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บริหารงานวิชาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ 
และการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ปีงบประมาณ 2564  

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม  
  กลยุทธ์ที ่: 3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 13 : ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (5)  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ 
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  

 

วัตถุประสงค์ของแผน 
  1. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะมีความเป็นมืออาชีพ  และการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
 

งบประมาณ 
 105,000 (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ผู้มีส่วนร่วม 
1. อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  2. อาจารย์ประจ าหลักโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
  3. อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 4. อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ 
  5. อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 



2 
 

  6. อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
  7. อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
  8. อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  9. อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 

10. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 13 : ร้อยละ
ของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพไม่น้อยว่า
ร้อยละ 60 

พิจารณาจากจ านวนอาจารย์สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

1.มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ ดังนี้ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์  ด้ านการจั ดการ
ความรู้ การเรียนการสอน ใน
ศตว ร รษ ที่  2 1  ( อบ รม เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ออกแบบสื่อการเรียน การสอน
โดยใช้ Google site ยุคหลัง 
Covid-19) 
วันที่  23 พฤศจิกายน  2563 
2. โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ การขอ
ยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เพ่ือประกอบการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
3. โครงการน าเสนอนวัตกรรม
ห รื อ แ น ว  ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชร 
วันที่ 3 มีนาคม 2564 
 

        บรรลุ 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (5)  
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิต  
 

มีการด าเนินการจัดการความรู้ ด้าน
การเรียนการสอนโดยก าหนดขั้นตอน
การจัดการความรู้ 

มีด าเนินการจัดการความรู้ ด้าน
การเรียนการสอน ได้แก่ เรื่อง...
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 
 

        บรรลุ 
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ประเด็นความรู้ที่ด าเนินการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ เรื่อง...การเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 
ขั้นตอนการจัดการ

ความรู้ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนปี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 

(1) การก าหนดความรู้
หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญ
ต่องานหรือกิจกรรมของ
กลุ่มหรือองค์กร 

- เพ่ือสังเคราะห์
ประเด็นการจัดการ
ความรู้ 
 

- จัดประชุมระดมความคิด 10 
หลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 

5 ต.ค.63 คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

(2) การเสาะหาความรู้ที่
ต้องการ 

-  เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

- จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

11 พ.ย.63 คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

(3) การปรับปรุง 
ดัดแปลง หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้งานของ
ตน 

- เพ่ือปรับปรุง 
ดัดแปลง หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการเรียน
การสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 

- จัดประชุมทบทวนองค์
ความรู้จากทุนด้านองค์ความรู้ 
10 หลักสูตร 

25 พ.ย.63 คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

(4) การประยุกต์ใช้
ความรู้ในกิจการงาน
ของตน 

- เพ่ือประเมินผล
การจัดการความรู้ 

- จัดประชุมน าเสนอองค์
ความรู้และประเมินผลการใช้
องค์ความรู้ 

23 ธ.ค.63 คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

(5) การน าประสบการณ์
จากการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัด“ขุมความรู้” 
ออกมาบันทึกไว้ 

-  เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ 

- จัดประชุมน าเสนอองค์
ความรู้จากการประเมินผลแล้ว
และสกัดเป็น  
“ขุมความรู้”  

24 มี.ค.64 คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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ขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนปี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 

(6) การจดบันทึก “ขุม
ความรู้” และ “แก่น
ความรู้” ส าหรับไว้ใช้
งาน และปรับปรุงเป็น
ชุดความรู้ที่ครบถ้วน 
ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมาก
ขึ้น เหมาะต่อการใช้
งานมากยิ่งขึ้น 

- เพ่ือจัดท าสรุปองค์
ความรู้ 
- เพ่ือเผยแพร่ผลการ
จัดการความรู้ต่อ
สาธารณะ 

- จัดเวทีน าเสนอผลการ
จัดการความรู้สู่สาธารณะ 

23 เม.ย.64 คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

  


