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องคความรูท่ีไดรับจากการจัดการความรู 

(ดานการผลิตบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2556) 

1. ช่ือหนวยงาน:  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

2. แผนการจัดการความรูเรื่อง: 

  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย   

3. ประเด็นยุทธศาสตร: 
 3.1 ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย:  

      ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
3.2 ยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร: 
      ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

4. กลยุทธ: 
 4.1 กลยุทธของมหาวิทยาลัย: 
      สรางความแข็งแกรงทางวิชาการและคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหสามารถแขงขันไดในระดับอาเซียน 
 4.2 กลยุทธของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร: 
        สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและเอกลักษณของ
คณะ  
  
5. ประเด็นความรูท่ีจําเปน: 
 1) ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

2) การพัฒนาการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
3) การพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ 
 

6. กิจกรรมและโครงการท่ีดําเนินการ:  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

  1) โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

  2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

  3) โครงการสนับสนุนการสรางสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน   

  4) โครงการอบรม “ศาสตร+ศิลป การเขียนผลงานทางวิชาการ   

  5) โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรทํางานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

      (ทุนอุดหนุนการทําเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ) 
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  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  

1) โครงการการจัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2) โครงการการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

  5) โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรทํางานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

      (ทุนอุดหนุนการทําเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ) 
 
7. องคความรูท่ีไดรับจากการจัดการความรูและความรูท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ : 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

    1) โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผลการเรียนรู ในวันที่ 23 เมษายน 2556 

   วิทยากรโดย  ผศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน และดร.สุภาพร พงศภิญโญโอภาส  
   ความรูท่ีไดรับ 

      -  ไดรับความรูเพ่ิมเติมในเรื่องทักษะการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 5 ดาน 
     -  มีความรูความเขาใจมากข้ึนในการจัดทํามคอ.ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)  
    -  มีความรู  ความเขาใจในการจัดทํา มคอ. 07 มากยิ่งข้ึน 

 

   2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในวนัที่ 6 มิถุนายน 2556 

     วิทยากรโดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา  บุดสีทา และผูชวยศาสตราจารยชาลี  ตระกูล                         

             ความรูท่ีไดรับ 

     1. ความรูท่ีไดรับจากวิทยากร 

      -  เขาใจเรื่องตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพมากข้ึน  รวมท้ังการเตรียมหลักฐาน   

เพ่ือการทํางานในเรื่องการประกันคุณภาพจะไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     -  แนวทางการปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.5 

     -  วิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     -  เขาใจกระบวนการ KM มากข้ึน 

     -  ความรูในการจัดการการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

     -  นําความรูท่ีไดรับปรับใชในการเรียนการสอน และทําใหเขาใจในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 

มากข้ึน  ในกระบวนการตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามองคประกอบของแตละตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ ท้ังมีการบูรณาการ

ใหเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษา 

     -  ไดแนวทางในการบูรณาการการเรียนการสอน 

     -  การประยุกตใชวิจัยในชั้นเรียนกับ มคอ.3  และ มคอ.5 

     -  การแลกเปลี่ยนความรูในดานการจัดการเรียนการสอน 
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          2. ความรูไดรับจากแลกเปลี่ยนการจัดทํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอเรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการความรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ” ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู  5 ดาน สรุปไดดังนี้   
  2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
        -  การสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเรียน  ผานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอาจารยผูสอนได
มอบหมายในแตละสัปดาห 
        -  มารยาทในชั้นเรียนจากการเคารพกฎกติกาของการเรียน  เชน  การขาดลา  มาสาย  การ
เคารพอาจารยผูสอน 
        -  พฤติกรรมการทํางานกลุม  เชน  ความรับผิดชอบตองานท่ีมอบหมาย 

2.2 ดานความรู 

-  การวัดผลการเรียนรูดวยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   (Pre-Test/Post test) 

       -  การมีสวนรวมในชั้นเรียน  การถาม/ตอบ  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียน

และอาจารยผูสอน 

       - การนํากรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับบทเรียนท่ีสอนในแตละสัปดาหมาใหนักศึกษาทําการวิเคราะห  

สังเคราะห  เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูจากกรณีศึกษาจริง 

 

  2.3 ดานทักษะทางปญญา 

       -  การประยุกตใชทฤษฎีกับการลงพ้ืนท่ีจริงในรายวิชาท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 

       -  การทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในแตละสัปดาหท่ีมีการเรียนการสอน (Pre- 

Test/Post test) 

       -  การประเมินผลจากผลงานของนักศึกษา เชน วิชาศิลปะ 

      2.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

      -  การมอบหมายงานและพฤติกรรมระหวางเรียน 

      -  วินัยในการเขาชั้นเรียน  /  การสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนดระยะเวลา 

      -  มนุษยสัมพันธในชั้นเรียน 

2.5 การวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

- การนําเสนองานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  และในรูปแบบสื่อตาง ๆ 

- การสงงานทาง E-mail และการคนควางานจากสื่ออินเตอรเน็ต 
 

   3) โครงการสนับสนุนการสรางส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556  

  วิทยากรโดย  นายจิรพงษ   เทียนแขก และนายภัทรพงษ  ชูชีพ 

    ความรูท่ีไดรับ 

               - ความรูความเขาใจในการใชงานอุปกรณการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน เชน เครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร  
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      -  ความรูความเขาใจในการใช Microsoft PowerPoint 2007 

      -  การใชงาน program desktop author 
 

   4) โครงการอบรม “ศาสตร+ศิลป การเขียนผลงานทางวิชาการ  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 

  วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย ดร. ศรัณย วงศคําจันทร รองศาสตราจารยมัย  ตะติยะ และ 

รองศาสตราจารยอรุณลักษณ  รัตนพันธุ     

  ความรูท่ีไดรับ  

          - เขาใจและทราบหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการมากข้ึน 

  - แนวทางในการเขียนผลงานทางวิชาการดานสังคมศาสตร 

          - ความรูทางศาสตร + ศิลป ในการเขียนผลงานทางวิชาการ 

  - เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ 

              - ไดรับความรูเพ่ิมเติมมากข้ึนจากเอกสารและหนังสือท่ีใชประกอบการจัดอบรม 
 

   5) โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรทํางานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

       (ทุนอุดหนุนการทําเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ )  

      - มีผูขอรับทุนในการทําเอกสารประกอบการสอน 1 ทาน และหนังสือ 1 ทาน  

………………………………………………………………… 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  

   1) โครงการการจัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ดานการเรียนการ
สอนและการวัดผลประเมินผล) ในวันอังคาร ท่ี 13  พฤศจิกายน 2556  
      วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย ดร. ศรัณย วงศคําจันทร รองศาสตราจารยมัย  ตะติยะ และ 
รองศาสตราจารยอรุณลักษณ  รัตนพันธุ     
  ความรูท่ีไดรับ 
          -  การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก  

          -  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  

          -  แนวทางแกไขและปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

          -  ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเรียนการสอน  การใหผลการเรียน 

          -  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงปญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนําไปปรับใชในการเรียนการสอนของ

แตละวิชาท่ีสอนตอไปและใหประโยชนตอผูเรียน  

   2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ในวันท่ี 26  
กุมภาพันธ  2557 
       วิทยากรโดย  ดร.สุภาพร พงศภิญโญโอภาส  อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด อาจารยสายพิณ  พิกุลทอง  
กูรุง และอาจารยณัฐพล บานไร    
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  ความรูท่ีไดรับ 
          -  การเตรียมความพรอมและการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)   

          -  ความรูในการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหงชาติ 

(TQF) (การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

          -  แนวทางในการวิเคราะหขอสอบและการปรับปรุงคุณภาพของขอสอบโดยใชโปรแกรม Microsoft 

Excel 

   3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน ในวันท่ี 30  มิถุนายน  2557 
  วิทยากรโดย  อาจารยธีระพล วรปรีชาพันธุ และนายจิรพงษ  เทียนแขก  
  ความรูท่ีไดรับ 
          -  การของบประมาณ E-learning ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

          -  การใชงานโปรแกรม E-learning (สําหรับผูสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

   4) โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรทํางานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

        (ทุนอุดหนุนการทําเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ) 
      - มีผูขอรับทุนในการทําเอกสารประกอบการสอน 3 ทาน เอกสารคําสอน 1 ทาน และตํารา 1 ทาน 
 
8.  ผลผลิตท่ีไดรับจากการจัดการความรู 
  คณาจารยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการนําเอาความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการ 
การจัดการเรียนสอน การปฏิบัติงาน การทําผลงานวิชาการและอ่ืนๆ เชน   
  1) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเรียนการสอนและ 
การวัดผลประเมินผล รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือแกไขและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  2) การเตรียมความพรอมสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร 
  3) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน: ความรูความสามารถทางสติปญญา ท่ีตองเปนไปตามวัตถุประสงค
ของรายวิชา หรือสอดคลองกับตัวชี้วัด ได 6 ระดับ คือ ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การ
สังเคราะห และการประเมินคา  
  4) การวิเคราะหขอสอบและการปรับปรุงคุณภาพของขอสอบโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel และ
มีเว็บไซตท่ีสามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอสอบ คือ ikqstation.0fees.net 
  5) มีความรูความเขาใจในการจัดทํามคอ.ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  
  6) ความรูท่ีไดจากการอบรมสื่อนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
  7) คณาจารยในคณะไดรับตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน เชน รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ  
รองศาสตราจารยศุภพงษ ยืนยง รองศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธุ ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ  
ใจวิสุทธิ์หรรษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ นารีรักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศากร ประคองชาติ เปน
ตน และมีผูนําเสนอขอในตําแหนงผูชวยศาสตราจารยอีก 3 ทาน  
 8) ผลการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบของคณาจารยในโปรแกรมวิชาภาษาไทย ผลงานของอาจารย
ณัฐพล บานไร อาจารยวิยุดา ทิพยวิเศษ อาจารยทิพยวรรณ สีสัน และอาจารยพนัส เพ็งเลิก 
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  9) ผลการพัฒนาการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เรื่อง การใชภาพยนตรเพ่ือการเรียนการสอน ของ
อาจารยตรรกพร  สุขเกษม โดยไดรับเลือกใหตัวเปนตัวแทนของคณะและมหาวิทยาลัยในการนําเสนอผลงาน
ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระหวางคณะมหาวิทยาลัยเครือขาย ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤษภาคม 2557  ณ อาคาร
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

9. ภาพประกอบการจัดกิจกรรม/โครงการ: 
ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ในวันท่ี 13 พ.ย.56 
 

 

 

  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการและผูทรงคุณวุฒิในคณะ  

รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย วงศคําจันทร อาจารยจิราภา จารุวัฒน ผูชวยศาสตราจารยกวี ครองแกว  

ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกลิ่นศรี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรี  ดวงทิพย และทานอ่ืนๆ ไดใหความรู

และแลกเปลี่ยนประสบการณในประเด็นดานการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผล  
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ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และโครงการการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557 

 

อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาวเปดโครงการฯ และให

ความรูเรื่องการเตรียมความพรอมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีตองมีความตอเนื่องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

 

อาจารยสายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ใหความรูเรื่องการเตรียมความพรอมการปรับปรุงหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร 
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ดร. สุภาพร พงศภิญโญโอภาส ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ใหความรูเรื่องการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

              

อาจารยณัฐพล บานไร อาจารยประจําโปรแกรมภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ให

ความรูเรื่องการวิเคราะหขอสอบและการปรับปรุงคุณภาพของขอสอบโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 
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องคความรูท่ีไดรับจากการจัดการความรู 

(ดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2556) 

1. ช่ือหนวยงาน:  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

2. แผนการจัดการความรูเรื่อง: 
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

3. ประเด็นยุทธศาสตร: 
 3.1 ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย:  

      พัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนและสังคม   
3.2 ยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร: 
      สรางองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนทองถ่ิน 
      และสังคม   
 

4. กลยุทธ: 
 4.1 กลยุทธของมหาวิทยาลัย: 
      1) พัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนกับชุมชน 
                   สังคม ใหเปนท่ียอบรับ 

     2) สงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีบูรณาการดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
         หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 4.2 กลยุทธของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร: 
      1) สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัย และงานสรางสรรค และการจัดการความรูดาน 
                   การวิจัยและงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย       
       2) สงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีบูรณาการดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
                   หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
5. ประเด็นความรูท่ีจําเปน: 
 1) การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมเพ่ือสรางคุณคาและการนําไปใชประโยชน 
 2) การเผยแพรตีพิมพผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

3) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีบูรณาการดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการหรือทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม    

  4) การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 
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6. กิจกรรมและโครงการท่ีดําเนินการ:  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

  1) โครงการจัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  2) โครงการเสวนาวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย งานสรางสรรคและผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

  3) โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรทํางานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

      (ทุนอุดหนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค งานวิจัยในชั้นเรียน) 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  

1) กิจกรรมสรางเสริมความรูความเขาใจในการพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมเพ่ือ
สรางคุณคาและการนําไปใชประโยชน 

2) โครงการสงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีบูรณาการดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการหรือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3) โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรทํางานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

      (ทุนอุดหนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค งานวิจัยในชั้นเรียน และทุนอุดหนุนการตีพิมพ/เผยแพร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค และบทความวิชาการ) 
  4) กิจกรรมและกระบวนการในการขจัดความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา  
2556  ประเด็นการพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม เพ่ือการตีพิมพ/เผยแพร และไดรับการ
นําไปใชประโยชน   
 
7. องคความรูท่ีไดรับจากการจัดการความรูและความรูท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ : 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

    1) โครงการจัดการความรูสําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (เทคนิคการเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัย) ในวันท่ี 9 มกราคม 2556   

   วิทยากรโดย  ผูมีความรูและประสบการณในการทํางานวิจัยในแตละศาสตรของโปรแกรมวิชาในคณะ 

  ความรูท่ีไดรับ 

           -  ความรูในการทํางานวิจัย  

 -  การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยในแตละศาสตรของ

โปรแกรมวิชาในคณะ 
  

    2) โครงการเสวนาวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย งานสรางสรรคและผลงานวิชาการอ่ืนๆ ในวันที่ 28 

สิงหาคม 2556   

  วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย  วงศคําจันทร รองศาสตราจารยมัย  ตะติยะ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.เพชรา  บุดสีทา ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท อาจารยวัลลภ  ทองออน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุภาด ี ปณะราช อาจารยตรรกพร  สุขเกษม และอาจารยอนุสิทธิ์  พันธุกล่ํา 
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  ความรูท่ีไดรับ 

           -  ไดรับความรูในการทํางานวิจัยจากผูเชี่ยวชาญเพ่ิมมากข้ึน 

  -   สามารถนําความรูดานเทคนิคและกระบวนการวิจัยท่ีไดรับจากกิจกรรมฯ  ครั้งนี้  ไปใช 

  เปนแนวทางเขียนขอเสนอวิจัยเพ่ือขอสนับสนุนทุนวิจัยจากหนวยงานภายในและภายนอก 

           -  ทราบถึงแนวทางและวิธีการการนําผลงานวิจัยไปใชในการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ

บริการวิชาการ  

3) โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรทํางานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

     (ทุนอุดหนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค งานวิจัยในชั้นเรียน) 
    - มีผูขอรับทุนในการทําวิจัยจํานวน 2 ทาน งานวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 5 ทาน 

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  

  1) กิจกรรมสรางเสริมความรูความเขาใจในการพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมเพ่ือสราง
คุณคาและการนําไปใชประโยชน  และโครงการสงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีบูรณาการดานงานวิจัย   
ในวันท่ี  13  มีนาคม  พ.ศ. 2557   
  วิทยากรโดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.การุณันทน รัตนแสนวงษ และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรี   
ดวงทิพย 
  ความรูท่ีไดรับ 
           -  แนวทางในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยในการของบประมาณสนับสนุนท้ังหนวยงานภายในและ
ภายนอก 
  -  ความรูและเทคนิควิธีการในกระบวนการทํางานวิจัย 5 บท 
          -  วิธีการบูรณาการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการหรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 - วิธีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปตีพิมพเผยแพรและการถายองคความรูจากงานวิจัย 
 
  2) โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรทํางานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

       (ทุนอุดหนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค งานวิจัยในชั้นเรียน และทุนอุดหนุนการตีพิมพ/เผยแพร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค และบทความวิชาการ) 
     - มีผูขอรับทุนในการทําวิจัยจํานวน 2 ทาน งานวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 5 ทาน 
 
  3) กิจกรรมและกระบวนการในการขจัดความเส่ียง ตามแผนบริหารความเส่ียง  ประจําปการศึกษา  
2556  ประเด็นการพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม เพ่ือการตีพิมพ/เผยแพร และไดรับการ
นําไปใชประโยชน   
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8.  ผลผลิตท่ีไดรับจากการจัดการความรู 
  คณาจารยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการนําเอาความรูท่ีไดไปประยุกตใชและมี

ผลงานดานวิจัย  ดังนี้ 

  1) การนําเสนอของบวิจัยในการทํางานวิจัยในศาสตรของตนเองระดับโปรแกรมวิชา และของบวิจัย

จากแหลงทุนตางๆ ท้ังหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  2) ผลงานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และการนําไปใชประโยชน  ประจําป 2556-2557 

  3) ผลงานการถายองคความรูจากงานวิจัย ประจําป 2556-2557 

  4) ผลงานการบูรณาการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการหรือทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

  5) การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 

          6) การจัดทําคูมือและแนวปฏิบัติในการบริหารงานดานวิจัยและงานสรางสรรค คณะมนุษยศาสตรฯ 

          7) การจัดคูมือจรรยาวิชาชีพนักวิจัยและแนวทางปฏิบัต ิ

9.  ภาพประกอบการจัดกิจกรรม/โครงการ: 
    ภาพกิจกรรมโครงการเสวนาวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย งานสรางสรรค และงานวิชาการอ่ืนๆ  

ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 
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ภาพกิจกรรมสรางเสริมความรูความเขาใจในการพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

เพ่ือสรางคุณคาและการนําไปใชประโยชน  และโครงการสงเสริมการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีบูรณาการดาน 

การเรียนการสอน การบริการวิชาการหรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในวันท่ี 13 มีนาคม 2557 
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