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และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 6) การประเมินผูเรียน 7) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2. ดานการวิจัย
ประกอบดวย 3 ประเด็นความรู ดังนี้ 1) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค2) เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 3)ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยและ 3. ดานอ่ืนๆ ไดแก
1) ตามพันธกิจของหนวยสนับสนุนการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตรจึงสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู
ใหเปนพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานในทุกฝายงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเกิดแนว
ปฏิบัติท่ีดีซึ่งการนําเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้ถือเปนการปฏิบัติบุคลากรภายในคณะ ซึ่งทําใหทุกคนได
เล็งเห็นคุณคาของความรูท่ีตนเองมี และสรางข้ึนใชเอง สรางความม่ันใจและเคารพตนเอง อันจะสงผลใหองคกร
ไปสูองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูจะทําใหสมาชิกขององคกรทุกคนมีจิตสํานึกในการพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเอง และพัฒนากลุมบุคคลอยางตอเนื่องรวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผล
ใหองคกรมีความสามารถในเชิงพัฒนาสูงสุด
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บทที่ 1

บทนํา
สภาพปจจุบันของคณะศึกษาศาสตร

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนคณะท่ีกลาวไดวามีรากฐานการกําเนิดมาพรอมกับการ
กําเนิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา  มหาสารคาม เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2511 เพราะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ไดกอตั้ง
ข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาตาง ๆ ออกไปเปนครูตามโรงเรียนโดยท่ัวไปในแถบพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอมูลพ้ืนฐานดานการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตรเปดสอนท้ังสิ้น 25
หลักสูตร (ขอมูลจากงานวิชาการ)จําแนกไดดังนี้ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร(รอยละ 40)ระดับปริญญาโท 8
หลักสูตร (รอยละ 32) และระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร (รอยละ 28) มีนิสิตท้ังสิ้น 3,706 คน โดยเปนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 2,417 คน (รอยละ 65.21) ระดับปริญญาโท 999 คน (รอยละ 26.95) และระดับปริญญาเอก จํานวน
290 คน (รอยละ 7.82)

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ขอมูลจากงานบุคคล ณ วันท่ี 21ธันวาคม2558)
มีบุคลากรท้ังสิ้น 146 คนแบงเปนสายวิชาการ 91 คน สายสนับสนุน 55 คน จําแนกเปน ขาราชการ 22 คน (รอย
ละ 15.06)พนักงานวิชาการ 57 คน (รอยละ 39.04) พนักงานปฏิบัติการ 27 คน (รอยละ18.49) พนักงานท่ีจาง
ตามภารกิจ 13 คน (รอยละ 8.90)พนักงานราชการ 1 คน (รอยละ 0.68)ลูกจางชั่วคราว 26 คน (รอยละ 17.80)
จําแนกบุคลากรตามตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 18 คน (รอยละ 19.78) ผูชวยศาสตราจารย 23 คน
(รอยละ 25.27และอาจารย 47 คน(รอยละ 51.64)

กรอบการประเมินดานการจัดการความรู

กรอบการประเมินดานการจัดการความรู ซึ่งจะมีความเก่ียวของและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาท่ี
พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร
และสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณรวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือประโยชน
ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา
รวมถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งปรากฏในมาตรา
ท่ี 8 “การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอด
ความรูการฝกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสราง
องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง
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ตลอดชีวิต” มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549
นั่นคือ “มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู” และยังปรากฏในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ นั่นคือ มาตรฐานท่ี 3 “แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูและสังคมแหงความรู”ท้ังนี้ตาม
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 5.1
การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
ขอ5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ
ตามประเด็นความรูอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพร ออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริงโดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูใน
หนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในหนวยงานสามารถ
เขา ถึงความรูและพัฒนาตนเองให เปนผู รู  รวมท้ังปฏิบัติ งานไดอย างมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน
ประกอบดวย การระบุความรูการคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรูท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน
หนวยงานใหดียิ่งข้ึน
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บทที่ 2

ทิศทางการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญา
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth)

วิสัยทัศน
คณะศึกษาศาสตร เปนหนวยงานท่ีมีความเปนเลิศดานการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ท้ังทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ดําเนินการวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรูและพัฒนาการศึกษา สงเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ

ตราสัญลักษณคณะศึกษาศาสตร

คานิยมองคกร
EDU MSU
E – Ethical Mind จิตแหงจริยธรรม (มีจิตและพฤติกรรมในการทํางานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

แหงความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ)
D – Dedication การอุทิศตน (เสียสละ อุทิศตนเพ่ือพัฒนาคณะ และชุมชน)
U – Universality ความเปนสากล (มีความคิด ความเชื่อ และคุณลักษณะแหงความเปนสากล มี

ความเขาในในความหลากหลายของบุคคล วัฒนธรรม และสังคม)
M – Mastery ความรอบรู (ใฝเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาคณะใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู มุงสูความสําเร็จตามเปาหมายของคณะ)
S – Society Leader การเปนผูนําทางความคิดเพ่ือพัฒนาสังคม (กลาคิด กลาแสดงออก เพ่ือนําคณะ

ใหเปนองคกรแหงชุมชนและสังคม)
U – Unity ความเปนหนึ่งเดียว (รักและเคารพซึ่งกันและกัน ทํางานเปนทีม เพ่ือ

จุดมุงหมายเดียวกันในการพัฒนาคณะใหเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ)



4แผนการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปการศึกษา 2558

ยุทธศาสตร
เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จึงกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตเปนท่ียอมรับของ

สังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม ใหมีความสามารถเชิงการแขงขัน และการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 3 การใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคคล องคกร
และชุมชนอยางตอเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพ่ือมุงสูการพัฒนา
องคความรู ดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมภาพลักษณของคณะใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนคณะศึกษาศาสตรใน
ระดับสากล

ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาสูคณะสีเขียว  และรักษสิ่งแวดลอม

ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เปนท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

2. สนับสนุนและสงเสริมบุคลากรในคณะไดมีการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนาวิชาการ
ดานการศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

3. ดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ท่ัวไปเพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพบุคคล องคกร ชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน

4. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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เปาประสงค
1. คณะมีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษยเกาท่ี

เขมแข็ง ผลิตและเรงรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูใชใน
ระดับประเทศและนานาชาติ

2. คณะมีระบบการสงเสริมการวิจัยท่ีสรางองคความรูใหมท่ีหลากหลาย และวิจัยท่ีสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือนําไปสูความสามารถเชิงการแขงขัน ตลอดท้ังมีการเผยแพรผลงานการ
วิจัยและบทความทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

3. คณะมีการสงเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน และการพัฒนา
ประเทศ

4. คณะมีการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

5. คณะมีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารบุคลากร และวางระบบบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

6. คณะมีการสงเสริมใหมีการจัดการเรยีนรูและดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ เผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชน รวมท้ังสงเสริมใหมีการทําความรวมมือ
ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

7. คณะมีการสงเสริมและพัฒนาคณะสูคณะสีเขียวและรักษสิ่งแวดลอม
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บทที่ 3

แผนการจัดการความรู

ระบบและกลไกการจัดการความรู(Flowchart) คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558

คณะกรรมการบริหารและดําเนินการจัดการความรู
คณะศึกษาศาสตร

กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลอง
กับแผนกลยุทธของคณะ

จัดทําแผนการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร

แลกเปลีย่นเรยีนรู

โครงการประกวด
“EDU_MSU_KM_DAY 2016”

รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู
ตามแผนการดําเนินงาน รอบ 6 ,9 และ 12 เดือน

ประกวด
“MSU Knowledge Management Awards”

หลักสูตร

ดําเนินการจัดการความรู
ตามแผนการดําเนินงาน

คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู
และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย
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แนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2558

ระดับคณะ
1. มีการกําหนดประเด็นความรู และเปาหมายของการจัดการความรูท่ี สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ

ท่ีสอดคลองกับพันธกิจหลัก(ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย)
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจน ตามประเด็นความรูท่ีกําหนด

ในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ี

ดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ

ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี มาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปนลาย

ลักษณอักษร และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

ระดับหลักสูตร
มีการเรียนรูโดยการดําเนินการตามวงจร PDCA มากกวาหนึ่งรอบหรือมีจัดการความรูในกระบวนการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังนี้
1. การรับนิสิต
2. การสงเสริมและพัฒนานิสิต
3. การบริหารและพัฒนาอาจารย
4. สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5. การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
6. การประเมินผูเรียน
7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
8. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

             9. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
            10. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
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กรอบการดําเนินงานการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2558

ประเด็นความรู เปาหมาย
ของการจัดการความรู

กลุมเปาหมาย
ท่ีจะพัฒนา

ยุทธศาสตร
ท่ีสอดคลอง

ดานการผลิตบัณฑิต
1) การรับนิสิต
2) การสงเสรมิและพัฒนานิสติ
3) การบรหิารและพัฒนาอาจารย
4) สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5) การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
6) การประเมินผูเรียน
7) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาผลการประเมิน
ประกันคณุภาพตัวบงช้ีดาน
การผลิตบณัฑิต

- อาจารยประจํา
หลักสตูร
- ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรท่ี 1

ดานการวิจัย
1) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
3) ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย

เพ่ือพัฒนาผลการประเมิน
ประกันคณุภาพตัวบงช้ีดาน
การวิจัย

- คณาจารย
- ฝายวิจัย

ยุทธศาสตรท่ี 2

ดานอื่นๆ(ตามพันธกิจของหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน)
1)ตามพันธกิจของหนวยสนับสนุนการ
เรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาองคกรสูองคกรแหง
การเรยีนรู

บุคลากรสายสนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 5
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร/ประเด็นความรู กลุมเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทนัสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งมีความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ดานการผลิตบัณฑิต

1) การรับนิสิต
2) การสงเสริมและพัฒนานิสิต
3) การบริหารและพัฒนาอาจารย
4) สาระของรายวิชาในหลักสตูร
5) การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน
6) การประเมินผูเรยีน
7) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

อาจารยประจําหลักสตูร 1. โครงการ Work Shop KM Action Plan

2. โครงการ Show CoPS Show case 2016

3. โครงการเสวนาเครือขายการจดัการความรู
ระหวางคณะวิชามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(โครงการมหาวิทยาลยั)

ต.ค.58 -
ก.ค.59

-นางเพ็ญ  วังหนา
-นางสาวนิตยา  พันธะ

- ฝายวิชาการ
- ศูนยประกันคณุภาพ
และการจัดการความรู

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
ดานการวิจัย

1) ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย

อาจารยและนักวิจัย 1. โครงการ Work Shop KM Action Plan

2. โครงการ Show CoPS Show case 2016

3. โครงการเสวนาเครือขายการจดัการความรู
ระหวางคณะวิชามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(โครงการมหาวิทยาลยั)

ต.ค.58 -
ก.ค.59

-นางรุงทิพย  สิงพร
-นางสาวนิตยา  พันธะ

- ฝายวิจัย
- ศูนยประกันคณุภาพ
และการจัดการความรู
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ยุทธศาสตร/ประเด็นความรู กลุมเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ และยกระดับการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
ดานอ่ืนๆ ตามพันธกิจของหนวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1) ดานอ่ืนๆ ตามพันธกิจของหนวย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

บุคลากรสายสนับสนุน 1. โครงการ “EDU MSU KM DAY 2016”

2. โครงการประกวด “MSU_ Knowledge
Management Awards 2016”

ต.ค.58 -
ก.ค.59

-นางสาวนิตยา  พันธะ - ศูนยประกันคณุภาพ
และการจัดการความรู
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บทที่ 4
การติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบผลความกาวหนาในการดําเนินงานการจัดการความรู
2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหงานบรรลุปาหมาย
3. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนในการดําเนินงานการจัดการความรู โดยเฉพาะผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ (Outcome)

การติดตามและประเมินผล
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด  และมีการดําเนินงานและ

การขับเคลื่อนไปอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรู ออกเปน
4ระดับ  ดังนี้

1. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
ศูนยประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูจะทําหนาที่สรุปและรายงานผลการดําเนินงานที่เก่ียวของ

กับการดําเนินงานดานการจัดการความรูตอคณะกรรมการประจําคณะ ทุก 6 เดือน
 2. คณะกรรมการบริหารและดําเนินงานการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา2558
คณะกรรมการบริหารและดําเนินงานการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร จะมีการประชุมเพื่อกํากับติดตาม

การดําเนินงาน เก่ียวกับการดําเนินงานดานการจัดการความรู ทุก 3 เดือนโดยศูนยประกันคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการความรูจะเปนผูประสานงานในการจัดประชุม และประสานขอมูลการผูรับผิดชอบหลักในแตละประเด็นความรูเพื่อ
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ

3. ผูรับผิดชอบหลักตามประเด็นความรูการจัดการความรู
ผูรับผิดชอบหลักในแตละประเด็นความรูจะตองรายงานความกาวหนาผลการดําเนินในประเด็นที่ตนรับผิดชอบ

ตอคณะ โดยจัดสงใหศูนยประกันคุณภาพและการจัดการความรูทุก 3 เดือน เพื่อศูนยฯ จักไดสรุปและรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารและดําเนินการการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร และคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
ตอไป

4. ผูรับผิดชอบหลักระดับคณะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ โครงการหรือกิจกรรมในประเด็นความรูของการจัดการความรูนั้น ตองรายงานผลการ

ดําเนินงานทุก 3 เดือน ในวันประชุมคณะกรรมการบริหารและดําเนินงานการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้
เมื่อโครงการหรือกิจกรรมกําลังดําเนินการหรือดําเนินการแลวเสร็จ อีกทั้งเมื่อโครงการดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจะตองมีการ
ติดตามผลจากการเขารวมโครงการดวย

หนวยงานที่รับผิดชอบ มีหนาที่รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบเปนหมวดหมู และเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(Explicit knowledge) เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย
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ปฏิทินการดําเนินงานการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปการศึกษา 2558(1 สิงหาคม 2558– 31 กรกฎาคม 2559)

กิจกรรมการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารและดําเนินงาน

การจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร
ปการศึกษา 2558
2. กําหนดประเด็นความรู และกลุมเปาหมายการ

จัดการความรู ปการศึกษา 2558
3. จัดทําแผนการจดัการความรู ปการศึกษา

2558 และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาเห็นชอบแผนฯ

4. ประชุมคณะกรรมการบริหารและดําเนินงาน
การจัดการความรู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปการศึกษา 2558

5. เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรเห็นชอบแผนการจัดการความรู
ปการศึกษา 2558

6.เผยแพรแผนการจัดการความรู คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558

7. แลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายและชุมชนนัก
ปฏิบัติคณะศึกษาศาสตร

8. โครงการประกวด
“EDU_MSU_KM_DAY 2016”
9. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑตัวบงช้ี

การจัดการความรูในระบบ E-QA
10. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนการจดัการความรู ปการศึกษา 2558
ตอคณะกรรมการประจําคณะ/มหาวิทยาลัย

11. โครงการประกวด “MSU_Knowledge
Management Awards 2016”

12. สรุปและเผยแพรแนวปฏิบตัิท่ีดีจากการ
จัดการความรู ปการศึกษา 2558

13. รับการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน
ปการศึกษา 2558
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ภาคผนวก  ก
แบบฟอรมการจัดการความรู
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ถอดบทเรียนกอนเร่ิมกิจกรรม (Before Action Review : BAR)

โครงการ..................................................................................................
วันท่ี .................................................เวลา........... สถานท่ี...............................................

จัดโดย .................................................

1. ทานคาดหวัง อะไรในการมาเขารวมโครงการในวันนี้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

2.ทานมีความเขาใจเก่ียวกับโครงการนี้อยางไร
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

3. ทานมีแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเก่ียวของกับโครงการนี้อยางไร
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (After Action Review : AAR)

โครงการ..............................................................................................
วันท่ี .....................................เวลา..................... สถานท่ี...................................................

จัดโดย................................................................

1. ทานคิดวาแนวปฏิบัติท่ีดีหรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้มีอะไรบาง
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

2. สิ่งท่ีทานไดจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้ (เกินความคาดหวังและนอยกวาความคาดหวัง)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

3. ทานตั้งใจวาจะนําความรูและทักษะท่ีไดรบัจากการเขารวมโครงการไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
อยางไร หรือกลบัไปทําอะไรท่ีหนวยงานของทาน หรือไปตอยอดอยางไร

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4. ทานคิดวา ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบาง
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและดําเนินงานการจัดการความรู

ประจําปการศึกษา 2558
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ผูจัดทํา

ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจน  เรืองมนตรี ผูอํานวยการศูนยประกันคุณภาพและการจัดการความรู
อาจารย ดร.รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ตรวจทาน
นางสาวทิฆัมพร  ปสสาโก นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ผูจัดทํา/ เรียบเรียง
นางสาวนิตยา พันธะ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป

ปที่พิมพ
มกราคม 2558


