 

2.เพิมประสิทธิภาพด้านการวิจัย 

โดยการแลกเปลียนเรียนรู ้ 

ประสบการณ์การทําวิจัย จาก

อาจารย์ทีมีประสบการณ์สูง                    

2.1 มีการถ่ายโอน

ประสบการณ์ด้านการวิจัยจาก

อาจารย์ทีมีประสบการณ์สูง 

 

 

2.1 มีการบูรณาการการเรียนการสอน

เข้ากับการวิจัย โดยได้รับทราบองค์

ความรู ้ ใหม่ จากอาจารย์  

 

 

3.เพิมประสิทธิภาพด้านการ

ปฏิบัติงาน โดยการแลกเปลียน

เรียนรูก้ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บ

ข้อมูลเพือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 

3.1 มีการแลกเปลียนเรียนรู้

วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพือการปฏิบัติงานและการ

จัดเก็บข้อมูล  
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เกณฑ์การกําหนด

ขอบเขต KM 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขต KM 

ท ี1 

เพิมประสิทธิภาพด้านการ

เรียนการสอน 

 โดยส่งแสริมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือสนับสนุนการ

เรียนรู้ และเปิดเวทีให้อาจารย์

ได้แลกเปลียนเรียนรู้ ใน

ประเด็นต่างๆ ด้านการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขต KM 

ท ี2 

เพิมประสิทธิภาพด้าน

การวิจัย 

โดยการแลกเปลียนเรียนรู ้ 

 ประสบการณ์การทําวิจัย 

จากอาจารย์ทีมี

ประสบการณ์สูง 

 

 

 

 

 

 

   

ขอบเขต KM 

ท ี3 

การเพิม

ประสิทธิภาพด้าน

การปฏิบัติงาน 

โดยการแลกเปลียน

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานและการ

จัดเก็บข้อมูลเพือ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

1.สอดคล้องกับทิศทาง

และยุทธศาสตร์ 

5 5 5 

2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้

ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 

4 3 5 

3.มีโอกาสทําได้สําเร็จสูง 4 5 5 

4.ต้องทํา  คนส่วนใหญ่ใน

องค์กรต้องการ 

4 4 3 

5.ผู ้บริหารให้การ

สนับสนุน 

5 5 5 

6.เป็นความรู้ทีต้องจัดการ

อย่างเร่งด่วน 

5 5 5 

 

รวมคะแนน 

27 27 28 
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แบบฟอร์ม 3  เป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่วยงาน  คณะศิลปศาสตร์ 

 

ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ขอบเขตที 1 เพิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน โดยส่งแสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนการเรียนรู้ และเปิดเวทีให้อาจารย์ได้แลกเปลียนเรียนรู ้ ในประเด็นต่างๆ ด้านการเรียน

การสอน 

 

เป้าหมาย KM  (Desired State) หน่วยทีวัดผลได้เป็นรูปธรรม 

เป้าหมาย KM ท ี 1 การจัดโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ เรืองการเรียนการสอน 

การจัดทําหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการ

จัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 

โครงการ  

 

เป้าหมาย KM ทีองค์กรต้องการทําคือ เป้าหมาย KM ท ี1  
  

 

 

ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ขอบเขตที 2  เพิมประสิทธิภาพด้านการวิจัย โดยการแลกเปลียนเรียนรู ้ 

ประสบการณ์การทําวิจัย จากอาจารย์ทีมีประสบการณ์สูง                     

เป้าหมาย KM  (Desired State) หน่วยทีวัดผลได้เป็นรูปธรรม 

เป้าหมาย KM ท ี 2   เพือการแลกเปลียนเรียนรู้ ด้านการวิจัย และการนําเสนอ

ผลงานวิชาการ 

 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม ด้านการ

วิจัย อย่างน้อย 1 โครงการ   

 

เป้าหมาย KM ทีองค์กรต้องการทําคือ เป้าหมาย KM ท ี2   
  

 

 

ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ขอบเขตที 3   การเพิมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน 

โดยการแลกเปลียนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูลเพือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย KM  (Desired State) หน่วยทีวัดผลได้เป็นรูปธรรม 

เป้าหมาย KM ท ี 3   การแลกเปลียนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดเก็บข้อมูลเพือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม ด้านการใช้ 

IT เพือการปฏิบัติงานและการจัดเก็บ

ข้อมูล อย่างน้อย 1 โครงการ   

 

เป้าหมาย KM ทีองค์กรต้องการทําคือ เป้าหมาย KM ท ี3 
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แผนการจัดการความรู้  ประจําปี 5 หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์  

ขอบเขต KM  1 เพิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน  โดยส่งแสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนการเรียนรู้และเปิดเวทีให้อาจารย์ได้แลกเปลียนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ 

ด้านการเรียนการสอน  

กลุ่มเป้าหมาย   คณาจารย์    

เป้าหมาย KM  1  เป้าหมาย KM ท ี 1 การจัดโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ เรืองการเรียนการสอน การจัดทําหลักสูตร 

ชืองาน / โครงการ   โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนการเรียนการสอน 

ขั นตอน กิจกรรมโครงการ ผู ้รับผิดชอบ ช่วงเวลาดําเนิน

กิจกรรม 

ปัจจัยทีใช้ในการดําเนินงาน ผลทีคาดว่าจะได้รับ  

คน เงิน สิงของ IT 

การสร้างและ

แสวงหาความรู ้

ศึกษาการใช้งานและประโยชน์

ของ IT และ social media 

network 

กรรมการจัดการ

ความรู้ 

ตค  56  15,000 เอกสาร  แผ่นซีดี  Ipad , 

internet 

1. ความรู้  ความข้าใจวิธีการใช้ 

งาน IT และ social media network 

2. สามารถใช้งาน IT และ social  

media network เพือสนับสนุนการเรียน

การสอนได้ด้วยตนเอง  

การจัดความรู้ ให้

เป็นระบบ 

การจัดเก็บข้อมูลจากการ

แลกเปลียนเรียนรู ้ ใน wiki 

กรรมการจัดการ

ความรู้ 

ตค 56     

การประมวลและ

กลันกรองความรู้ 

แลกเปลียนความรู้ จากอาจารย์

ของคณะ 

กรรมการจัดการ

ความรู้   

ตค 56     

การเข้าถึงความรู ้ เว็บไซต์คณะ ( wiki ) น.ส.สุรัตดา ตค. 56     

การแบ่งปัน

แลกเปลียน

ความรู้ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ และมี

การแลกเปลียนเรียนรู ้

น.ส.สุรัตดา 

กรรมการประกัน

คุณภาพคณะ 

ตค. 56     

การเรียนรู ้ การนําความรู้มาบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 

อาจารย์ผู ้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ตค. 56 เป็นต้น

ไป 
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แผนการจัดการความรู้  ประจําปี 5 หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์  

ขอบเขต KM  1 เพิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน  โดยส่งแสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนการเรียนรู้และเปิดเวทีให้อาจารย์ได้แลกเปลียนเรียนรู้ในประเดน็ต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมาย   คณาจารย์    

เป้าหมาย KM  1  เป้าหมาย KM ท ี 1 การจัดโครงการแลกเปลียนเรียนรู ้ เรืองการเรียนการสอน การจัดทําหลักสูตร 

ชืองาน / โครงการ   โครงการแลกเปลียนเรียนรูเ้รืองการปรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

ขั นตอน กิจกรรมโครงการ ผู ้รับผิดชอบ ช่วงเวลาดําเนิน

กิจกรรม 

ปัจจัยทีใช้ในการดําเนินงาน ผลทีคาดว่าจะได้รับ  

คน เงิน สิงของ IT 

การสร้างและ

แสวงหาความรู ้

ศึกษาขั นตอนการปรัปปรุง

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

กรรมการจัดการ

ความรู้ 

พย  56 25 30,000 เอกสาร  แผ่นซีดี   1. ความรู้  ความข้าใจขั นตอน  

วิธีการปรับปรุงหลักสูตร 

2. สามารถนําความรู้ ไปปรับใช้ 

กับการปรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

การจัดความรู้ ให้

เป็นระบบ 

การจัดเก็บข้อมูลจากการ

แลกเปลียนเรียนรู ้ ใน wiki 

กรรมการจัดการ

ความรู้ 

พย 56     

การประมวลและ

กลันกรองความรู้ 

แลกเปลียนความรู้ จากอาจารย์

ของคณะและวิทยากร 

กรรมการจัดการ

ความรู้   

พย 56     

การเข้าถึงความรู ้ เว็บไซต์คณะ ( wiki ) น.ส.สุรัตดา พย. 56     

การแบ่งปัน

แลกเปลียน

ความรู้ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ และมี

การแลกเปลียนเรียนรู ้

น.ส.สุรัตดา 

กรรมการประกัน

คุณภาพคณะ 

พย. 56     

การเรียนรู ้ การนําความรู้มาประยุกต์กับการ

ปรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม 

พย. 56 เป็นต้น

ไป 
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แผนการจัดการความรู้  ประจําปี 5 หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์  

ขอบเขต KM  2  เพิมประสิทธิภาพด้านการวิจัย โดยการแลกเปลียนเรียนรู ้ ประสบการณ์การทําวิจัยจากอาจารย์ผู ้มีประสบการณ์ และอาจารย์รุ่นใหม่ทีจะเริมทํางานวิจัย                    

 กลุ่มเป้าหมาย   คณาจารย์   นักวิจัย  

เป้าหมาย KM  2   กําหนดการจัดโครงการเพือการแลกเปลียนเรียนรู้ ด้านการวิจัย  

ชืองาน / โครงการ  1. โครงการเสวนาแลกเปลียนเรียนรูด้้านการวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

 

ขั นตอน กิจกรรมโครงการ ผู ้ รับผิดชอบ ช่วงเวลาดําเนิน

กิจกรรม 

ปัจจัยทีใช้ในการดําเนินงาน ผลทีคาดว่าจะได้รับ  

คน เงิน สิงของ IT 

การสร้างและ

แสวงหาความรู ้

ศึกษาประสบการณ์

วิจัยจากวิทยากร  

ผศ.นฤตย์  

ผศ. ดร. วัชระ  

ธค 56  15,000 เอกสาร ซีดี Dokuwiki  1. ความรู้  ความเข้าใจ จาก 

การแลกเปลียนประสบการณ์

ระหว่างผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้เข้าร่วม

แลกเปลียน 

2. ผู ้เข้าร่วมโครงการ 

สามารถนําความรู้ทีได้รับไปใช้ใน

การทําวิจัยของตน 

การจัดความรู้ ให้

เป็นระบบ 

บันทึกการเสวนา สรุป  อ. บัณฑูร พค 56     

การประมวลและ

กลันกรองความรู้ 

แลกเปลียนความรู้ จาก

อาจารย์ของคณะ 

อ.ศุภลัคน์ พค 56     

การเข้าถึงความรู ้ เว็บไซต์คณะ  น.ส.สุรัตดา พค 56 เป็นต้นไป     

การแบ่งปัน

แลกเปลียน

ความรู้ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

คณะ และมีการ

แลกเปลียนเรียนรู ้

น.ส.สุรัตดา พค 56 เป็นต้นไป     

การเรียนรู ้ การนําความรู้มาใช้กับ

การวิจัย  

อาจารย์ผู ้เข้าร่วม

โครงการ 

พค 56 เป็นต้นไป     
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แผนการจัดการความรู้  ประจําปี 5 หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์  

ขอบเขต KM  3   การเพิมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน 

โดยการแลกเปลียนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูลเพือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรสายสนับสนุน 

เป้าหมาย KM  3   การแลกเปลียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลเพือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ชืองาน / โครงการ   โครงการจัดทําเว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ 

                                      

ขั นตอน กิจกรรมโครงการ ผู ้ รับผิดชอบ ช่วงเวลาดําเนิน

กิจกรรม 

ปัจจัยทีใช้ในการดําเนินงาน ผลทีคาดว่าจะได้รับ  

คน เงิน สิงของ IT 

การสร้างและ

แสวงหาความรู ้

ศึกษาเว็บไซต์การ

จัดการความรู ้ 

ผศ.นฤตย์  

ผศ. ดร. วัชระ  

สค  56  20,000 แผ่นซีดี   Joomla 1. ความเข้าใจเรืองการ 

จัดการความรู้  เพิมมากขึ นใน

ประชาคมศิลปศาสตร์ 

2. มีเวทีในการแลกเปลียน 

เรียนรู ้   

3. เป็นแหล่งจัดเก็บแนว 

ปฏิบัติทีดี  

 

การจัดความรู้ ให้

เป็นระบบ 

จัดทําเว็บไซต์  น.ส.สุรัตดา สค 56     

การประมวลและ

กลันกรองความรู้ 

แลกเปลียนความรู้ จาก

อาจารย์ของคณะ 

กรรมการจัดการความรู ้ สค  56     

การเข้าถึงความรู ้ เว็บไซต์คณะ  น.ส.สุรัตดา สค  56     

การแบ่งปัน

แลกเปลียน

ความรู้ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

คณะ และมีการ

แลกเปลียนเรียนรู ้

กรรมการจัดการความรู ้ สค   56     

การเรียนรู ้ การนําความรู้มาใช้กับ

การเรียนการสอนการ

วิจัย การปฏิบัติงาน 

คณาจารย์ สค  56 เป็นต้นไป     
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  แผนการจัดการความรู้  ประจําปี หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์  

ขอบเขต KM  3   การเพิมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน 

โดยการแลกเปลียนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูลเพือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 กลุ่มเป้าหมาย   คณาจารย์   นักวิจัย บุคลากร 

เป้าหมาย KM  3   การแลกเปลียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลเพือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ชืองาน / โครงการ   โครงการเยียมชมหน่วยงานทีเป็นต้นแบบการจัดการความรู ้/การจัดเก็บข้อมูลเพือสนับสนุนการปฏิบัติงาน                             

          

ขั นตอน กิจกรรมโครงการ ผู ้ รับผิดชอบ ช่วงเวลาดําเนิน

กิจกรรม 

ปัจจัยทีใช้ในการดําเนินงาน ผลทีคาดว่าจะได้รับ  

คน เงิน สิงของ IT 

การสร้างและ

แสวงหาความรู ้

ศึกษาหน่วยงาน 

เยียมชม  

นาย ชินกฤต 

ผศ.นฤตย์ 

พย  56  10,000 เอกสาร ของที

ระลึก 

 1.ความเข้าใจเรืองการ 

จัดการความรู้  เพิมมากขึ นใน

ประชาคมศิลปศาสตร์ 

2. แนวคิดการจัดการ 

ความรู้ เพือนํามาใช้ในองค์กร 

3.แนวคิดการจัดเก็บข้อมูลเพือ

สนับสนนุการปฏิบัติงาน 

การจัดความรู้ ให้

เป็นระบบ 

สรุปการเยียมชม  นาย ชินกฤต 

ผศ.นฤตย์  

พย 56     

การประมวลและ

กลันกรองความรู้ 

แลกเปลียนความรู้ จาก

อาจารย์ของคณะ 

กรรมการจัดการความรู ้ พย  56     

การเข้าถึงความรู ้ เว็บไซต์คณะ  น.ส.สุรัตดา พย   56     

การแบ่งปัน

แลกเปลียน

ความรู้ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

คณะ และมีการ

แลกเปลียนเรียนรู ้

กรรมการจัดการความรู ้ พย  56     

การเรียนรู ้ การนําความรู้มาใช้กับ 

การปฏิบัติงาน  

คณาจารย์ บุคลากร พย  56 เป็นต้นไป     
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  แผนการจัดการความรู้  ประจําปี หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์  

ขอบเขต KM  3   การเพิมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน 

โดยการแลกเปลียนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูลเพือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรสายสนับสนุน 

เป้าหมาย KM  3   การแลกเปลียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัเก็บข้อมูลเพือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ชืองาน / โครงการ    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน           

 

        ขั นตอน กิจกรรมโครงการ ผู ้รับผิดชอบ ช่วงเวลาดําเนิน

กิจกรรม 

ปัจจัยทีใช้ในการดําเนินงาน ผลทีคาดว่าจะได้รับ  

คน เงิน สิงของ IT 

การสร้างและ

แสวงหาความรู ้

ศึกษาการใช้งานและประโยชน์

ของ IT และ social media 

network 

กรรมการจัดการ

ความรู้ 

ตค  56  15,000 เอกสาร  แผ่นซีดี  Ipad , 

internet 

1. ความรู้  ความข้าใจวิธีการใช้ 

งาน IT และ social media network 

2. สามารถใช้งาน IT และ social  

media network เพือสนับสนุนปฏิบัติงาน การจัดความรู้ ให้

เป็นระบบ 

การจัดเก็บข้อมูลจากการ

แลกเปลียนเรียนรู ้ ใน wiki 

กรรมการจัดการ

ความรู้ 

ตค 56     

การประมวลและ

กลันกรองความรู้ 

แลกเปลียนความรู้ จากอาจารย์

ของคณะ 

กรรมการจัดการ

ความรู้   

ตค 56     

การเข้าถึงความรู ้ เว็บไซต์คณะ ( wiki ) น.ส.สุรัตดา ตค. 56     

การแบ่งปัน

แลกเปลียน

ความรู้ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ และมี

การแลกเปลียนเรียนรู ้

น.ส.สุรัตดา 

กรรมการประกัน

คุณภาพคณะ 

ตค. 56     

การเรียนรู ้ การนําความรู้มาบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 

อาจารย์ผู ้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ตค. 56 เป็นต้น

ไป 
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แบบฟอร์ม 4  สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ้                         

ชือหน่วยงาน…คณะศิลปศาสตร์  

เป้าหมาย KM (Desired State) 

1. มีการแลกเปลียนเรียนรู้  และถ่ายโอนประสบการณ์เพือให้มีการเพิม 

   คุณภาพของการเรียนการสอนและการวิจัย และการปฏิบัติงาน 

2. สร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในคณะเพือให้การดําเนินงาน 

   ประสบผลสําเร็จ  

3. สร้างอาจารย์ทีมีความสามารถในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

4. สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการ 

  แลกเปลียนเรียนรู ้

หน่วยทีวัดผลได้เป็นรูปธรรม : ผู ้ เข้าร่วมโครงการ  ความพึงพอใจ  จํานวนบทความ งานวิชาการ  

ลําดับ 
กิจกรรมตามแผนการ

จัดการความรู ้

งบประมาณ 

(บาท) 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

1 โครงการแลกเปลียน

เรียนรูก้ารใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือสนับสนุน

การเรียนการสอน  

15,000 X X 

2 โครงการแลกเปลียน

เรียนรู้ เรืองการปรับ

หลักส ูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

20,000 X X 

3 โครงการเสวนา

แลกเปลียนเรียนรู้ ด้าน

การวิจัยและการนําเสนอ

ผลงานวิชาการในการ

ประชุมวิชาการ 

15,000 X X 

4 โครงการจัดทําเว็บไซต์

การจัดการความรู้คณะ

ศิลปศาสตร์ 

20,000 X  

5 โครงการเยียมชม

หน่วยงานทีเป็นต้นแบบ

การจัดการความรู/้การ

จัดเก็บข้อมูลเพือ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน                            

10,000 X x 
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ลําดับ 
กิจกรรมตามแผนการ

จัดการความรู ้

งบประมาณ 

(บาท) 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

6 โครงการการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือสนับสนุน

การปฏิบัติงานสําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุน 

15,000 X X 

 รวมทั งสิ น  95,000 95,000 55,000 

 

รวมงบประมาณจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2556-2557 =  150,000 บาท( หนึงแสนห้าหมืน

บาทถ้วน)  

 

 

2. รายชือผู ้ มีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกขอบเขต KM เป้าหมาย KM และการประเมินองค์กรตนเอง

เรืองการจัดการความรู ้

2.1 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ มีดังนี 

. คณบดี                                                                                         ทีปรึกษา 

2. รองคณบดีฝ่ายวางแผน งบประมาณและมาตรฐานการศึกษา           ทีปรึกษา 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                                     ทีปรึกษา 

4. ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน งบประมาณและมาตรฐานการศึกษา        ทีปรึกษา                                     

5. ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์นฤตย์ นิมสมบุญ                     ประธาน 

6. อาจารย์ ศุภลัคน์      เตชะพงศธร                                                     กรรมการ 

7. อาจารย์ บัณฑูร    ราชมณี                                                              กรรมการ 

8. ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วัชระ สินธุประมา                    กรรมการ 

9. รักษาราชการในตําแหน่งเลขานุการคณะศิลปศาสตร์                    กรรมการ 

10.นางสาวสุรัตดา แฝงด่านกลาง                        กรรมการ 

11. นายชินกฤต คงอยู ่     กรรมการและเลขานุการ 

 

2..2 คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ในการประชุมกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  

ครั งที ………../ 2556     วันที ……………………………………….

วาระ…………………………………………….. 


