แผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ 2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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คานา
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้คณาจารย์
ได้มีการแลกเปลี่ย นความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งความรู้ในตัว บุคลคลอันเกิดจากประสบการณ์ในการศึกษา
หรือการทางาน นับเป็นองค์ความรู้สาคัญที่จะสามารถนามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติงาน
ต่างๆ ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้ ความส าคัญกับการจัดการความรู้
ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งมากมายในอ งค์ ก ร โดยมี นโยบายสร้ า งองค์ ก รให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
(Knowledge Management Group) ดัง ปรากฏในแผนกลยุท ธ์ และแผนปฏิ บัติ การของคณะฯ
ทั้งนี้ จ ะดาเนิ น การจั ด การความรู้ ที่ ส าคัญและสนองตอบต่ อปรัช ญา วิสั ยทัศน์แ ละพันธกิจของคณะ ฯ
ในปีงบประมาณ 2561 คณะตั้งเป้าหมายที่จะจัดการความรู้ 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย
ในการด าเนิ น งานจั ด การเรี ย นรู้ ใ นประเด็ น ข้ า งต้ น คณะ ศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
ได้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิ น งานในการจัด การความรู้ข องคณะฯ เพื่อ ให้ เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์
และได้ จั ดท าแผนการจั ด การความรู้ คณะศิ ล ปศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ ประจ าปี ง บประมาณ 2561
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ต่อไป
คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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คานา
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์การจัดการความรู้
การทบทวนแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560
กาหนดวิเคราะห์ทบทวน เพื่อระบุเป้าหมายการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561
ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM)
การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
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ส่วนที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
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ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดความรู้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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ส่วนที่ 1
ส่วนนา
1. วิสัยทัศน์ (การจัดทา KM)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. พันธกิจ (การจัดทา KM)
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการจัดการความรู้
2.2 ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร และพัฒนาบัณฑิต
3. เป้าประสงค์ของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
3.1 เพื่อจัดการความรู้ในด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย
3.2 เพื่อแสวงหาเทคนิคการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่
3.3 เพื่อนาองค์ความรู้ใหม่ ไปถ่ายทอดสู่การเรียนการสอน และการพัฒนาองค์กร
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนการจัดการความรู้
4.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย
4.2 ได้แนวปฏิบัติในด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
4.3 มีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมและเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาองค์กรด้านต่างๆ
5. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2559
5.1 การดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการดาเนินโครงการด้านการจัดการความรู้
ได้แก่ โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และโครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง แนวทางการ
จัดทาคาของบประมาณครุภัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเพื่อรวบรวมและจัดเก็บความรู้ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีจากคณาจารย์และบุคลากรในประเด็น
ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แต่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ ที่ ชั ด เจน ท าให้ ก ารด าเนิ น การมี ค วาม
ไม่ต่อเนื่อง ขาดการติดตามการนาผลการจัดการความรู้ไปใช้ที่ชัดเจน
ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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5.2 สิ่งที่คาดหวัง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คือ การจัดทา มคอ.3
อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และด้านการ วิจัย คือ การเสนอ
งานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนทัง้ จากภายในและภายนอก
6. การกาหนดวิเคราะห์ทบทวน เพื่อระบุเป้าหมายการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2560
ขอบเขตกรจัดการความรู้
1) ขอบเขต KM ที่ 1 ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประเด็ น การจั ด ท า มคอ.3 อย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
2) ขอบเขต KM ที่ 2 ด้านการวิจัย ประเด็น การเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน
ทั้งจากภายในและภายนอก
7. ขอบเขต KM ในปีการศึกษา 2560
เป้ าหมาย KM ทั้งหมด ที่ส อดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลื อกดาเนินการให้แล้ ว เสร็จภายใน
ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย
1) ขอบเขต KM ที่ 1 ด้านการผลิ ตบัณฑิต ประเด็น การจัดท า มคอ.3 อย่างมี
ประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
- เป้าหมายหลัก 1 คือ อาจารย์
- ตัวชี้วัดความสาเร็จ ของเป้าหมายหลัก คือ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ได้แนวปฏิบัติในการจัดทา มคอ.3 อย่างมีประสิทธิภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
2) ขอบเขต KM
ที่ 2 ด้ า นการวิ จั ย ประเด็ น การเสนองานวิ จั ย เพื่ อ ขอทุ น สนั บ สนุ น
ทั้งจากภายในและภายนอก
- เป้าหมายหลัก 2 คือ อาจารย์
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมายหลัก คือ
อาจารย์ ผู้ส อนในหลักสูตร ได้แนวปฏิบัติในการเขียนข้อเสนองานวิจัย และมีการส่ ง
ข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกเพิ่มมากขึ้น
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8. การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
(องค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ)
ประเด็นการจัดการ
ความรู้
ขอบเขต KM
เป้าหมาย KM
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของเป้าหมาย KM

สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ
คณะ

ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการวิจัย

ประเด็ น การจั ด ท า มคอ.3 อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
อาจารย์ที่เข้าร่วมการจัดการความรู้
จานวน 30 คน
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ได้แนว
ปฏิบัติในการจัดทา มคอ.3 อย่างมี
ประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

ประเด็ น การเสนองานวิ จั ยเพื่ อขอทุ น
สนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:พัฒนา
ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ :
1.1 ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานทักษะ
วิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:พัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ :
1.2 สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
1.3 วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ :
3.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานชาติและสากล
3.2 อาจารย์และบุคคลากรได้รับการ
พัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3.3 หลักสูตรได้รับมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ

อาจารย์ที่เข้าร่วมการจัดการความรู้
จานวน 30 คน
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ได้แนวปฏิบัติ
ในการเขียนข้อเสนองานวิจัย และมีการ
ส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน
ทั้งจากภายในและภายนอกเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ :
3.5 สนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคม
และนามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสถาบัน
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ส่วนที่ 2
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
1. ด้านการผลิตบัณฑิต :
ประเด็น การจัดทา มคอ.3 อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF)
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของกิจกรรม

1. จัดทาบันทึกข้อความ
ขอรายชื่ออาจารย์แต่ละ
สาขา เพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้
3. จัดประชุมการจัดการ
ความรู้ครั้งที่ 1
เพื่อพิจารณากรอบการ
ดาเนินงานโครงการ
การจัดการความรู้
ด้านการจัดทา มคอ.3 อย่าง
มีประสิทธิภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)

มกราคม
พ.ศ.2561

มีอาจารย์ทุกสาขาวิชาร่วม
เป็นคณะกรรมการการ
จัดการความรู้

มกราคม
พ.ศ.2561

4. จัดประชุมการจัดการ
ความรู้ครั้งที่ 2
เพื่อถอดบทเรียนการจัดการ
ความรู้จากบุคคล
ตามประเด็นที่ 1 ด้านการ
ผลิตบัณฑิต
5. จัดประชุมการจัดการ
ความรู้ครั้งที่ 3
รวมรวมผลการจัดการ
ความรู้ ประเด็นด้านการ
ผลิตบัณฑิต

กุมภาพันธ์
พ.ศ.2561

มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ประจาปีการศึกษา
1) มีการจัดโครงการ
การจัดการความรู้
ด้านการจัดทา มคอ.3
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
2) ผู้รับผิดชอบ “ตัว
บุคคล” ที่จะถ่ายทอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 1
ประเด็น/คน
มีแนวปฏิบัติที่ดตี าม
ประเด็นความรูด้ ้านการ
ผลิตบัณฑิต ประเด็นการ
ส่งเสริมนักศึกษา
สู่การปฏิบัติจริง

มกราคม
พ.ศ.2561

เมษายน พฤษภาคม
พ.ศ.2561

เอกสารเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ของกิจกรรม
15 สาขาวิชา

1 คาสั่ง
1) จานวน 1
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพศึกษา

งานประกัน
คุณภาพศึกษา
คณะกรรมการ KM

2) อย่างน้อย 1
ประเด็น

1 ประเด็น

คณะกรรมการ KM

1 ประเด็น

คณะกรรมการ KM

7
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของกิจกรรม

6. จัดประชุมการจัดการ
ความรู้ครั้งที่ 4
เพื่อคืนข้อมูลการจัดการ
ความรู้ ให้แก่อาจารย์
7. เผยแพร่องค์ความรู้

พฤษภาคม
พ.ศ.2561

อาจารย์ผู้เข้าร่วมได้รับองค์
ความรู้

พฤษภาคมมิถุนายน
พ.ศ. 2561
กรกฎาคม
พ.ศ.2561
กรกฎาคม
พ.ศ.2561

1) เผยแพร่เว็บไซต์คณะ
2) เผยแพร่โดยการส่ง
เอกสารไปยังหน่วยงาน ๆ
รายงานผลการนาความรู้
ไปใช้
มีรายงานผลการจัดการ
ความรู้ ประจาปีการศึกษา
2560

8. ติดตามผลการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
9.จัดทารายงานผลการ
จัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา 2560

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ของกิจกรรม
1 ประเด็น

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ KM

1 เว็บไซต์

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา

1 ประเด็น

งานประกัน
คุณภาพ
งานประกัน
คุณภาพ

1 ประเด็น
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2. ด้านการวิจัย :
ประเด็น การเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอก
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
กิจกรรม

1. จัดทาบันทึกข้อความ
ขอรายชื่ออาจารย์แต่ละ
สาขา เพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้
3. จัดประชุมการจัดการ
ความรู้ครั้งที่ 1
เพื่อพิจารณากรอบการ
ดาเนินงานโครงการ
การจัดการความรู้ด้านการ
เขียนเค้าโครงงานวิจัย
เพื่อขอทุนสนับสนุน
ทั้งจากภายในและภายนอก

มกราคม
พ.ศ.2561

มีอาจารย์ทุกสาขาวิชาร่วม
เป็นคณะกรรมการการ
จัดการความรู้

มกราคม
พ.ศ.2561

4. จัดประชุมการจัดการ
ความรู้ครั้งที่ 2
เพื่อถอดบทเรียนการจัดการ
ความรู้จากบุคคล
ตามประเด็นที่ 1 ด้านการ
วิจัย
5. จัดประชุมการจัดการ
ความรู้ครั้งที่ 3
รวมรวมผลการจัดการ
ความรู้ ประเด็นด้านการวิจยั
6. จัดประชุมการจัดการ
ความรู้ครั้งที่ 4
เพื่อคืนข้อมูลการจัดการ
ความรู้ ให้แก่อาจารย์
7. เผยแพร่องค์ความรู้

กุมภาพันธ์
พ.ศ.2561

มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ประจาปีการศึกษา
1) มีการจัดโครงการ
การจัดการความรู้
ด้านการเขียนเค้า
โครงงานวิจัย
เพื่อขอทุนสนับสนุน
ทั้งจากภายในและ
ภายนอก
2) ผู้รับผิดชอบ
“ตัวบุคคล” ที่จะถ่ายทอด
องค์ความรู้ อย่างน้อย 1
ประเด็น/คน
มีแนวปฏิบัติที่ดตี าม
ประเด็นความรูด้ ้านการ
เขียนเค้าโครงงานวิจัย
เพื่อขอทุนสนับสนุน
ทั้งจากภายในและ
ภายนอก
เอกสารเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต

มกราคม
พ.ศ.2561

เมษายน พฤษภาคม
พ.ศ.2561

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ของกิจกรรม
15 สาขาวิชา

1 คาสั่ง
1) จานวน 1
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพศึกษา

งานประกัน
คุณภาพศึกษา
คณะกรรมการ KM

2) อย่างน้อย 1
ประเด็น

1 ประเด็น

คณะกรรมการ KM

1 ประเด็น

คณะกรรมการ KM

พฤษภาคม
พ.ศ.2561

อาจารย์ผู้เข้าร่วมได้รับองค์
ความรู้

1 ประเด็น

คณะกรรมการ KM

พฤษภาคมมิถุนายน
พ.ศ. 2561

1) เผยแพร่เว็บไซต์คณะ
2) เผยแพร่โดยการส่ง
เอกสารไปยังหน่วยงาน ๆ

1 เว็บไซต์

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา

9
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
กิจกรรม

8. ติดตามผลการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
9.จัดทารายงานผลการ
จัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา 2560

กรกฎาคม
พ.ศ.2561
กรกฎาคม
พ.ศ.2561

รายงานผลการนาความรู้
ไปใช้
มีรายงานผลการจัดการ
ความรู้ ประจาปีการศึกษา
2560

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ของกิจกรรม
1 ประเด็น
1 ประเด็น

ผู้รับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพ
งานประกัน
คุณภาพ

10

ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
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