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จัดทําเอกสารประกอบการสอนของคณะนิเทศศาสตร และประเด็นการวิจัยดานนิเทศศาสตรเพื่อชุมชน โดยคณะ
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ความสําคัญของการจัดการความรู ซึง่ ไดนําองคความรูไปใชประโยชน
อนึ่ง คณะกรรมการวิชาการ ในฐานะที่ไดดําเนินการดานการจัดการความรูของคณะนิเทศศาสตร
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KM เรื่องเทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการสอนของคณะนิเทศศาสตร
รองศาสตราจารยพรรณนุช ชัยปนชนะ
ตั้งแตวันที่ 21 เดือนธันวาคม 2561 เปนตนไป การจัดทําเอกสารจะใชหลักเกณฑใหม กลาวคือ จะไมมี
การใชคําเรียกวาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนอีกตอไป แตจะเรียกวา “ผลงานทางวิชาการที่เปน
เอกสารที่ใชประเมินผลการสอนจะมี 2 แบบ แบบที่ 1 ใชในการนับภาระงานได แตแบบที่ 2 สามารถใชไดทั้งใน
การนับภาระงานและการขอตําแหนง โดยมีรายละเอียดตามตารางขางลาง ดังนี้
หลักฐานที่ใชในการประเมินการสอน
แบบที่ 1
นิยาม ผลงานทางวิชาการที่เปนเอกสารที่ใชประกอบ
ในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ะทอนใหเห็น
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ
จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูส อนในการใช
ประกอบการสอน
รูปแบบ

เปนเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของในวิชาที่ตน
สอน ประกอบดวยแผนการสอน หัวขอบรรยาย
(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมี
สิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพิม่ ขึ้นอีกก็ได เชน รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบ
เรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ แถบ
เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเลื่อน หรือสือ่ การ
สอนออนไลนอื่นๆ ซึง่ มีการอางอิงแหลงที่มา

การ
เผยแพร

อาจเปนเอกสารทีจ่ ัดทําเปนรูปเลม หรือถาย
สําเนาแลวเย็บเลม หรือเปนสื่ออื่นๆ อาทิ

แบบที่ 2
ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ทีส่ ะทอนใหเห็น
เนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ
โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอน
จนมี่ความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน
จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูเ รียนที่นําไปศึกษา
ดวยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนวิชานั้นๆ
เปนเอกสารรูปเลม หรือสื่ออื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของใน
วิชาที่ตนสอน ประกอบดวยแผนการสอน หัวขอ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และ
มีสิ่งตางๆ ดังตอไปนีเ้ พิ่มขึ้น เชน รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียง
คัดยอ เอกสารทีเ่ กี่ยวเนื่อง แผนภูมิ แถบเสียง
ภาพเคลื่อนไหว ภาพเลือ่ น ตัวอยางกรณีศึกษาที่
ใชประกอบการอธิบายภาพ
แบบฝกปฏิบัติ
รวมทั้งการอางอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระ
และขอมูลและบรรณานุกรมที่ทันสมัยและ
ถูกตองตามกฎหมาย
ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือ
ถายสําเนาเย็บเลม หรือสือ่ อื่นๆ ที่แสดงหลักฐาน

ลักษณะ
คุณภาพ

แบบที่ 1
ซีดีรอม ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามา
อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะ
กําหนดเปนขอบังคับ

แบบที่ 2
วาไดเผยแพร โดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผเู รียน
ในวิชานั้นๆ มาแลว
อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะ
กําหนดเปนขอบังคับ

โดยสรุป แบบที่ 1 เปนเอกสารที่ผสู อนจัดเตรียมเอง (คือเอกสารประกอบการสอน (เดิม)) สวนแบบที่ 2
จัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ ใชในการขอตําแหนงทางวิชาการได (คือเอกสารคําสอน (เดิม)) โดยตองมีรูปเลม
ชัดเจน ตองมีแบบฝกหัด ถาไมไดจัดทําเอกสารเปนรูปเลม ก็ตองจัดทําเปน E-Book แบบ Full Option ทั้ง 2
แบบตองมีการอางอิงแหลงทีม่ า โดยในแบบที่ 2 การอางอิงตองมีความทันสมัย (จะดูจากปที่ตีพิมพเอกสารวาใหม
หรือไม) การอางอิงในปจจุบันที่นิยมใชในปจจุบันและถูกตองตามกฎหมาย คืออางอิงตาม APA Edition 6
การจัดทําในแบบที่ 2 สามารถใชขอตําแหนงทางวิชาการไดทั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรอง
ศาสตราจารย แตเกณฑในการประเมินจะตางกัน
ในการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยโดยวิธีปกตินั้น ตองมีคุณสมบัติ ไดแก
- ถาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองสอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป
- ถาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ตองสอนมาแลวไมนอยกวา 4 ป
- ถาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตองสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ป
- มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 3 หนวยกิต
และมีความชํานาญในการสอน
- ตองเสนอเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนและมีคุณภาพ
ดี มีการอางอิงแหลงที่มา และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินผลตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย
- หากสอนหลายวิชาหรือมีสอนรวมกันหลายคน ตองเสนอเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการ
สอนในทุกวิชาหรือทุกหัวขอทีผ่ ูขอเปนผูส อน ซึ่งรวมกันไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต
- สวนผลงานวิชาการทีม่ ีคุณภาพดีนั้น ตองประกอบดวยผลงานวิจัย 2 เรื่อง/ หรือผลงานวิจัย 1 เรื่อง
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ/ หรือผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการรับ
ใชสังคม 1 เรื่อง (ผลงานทางวิชาการรับใชสงั คม หาผูทรงคุณวุติที่จะมาประเมินผลงานไดยาก)/ หรือ
ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และตําราหนังสือ 1 เลม โดยผลงานทางวิชาการที่เสนอเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ตองเปนงานทีผ่ ูขอเปนเจาของและเปนผูดําเนินการเอง แตถาหากเปนงานทีผ่ ูขอมีสวนรวม ซึ่งไมใช

งานวิจัย ตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 และตองเปนผูดําเนินการหลัก สวนถาเปนผลงานวิจัย
การมีสวนรวมตองไมนอยกวารอยละ 50 และผูขอตองเปนผูดําเนินการหลักและมีผลงานวิจัยเรือ่ ง
อื่นที่เกี่ยวเนือ่ งสอดคลองกัน รวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ 50 ของผลงานวิจัย 1 เรือ่ ง ใน
สวนกรณีผลงานวิจัยที่เปนชุดโครงการ Research Program ผูขอตองเปนผูดําเนินการหลักในบาง
โครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย 1 เรือ่ ง และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ
50
สําหรับการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
- มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 3 หนวยกิต
และมีความชํานาญพิเศษในการสอน
- ตองเสนอเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนและมีคุณภาพ
ดี มีการอางอิงแหลงที่มาและไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย
- หากสอนหลายวิชาหรือสอนรวมกันหลายคน ตองเสนอเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการ
สอนในทุกวิชาหรือทุกหัวขอทีผ่ ูขอเปนผูส อน ซึ่งรวมกันไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต
- ในสวนของผลงานวิชาการนั้น ตองเปนผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากไดรบั การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเดิม วิธีที่ 1 ประกอบดวยผลงานซึง่ มีคุณภาพดี ไดแก ผลงานวิจัย 2 เรื่อง/ หรือผลงานวิจัย 1
เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ/ หรือผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทาง
วิชาการรับใชสงั คม 1 เรื่อง และตําราหรือหนังสือ 1 เลม สําหรับวิธีที่ 2 ประกอบดวยผลงานซึ่งมี
คุณภาพ ไดแก ผลงานวิจัยอยางนอย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมากอยางนอย 2 เรื่อง และมีคุณภาพดี 1
เรื่อง/ หรือผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมากอยางนอย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ มี
คุณภาพดี 1 เรื่อง/ หรือผลงานวิจัยซึ่งมี่คุณภาพดีมากอยางนอย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการรับใช
สังคมซึ่งมีคุณภาพดี
ในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการนั้น ไมไดขึ้นอยูกบั แหลงทุน ดูคุณภาพที่เนื้องาน และเปนดุลย
พินิจของผูประเมิน ในสวนของการประเมินการสอนนั้น สามารถเก็บผลการประเมินไวไดเปนเวลา 3 ป

อาจารยพลับพลึง พวงธนะสาร
ไดแนะนําถึงการจัดทําเอกสารประกอบการสอนวา สําหรับตัวของ อ.พรรณนุชนั้น เริ่มจากการทํา
Powerpoint และคอยๆ เติมเนื้อหาใน Powerpoint เพิ่ม จนมาเปน Sheet และกลายเปนเอกสารรูปเลม
เอกสารประกอบการสอนตองใชภาษาที่เปนทางการ ไมใชภาษาพูด และการใชภาษาตองเสถียร คือใชคําศัพท
เฉพาะคําเดิมไปตลอดทัง้ เลม ไมเปลี่ยนคําไปมา และถาใชคําศัพทภาษาอังกฤษก็ตองมีการแปลคําเปนภาษาไทย
ดวย หรืออาจใชคําศัพทภาษาไทยแลววงเล็บคําแปลภาษาอังกฤษไวก็ได และเมื่อนําเอา Chart หรือ Diagram มา
ใสในเอกสาร ก็ตองมีการอธิบายใหละเอียด รูปภาพตางๆ ทีน่ ํามาใสในเอกสารตองสอดคลองกับเนื้อหา รวมถึงตอง
มีการอางอิงแหลงที่มาใหชัดเจนดวย นอกจากนี้แลว เนื้อหาตางๆ ในเอกสารควรเปนภาษาของเราเอง ตองไม
คัดลอกมาจากแหลงอื่นเกิน 20%
เมื่ออาจารยผูสอนจัดทําเอกสารประกอบการสอนเรียบรอยแลว
คณะจะตองแตงตั้งอนุกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อมาตรวจดูความเรียบรอยถูกตองของเนื้อหากอน เมื่อผานแลว จึงคอยสงเอกสารนั้นไปยังฝาย
วิชาการ เพื่อตรวจดูความเรียบรอยในขั้นตอนตอไป
อาจารยศรีธรณ โรจนสุพจน
จุดเริม่ ตนในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน คือไดรับการติดตอทางโทรศัพทจากอาจารยที่มสธ. ให
จัดทําหนวยการสอนเรื่อง “วิจัย สือ่ สารเพือ่ การแกปญหาชุมชน” โดยอาจารยผูติดตอไดสงโครงสรางหนวยการ
สอนมาทางโทรสาร ซึ่ง อ.ศรีธรณก็ไดเริม่ ทํา โดยเริ่มจากการอานหนังสือเรือ่ ง “สันติภาพ” ของ อ.ชัยวัฒน สถา
อานันท ทําใหไดโครงสรางของเนื้อหาในการเขียน โดยตองมีแนวความคิด วิธีการ และการใชประโยชน เนื้อหามี
ลักษณะเปน Action Research คือการวิจัยเพื่อแกปญ
 หา และ อ.ศรีธรณยังไดอานงานเขียนแนว Marxist
ประกอบกับประสบการณทเี่ คยทํางานรวมกับ NGO รวมถึงงานวิจัยที่ตนเองเคยทํา ทําใหไดแนวคิดเพิ่มวา เนื้อหา
ของเอกสารจะเปนเชิงวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม และการสื่อสารตองปลดปลอยใหผูคนเปนอิสระจากปญหา และ
เชื่อวาชุมชนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได ทําใหเนือ้ หาจะแบงเปน 3 สวน สวนแรกพูดถึงปญหา สวนที่ 2
คือการวิเคราะหถึงผูมสี วนไดสวนเสีย ทัง้ คนในและนอกชุมชน สวนที่ 3 เปนการวิเคราะหสอื่
เมื่อทําโครงรางสงไปที่มสธ.แลว รอเวลาประมาณ 3 เดือน มสธ.ก็แจงวา ใหจัดทําตามโครงรางทีส่ งไปได
เลย โดยผูท รงคุณวุฒิไดแนะนําใหปรับแกไขเนื้อหา โดยพูดคุยกันทั้งหมด 4 ครั้ง ใชเวลาประมาณ 8-9 เดือน การ
จัดทําหนวยการสอนนั้นก็เสร็จสิ้น
อ.ศรีธรณแนะนําวา งานวิชาการนั้น ทุกคนสามารถทําได ไมตองคิดไปลวงหนาวาตนเองจะเขียนดีหรือไม
ดี ใหลองทําไปเลย เพราะจุดเริ่มตนของตนเองนั้น ก็ไมไดอยากทํางานวิชาการ แตเมื่อไดลองทําแลวก็ไมมปี ญหา
อะไร แนวคิดตางๆ ที่ใชในการเขียนเอกสารประกอบการสอนก็มาจากการอานหนังสือ และความรูทมี่ ีอยูในตัว โดย
เอกสารทีจ่ ัดทํานั้น อ.ศรีธรณเขียนสงไปแคสวนเนือ้ หา แตสว นอื่นๆ มสธ.เปนผูดําเนินการให

ผูชวยศาสตราจารยจริ ภัทร กิตติวรากูล
จุดเริม่ ตนในการจัดทําเอกสารประกอบการสอนมาจากความตองการทีจ่ ะขอตําแหนงวิชาการ ก็เลยจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเปนรายวิชาเอกบังคับ โดยวิธีการคือ
ผศ.จิรภัทรไดยืมหนังสือทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวของกับรายวิชาจากหองสมุดมาทุกเลม ซึ่งแนวคิดคือ ทําอยางไรไมให
เนื้อหาเหมือนกับเลมอื่นๆ ที่มีอยูแลว ผศ.จิรภัทรไดใชหนังสือของมสธ. และหนังสือตางประเทศเปนหลักในการ
จัดทําเอกสาร โดยพิจารณาจากคําอธิบายรายวิชาเปนหลัก และตัดเนื้อหาที่ยากๆ ออก เลือกเขียนเนื้อหาที่ไมซ้ํา
กับหนังสือของมสธ. ในบทตนๆ จะเปนเรื่องความหมาย สวนที่เหลือจะเปนเรื่องวิธีการผลิต โดยเนือ้ หาทีจ่ ัดทํานั้น
เนนเรือ่ งการผลิตเปนหลัก ซึง่ ไมเหมือนของมสธ. และการยกตัวอยางก็คิดขึ้นมาเอง โดยโครงสรางการเขียนนั้นใช
ตามรูปแบบของมสธ.เปนหลัก
ผศ.จิรภัทรเสริมวา ณ ปจจุบันนี้ไดนําเอาผลจากงานวิจยั มาใสในเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนดวย
และการจัดทําเอกสารประกอบการสอนนั้น ตองลงมือทํา จึงจะเห็นแนวทาง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร
จุดเริม่ ตนในการจัดทําเอกสารประกอบการสอนมาจากการที่ตนเองสอนดานวารสารศาสตร เลยเลือกที่จะ
จัดทําเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาการผลิตนิตยสาร
โดยเริ่มจากการอานหนังสือภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย แตเนนหนังสือภาษาอังกฤษเปนหลัก เพราะของไทยมีนอย สําหรับผูท ี่สนใจจะจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน ขอแนะนําใหทําในเรื่องที่ตนเองชอบ ถนัด เพื่อที่จะลงเนื้อหาไดลึกและละเอียด ถามีการอาง
งานวิจัยดวยก็จะดี ทําใหเนื้อหามีความลึกและละเอียดมากขึ้น

สรุปองคความรูที่เดนชัด
การจัดทําเอกสารประกอบการสอนคณะนิเทศศาสตร
จุดเริม่ ตนในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน
-เริ่มจากความตองการทีจ่ ะขอตําแหนงทางวิชาการ
-เริ่มจากวิชาที่ตนเองมีความถนัด หรือรับผิดชอบสอนอยู ณ ขณะเวลานั้น
-ไดรับการติดตอทาบทามจากสถาบันการศึกษาอื่นใหรับผิดชอบจัดทําในบางบทเรียน
-เริ่มจากการจัดทํา Powerpoint แลวจึงคอยเติมเนือ้ หาเพิม่ เติมมาเรื่อยๆ จนกลายเปนเอกสาร
ประกอบการสอนในทีส่ ุด
วิธีการจัดทําเอกสารประกอบการสอน
-ยืมหนังสือที่มเี นื้อหาเกี่ยวของกับรายวิชาที่จะจัดทําเอกสารประกอบจากหองสมุดมาใชเปนแนวทาง
-ใชหนังสือตําราทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศมาเปนแนวทาง
-อานหนังสือหลายๆ เลม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บางรายวิชาอาจจะตองเนนที่การอานหนังสือ
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากไมคอยมีหนังสือตําราภาษาไทยทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
-นําเอาผลที่ไดจากงานวิจัยของตนเองมาใสในเอกสารประกอบการสอน
-ในเอกสารประกอบการสอน ตองใชภาษาที่เปนทางการ และตองมีความเสถียร กลาวคือ ใชคําเฉพาะคํา
เดิมไปโดยตลอดทัง้ เลม
-ถามีการใชคําศัพทเปนคําตางประเทศ ตองแปลเปนภาษาไทยดวย
-ถานําเอา Chart หรือ Diagram มาใสในเอกสาร ตองมีการอธิบายอยางละเอียด
-รูปภาพตางๆ ที่นํามาใสในเอกสารประกอบการสอนตองสอดคลองกับเนื้อหา
-มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลใหชัดเจน
-เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนควรเปนภาษาของเราเอง ไมคัดลอกมาจากแหลงอื่นเกิน 20%
-การจัดทําเอกสารประกอบการสอนมี 2 แบบ แบบที่ 1 เปนเอกสารทีผ่ สู อนจัดเตรียมเอง (คือเอกสาร
ประกอบการสอน (เดิม)) สวนแบบที่ 2 จัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ ใชในการขอตําแหนงทางวิชาการได (คือ
เอกสารคําสอน (เดิม)) โดยตองมีรปู เลมชัดเจน ตองมีแบบฝกหัด ถาไมไดจัดทําเอกสารเปนรูปเลม ก็ตองจัดทําเปน
E-Book แบบ Full Option ทั้ง 2 แบบตองมีการอางอิงแหลงทีม่ า โดยในแบบที่ 2 การอางอิงตองมีความทันสมัย
(จะดูจากปที่ตีพิมพเอกสารวาใหมหรือไม) การอางอิงในปจจุบันที่นิยมใชในปจจุบันและถูกตองตามกฎหมาย คือ
อางอิงตาม APA Edition 6 และการจัดทําในแบบที่ 2 สามารถใชขอตําแหนงทางวิชาการไดทั้งตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยและรองศาสตราจารย แตเกณฑในการประเมินจะตางกัน

ขอแนะนําในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน
-ควรจัดทําเอกสารประกอบการสอน โดยพิจารณาจากเรือ่ งที่ตนเองชอบ หรือถนัด เพราะจะลงลึกใน
เนื้อหาไดอยางละเอียด
-ควรมีการอางอิงงานวิจัยตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ จะทําใหเอกสารประกอบการสอนมีความสมบูรณมากยิง่ ขึ้น
-การจัดทําเอกสารประกอบการสอน ตองเริ่มลงมือทํา จึงจะเห็นแนวทาง ไมตองคิดไปลวงหนาวาตนเอง
จะเขียนดีหรือไมดี ใหลองทําไปเลย
-แนวคิดตางๆ ที่ใชในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน ไดมาจากการอานหนังสือ และความรูทมี่ ีอยูใน
ตัว

แผนการจัดการความรู
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ลําดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
1 การบงชี้ความรู
ก.พ. 61 ผูสอนในคณะฯ มีสวน
-สํารวจความตองการใน
รวมในการกําหนด
การจัดการความรูของ
ประเด็นความรูท ี่
บุคลากร
สอดคลองกับ
เปาหมายที่กําหนด
2 การสรางและแสวงหา ก.พ.-มี.ค. -พบผูมีความรู/ มี
ความรู
61
ประสบการณในเรื่อง
-ประสานงาน และเชิญ
เทคนิคการจัดทํา
ผูมีความรู/ มี
เอกสารประกอบการ
ประสบการณในเรื่อง
สอน
เทคนิคการจัดทํา
-จัดกิจกรรม
เอกสารประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูให
สอน เพื่อถายทอดองค
ไดองคความรูตาม
ความรู
ประเด็นความรูที่
กําหนด

เปาหมาย
ผูสอนสวนใหญของ
คณะฯ มีความเห็นใน
ประเด็นความรูมาก
เปนอันดับ 1 และ 2
-มีผูมีความรู/ มี
ประสบการณในเรื่อง
การจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน
อยางนอย 3 คน
-ไดองคความรู
ครบถวนตามประเด็น
ความรูที่กําหนด

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
สถานะ
คณะกรรมการ บุคลากรในคณะฯ มีสวน
วิชาการ
รวมในการกําหนด
ประเด็นความรู

-

คณะกรรมการ -มีผูเชี่ยวชาญดานการ
วิชาการ
จัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน
จํานวน 5 ทาน ไดแก
1. รศ. พรรณนุช ชัยปน
ชนะ
2. อ. พลับพลึง พวงธนะ
สาร
3. ผศ. ดร. สุธิดา พัฒน
ศรีวิเชียร
4. ผศ. จิรภัทร กิตติวรา
กูล

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ลําดับ

3

กิจกรรม

การจัดความรูใหเปน
ระบบ
-สรุปความรูเรื่อง
เทคนิคการจัดทํา
เอกสารประกอบการ
สอน

ระยะเวลา

มี.ค. 61

ตัวชี้วัด

เอกสารสรุปความรู
ตามประเด็นความรู

เปาหมาย

งบประมาณ

มีเอกสารสรุปความรู
ครบถวนตามประเด็น
ที่กําหนด

-

ผูรับผิดชอบ

สถานะ
5. อ. ศรีธรณ โรจนสุ
พจน
-ไดองคความรู
ครอบคลุมประเด็น
ความรูที่กําหนด คือ
1. ที่มาของความคิด
ริเริ่มจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน
2. วิธีการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน
3. เกณฑของเอกสาร
ประกอบการสอนทีจ่ ะใช
ยื่นขอตําแหนงทาง
วิชาการ
คณะกรรมการ มีเอกสารเผยแพรการ
วิชาการ
จัดการความรู ประจําป
การศึกษา 2560 เรื่อง
ความรูดานเทคนิคการ
จัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนคณะ

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ลําดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

งบประมาณ

4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
-พิจารณาเนื้อหาความ
ถูกตองขององคความรู
โดยผูเชี่ยวชาญ และ
จัดทําเอกสารสรุป
ความรู

มี.ค. 61

-ผูเชี่ยวชาญที่ถายทอด
องคความรูมีการ
พิจารณาความถูกตอง
ของเนื้อหาองคความรู
กอนจัดทําเอกสารสรุป
ความรู
-เลมเอกสารสรุป
ความรู

-ผูเชี่ยวชาญที่ถายทอด
องคความรูไดพิจารณา
ความถูกตองของ
เนื้อหาองคความรูกอน
จัดทําเอกสารสรุป
ความรู
-เลมเอกสารสรุป
ความรู จํานวน 1 เลม

-

5

การเขาถึงความรู
-เผยแพรองคความรู
ขององคกรผานเอกสาร
สรุปความรู

เม.ย. 61 มีการเผยแพรองค
ภายใน 1 สัปดาห
ความรูขององคกรผาน หลังจากไดเอกสาร
เอกสารสรุปความรู
สรุปความรู และได
แจงใหอาจารยได
รับทราบถึงชองทางใน
การเขาถึงความรู
การแบงปนแลกเปลี่ยน เม.ย.-พ.ค. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน อยางนอย 1 ครั้ง
ความรู
61
เรียนรูใหกบั บุคลากร

-

6

-

ผูรับผิดชอบ

สถานะ
นิเทศศาสตร
คณะกรรมการ -ผูเชี่ยวชาญที่ถายทอด
วิชาการ
องคความรูไดพิจารณา
ความถูกตองของเนื้อหา
องคความรูกอนจัดทํา
เอกสารสรุปความรู
-มีเลมเอกสารสรุป
ความรู ประจําป
การศึกษา 2560 เรื่อง
เทคนิคการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนคณะ
นิเทศศาสตร
คณะกรรมการ -เผยแพรองคความรูของ
วิชาการ
องคกรผานเอกสารสรุป
ความรู
-แจงใหอาจารยได
รับทราบถึงชองทางใน
การเขาถึงความรู
คณะกรรมการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
วิชาการ
เรียนรูใหกบั คณาจารย

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ลําดับ

7

กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ภายในคณะฯ
เรียนรูเพื่อแบงปน
แลกเปลี่ยนองคความรู
ดานการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน
การเรียนรู
พ.ค. 61 การนําความรูท ี่ไดรับ
-ติดตามการนําความรูที่
ไปใชประโยชนในดาน
ไดรับไปใชประโยชน
การจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน

เปาหมาย

งบประมาณ

ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชนในระดับมาก
คือ ไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

-

ผูรับผิดชอบ

สถานะ
ภายในคณะฯ จํานวน 1
ครั้ง

คณะกรรมการ ผูสอนที่เขารวมโครงการ
วิชาการ
นําความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชนในระดับมาก
คือ ไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

