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ประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 8) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับนักศึกษาและ
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บทที่ 1
บทนา
การจัดการความรู้เป็นการรวบรวมสิ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์การทางานของมนุษย์ โดยผ่าน
กระบวนการคัดสรรแนวทางที่ดีที่สุ ด เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร การ
รวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรที่ กระจัดกระจายอยู่ในตัว บุคคลหรือเอกสาร มา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีขีดความสามารถในพัฒนากระบวนการทางาน
อย่างต่อเนื่อง
จา กก าร จั ด กา รค ว า มรู้ ข อง คณ ะนิ ติ รั ฐ ศ าส ตร์ ม ห าวิ ทย าลั ยร าช ภั ฏ ร้ อ ยเ อ็ ด
ประจาปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ได้ดาเนินการจัดการความรู้
จานวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 2) เทคนิคการจัดทาตาราวิชาการและเอกสาร
ประกอบการสอน 3) เทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ 4) เทคนิคการขอทุนวิจัย 5) แนวทางการ
จั ด การเรี ย นการสอนเชิ ง บู ร ณาการกั บการวิ จัย 6) เทคนิ คการจั ด การระบบงานสารบรรณ
7) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 8) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา รายละเอียดจากการดาเนินการโครงการสามารถจาแนกได้ ดังนี้
1. เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
จากการจั ด การความรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน คณะนิ ติ รั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการสอบถามและการสนทนาแบบกลุ่มเพื่อให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถรวบรวมสกัดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่สั่งสมจน
กลายมาเป็นประสบการณ์ของแต่ละคน จากนั้นนามาแลกเปลี่ยน รวบรวมและเผยแพร่ต่อไป
จากการจั ดการความรู้ของคณะนิติรัฐ ศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอน มีแนว
ปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
1. แนวทางจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน (Work
Integrated Learning : WIL)
2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
3. การจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)
4. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (community learning
base)

5. การจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย (Discussion Method)
6. การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
7. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration)
8. การจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (case study)
9. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
2. เทคนิคการจัดทาตาราวิชาการและเอกสารประกอบการสอน
การจัดทาตาราวิชาการเป็นการออกแบบตาราประกอบการเรียนการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร และ
เป็นการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้จากการจัดทาตาราวิชาการไปเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ในแวดวงวิชาการต่อไป
3. เทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
การเขียนตาแหน่งทางวิชาการเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการทางาน
ของสายวิช าการให้ มีต าแหน่ ง ที่สู งขึ้ น โดยเกิด จากการพั ฒ นาการสอนให้ มีคุ ณภาพและเผยแพร่ สู่
สาธารณะ ในการจัดการความรู้ครั้งนี้เป็นการรวบรวมเทคนิคของแต่ละบุคคลที่มีประสบการณ์ในการยื่น
ขอตาแหน่งทางวิชาการและผ่านการพิจารณาแล้ว จึงเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับผู้ที่จะยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มขีดความสามารถในการทางาน
4. เทคนิคการขอทุนวิจัย
เทคนิคการยื่นของทุน วิจัยเป็นส่วนส าคัญในการยื่นขอทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการขอ
งบประมาณจากภายในและภายนอกองค์กร โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยภายในคณะนิติรัฐศาสตร์ แต่อธิบายตั้งแต่การยื่นของทุนวิจัย การบริหารงานวิจัย และไปจนถึงการ
ปิดเล่มงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์ด้านเทคนิคการขอทุนวิจัย มีแนวปฏิบัติที่
ดี ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนการวิจัย
2. การดาเนินการวิจัยตามแผน
3. การตรวจสอบงานวิจัย

4. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัย
5. เทคนิคการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน
เทคนิคการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการนา
งานวิจั ยไปใช้ประโยชน์กับ การเรีย นการสอน เพราะงานวิจัยที่อาจารย์ดาเนินการถือว่าเป็นหนึ่งใน
ภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ฉะนั้น การนางานวิจัยมาใช้กับการเรียนการ
สอนหรือต่อยอดงานวิจัยจึงเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการวิจัย
จากการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์ด้านเทคนิคการบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียน การสอน มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
1. การบูรณาการการวิจัยจากงานของผู้สอน
2. การบูรณาการวิจัยจากงานของผู้เรียน
6. เทคนิคการจัดการระบบงานสารบรรณ
งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา
การรับ-การส่ง การเก็บ รักษา การยืม การทาลาย ซึ่งเป็นการกาหนดขั้นตอนขอบข่ายของงาน สาร
บรรณ ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจา
ทาสาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทา
รหั ส เก็ บ เข้ าที่ ค้น หา ติ ด ตามและทาลาย ต้ องเป็น ระบบที่ ให้ ค วามสะดวก รวดเร็ว ถู กต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
เนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน การดาเนินงานต้องดาเนินงานด้วย
ระบบเอกสาร ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดและการควบคุมงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จากการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์ด้านเทคนิคการจัดการระบบงานสารบรรณ มีแนวปฏิบัติที่ดี
ดังต่อไปนี้
1. การรับหนังสือ
2. การส่งหนังสือ
3. การจัดเก็บเอกสาร

7. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
การบริการวิชาการนับเป็นภารกิจที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ
นักศึกษา บุคลากรของคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนหรือสังคม โดยเป็นการ
เผยแพร่องค์ความรู้ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนหรือสังคมภายนอก และเป็น
การช่วยพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
รวมทั้งภายหลังจากการนาองค์ความรู้ไปถ่ ายทอดแล้วนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังจะได้
เรียนรู้และนาข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือการปฏิบัติงาน
จริ งมาใช้เ ป็ น ประเด็น ในการทาการศึกษาวิ จัย การพัฒ นาการเรี ยนการสอน อาทิ บทความ ตารา
หนังสือ เอกสารประกอบการสอนหรือหลักสูตรต่อไป
จากการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์ด้านเทคนิคการบริการวิชาการแก่สังคม
มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
1. การวางแผน
1) กาหนดพื้นที่บริการวิชาการ
2) กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
3) การออกแบบกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
4) การประสานงานกับชุมชน
2. การดาเนินการ
1) การดาเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน
2) การบูรณาการกับการเรียนการสอน
3. การประเมินผล
1) ประเมินผลเชิงคุณภาพ
- ประเมินระหว่างทากิจกรรม
- ประเมินหลังทากิจกรรม
2) การประเมินปริมาณ
- ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4. การปรับปรุงกิจกรรม

8. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในระบบการรับ นั ก ศึ กษาและการดู แลนั ก ศึ กษาเป็ นการหา
แนวทางในการเพิ่มจานวนนั กศึกษาแรกเข้าในคณะนิติรัฐศาสตร์ และมีการดูแลนักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการเรียนอย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพหลักสูตรภายในคณะฯ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ที่กระทรวงฯ กาหนด

บทที่ 2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) หมายถึง การรวบรวม สร้าง จัด
ระเบี ยบ แลกเปลี่ ย น และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒ นาระบบจากข้อมูล ไปสู่ ส ารสนเทศ
เพื่อให้เกิดความรู้ และ ปัญญาในที่สุด การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้
โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้และการ
เรียนรู้ภายในองค์กร อันนาไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นคาพูดหรือลายลัก ษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่ มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบรูปธรรม (การจัดการความรู้. 2562 : เว็บไซต์)
ความรู้ 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพ สลับปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางครั้ง Tacit ก็
ออกมาเป็น Explicit และบางครั้ง Explicit ก็เปลี่ยนไปเป็น Tacit นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมาย
ของคาว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการทางานอย่างน้อย 4 ประการ
ไปพร้อมๆ กัน ได้แก่
1) บรรลุเป้าหมายของงาน
2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้
4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน
ขั้นตอนการดาเนินการจัดการความรู้ 6 ประการ
1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ

3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น (การจัดการความรู้ใน
องค์กร. 2562 : เว็บไซต์)
เครื่องมือสาคัญในการจัดการความรู้
1) การศึกษาดูงาน (Study tour)
2) การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (AAR)
3) การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสาเร็จ (Retrospect)
4) เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard Storytelling)
5) การค้นหาสิ่งดีรอบตัว หรือสุนทรียสาธก
6) เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)
7) เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)
8) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)
9) มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
10) การสอนงาน (Coaching)
11) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
12) ฟอรัม ถาม – ตอบ (Forum)
13) บทเรียนจากความผิดพลาด (Lesson Learning)
14) เวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group)
15) การจัดเก็บความรู้ใน Web board, Intranet
16) R2R, การนาเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
17) คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP)
18) การเล่าเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Coffee meeting) (งานนโยบายและ
พัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2562 : เว็บไซต์)

แนวทางการจัดการความรู้
แบบที่ 1 ตามแนวทางของส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (กพร.)
กระบวนการจัดการความรู้มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับนโยบาย
ขอบเขตและเป้าหมายขององค์กร
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รัก ษาความรู้เดิม และ
กรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้
ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่
ซ้าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
5) การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 6)
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การนาความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้หรือฐานข้อมูล
รองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น
7) การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียนรู้
และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ
แบบที่ 2 ตามแนวทางของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กระบวนการจัดการความรู้มี 6 ขั้นตอน
ดังนี้
1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นต่องานหรือกิจกรรมขององค์กร
2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งาน
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
5) การนาประสบการณ์จากการใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาบันทึกไว้
6) การจดบันทึก ขุมความรู้ แก่นความรู้ สาหรับไว้ใช้งาน
แบบที่ 3 ตามแนวทางของ ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กระบวนการจัดการความรู้มี 6
ขั้นตอน ดังนี้
1) การตรวจสอบและระบุหัวข้อความรู้
2) การสร้างกรอบแนวคิดในการบริหาร
3) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้

4) การสร้างระบบสารสนเทศในการจัดการความรู้
5) การจัดกิจกรรมในการจัดการความรู้
6) การวัดประเมินผลการจัดการความรู้ (มหาวิทยาลัยเนชั่น. 2562 : เว็บไซต์)
โมเดลการจัดการความรู้
โมเดลเซกิ (SECI Model) คือ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การหลอมรวมความรู้ใน
องค์กรระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ใน 4
กระบวนการ เพื่อยกระดับ ความรู้ ให้ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวัฎ จักร เริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Socialization)
การสกั ด ความรู้ อ อกจากตั ว คน (Externalization)
การควบรวมความรู้
(Combination) และการผนึกฝังความรู้ (Internalization) และวนกลับมาเริ่มต้นทาซ้าที่กระบวนการ
แรก เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นงานประจาที่ยั่งยืน
1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) S : Tacit to Tacit กระบวนการที่ 1
อธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมในการส่งต่อระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) ด้วยกัน เป็นการ
แบ่งปันประสบการณ์แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้รู้ เช่น การประชุม การระดมสมอง ที่มาจากความรู้ การ
เรียนรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ แล้วนามาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ที่มิใช่เป็นเพียงการอ่านหนังสือ คู่มือ หรือตารา
2) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) E : Tacit to Explicit
กระบวนการที่ 2 อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ กั บ ภายนอกในการส่ ง ต่ อ ระหว่ า งความรู้ ฝั ง ลึ ก ( Tacit
knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) อาจเป็นการนาเสนอในเวทีวิชาการ หรือ
บทความตีพิมพ์ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกฝังอยู่ในความรู้ฝังลึกให้สื่อสารออกไปภายนอก อาจเป็น
แนวคิด แผนภาพ แผนภูมิ เอกสารที่สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เรียนรู้ด้วยกันที่เข้าใจได้ง่าย
ซึ่งความรู้ฝังลึกจะถูกพัฒนาให้ตกผลึกและถูกกลั่นกรอง แล้วนาไปสู่การแบ่งปัน เปลี่ยนเป็นฐานความรู้
ใหม่ที่ถูกนาไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการใหม่
3) การควบรวมความรู้ (Combination) C : Explicit to Explicit กระบวนการที่ 3
อธิบายความสัมพันธ์การรวมกันของความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) ที่ผ่านการจัดระบบ และ
บูรณาการความรู้ที่ต่างรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น นาความรู้ไปสร้างต้นแบบใหม่ ไปสร้างสรรค์งานใหม่ ได้
ความรู้ใหม่ โดยความรู้ชัดแจ้งได้จากการรวบรวมความรู้ภายในหรือภายนอกองค์กร แล้วนามารวมกัน
ปรับปรุง หรือผ่านกระบวนการที่ทาให้เกิดความรู้ใหม่ แล้วความรู้ใหม่จะถูกเผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร
4) การผนึกฝังความรู้ (Internalization) I : Explicit to Tacit กระบวนการที่ 4
อธิบายความสัมพันธ์ภายในที่มีการส่งต่อความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) สู่ความรู้ฝังลึก (Tacit

knowledge) แล้วมีการนาไปใช้ในระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรู้และลงมือทา ซึ่งความรู้ชัดแจ้งถูก
เปลี่ยนเป็นความรู้ฝังลึกในระดับบุคคลแล้วกลายเป็นทรัพย์สินขององค์กร

ที่มา : Nonaka I and H. Takeuchi :1995
วงจรชีวิตแบบก้นหอย (Spiral life cycle model) วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้วยตัวแบบก้นหอย (Spiral Model) หรือ วงจรชีวิตแบบก้นหอย (Spiral life cycle model) คือ การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ให้สมบูรณ์จาเป็นต้องมีการดาเนินการหลายวงรอบ ทบทวนจนกว่าจะได้ซอฟต์แวร์ที่
สมบู ร ณ์ ในแต่ ล ะรอบมี ร ายละเอี ย ดกิ จ กรรมแตกต่ า งกั น ไป อาทิ ก าหนดแนวคิ ด ความต้ อ งการ
กาหนดการดาเนินการ กาหนดความต้องการของแผน สร้างต้นแบบแรก ประเมินทางเลือกที่เหมาะสม
ทบทวนแผน พัฒนาต้นแบบ และทดสอบใหม่ ออกแบบในรายละเอียด ทดสอบครั้งสุดท้าย นาไปติดตั้ง
และใช้งาน แล้วทบทวนว่าต้องดาเนินการรอบใหม่หรือไม่ ซึ่งกิจกรรมหลักมี 4 กิจกรรม หากพบว่า
ขั้นตอนใดไม่สมบูรณ์ก็จะมีการทบทวน และทาซ้า ดังนี้
1) กาหนดวัตถุประสงค์ (Determine objectives) เป็นกิจกรรมแรกของทุกรอบ ที่
ต้องอาศัยข้อมูลก่อนหน้านี้ไปประกอบการวางแผน กาหนดตัวชี้วัด ระบุทางเลือก
2) ระบุปัญหา และแก้ไขความเสี่ยง (Identify and resolve risks) เป็นกิจกรรมที่นา
ทางเลือกมาประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางแก้ไข
3) พัฒนาและทดสอบ (Development and test) เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการให้ความ
เสี่ยงหมดไป ด้วยการแก้ปัญหาตามที่ได้ประเมินไว้

4) วางแผนสาหรับวงรอบต่อไป (Plan the next iteration) เป็นกิจกรรมที่มองไป
ข้างหน้า ทดสอบ และประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละรอบ

ที่มา : Barry Boehm, “Spiral Development: Experience, Principles, and
Refinements,” Wilfred J. Hansen, ed., CMU/SEI-2000-SR-008, July 2000.
แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) เรียกเป็นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล
(Cause and Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) โดยแผนผังนี้มี
ลักษณะเหมือนก้างปลาที่เหลือแต่ก้าง จึงเรียกว่าผังก้างปลาหรือเรียกว่าแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa
Diagram) ตามชื่อผู้พัฒนาแผนผังก้างปลาได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 (พ.ศ.2486) โดย
ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (JIS)
ได้นิยามความหมายของผังก้างปลานี้ว่า "เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัม พันธ์อย่างเป็นระบบระหว่าง
สาเหตุหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหนึ่งปัญหา" การกาหนดปัจจัยบนก้างปลา
หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพื่อจะนาไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ
1) Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร
2) Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อานวยความสะดวก
3) Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
4) Method กระบวนการทางาน

5) Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการทางาน

ที่มา : http://www.prachasan.com/../fishbonemm.htm
โมเดลปลาทู (Tuna Model) เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3
ส่วนสัมพันธ์กัน ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์
หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทาจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทา KM ไป
เพื่ออะไร ?” โดย “หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ “คุณกิจ” หรือ ผู้ดาเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี
“คุณเอื้อ” และ “คุณอานวย” คอยช่วยเหลือ ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) หมายถึง
ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญ ซึ่ง “คุณอานวย” จะมีบทบาทมากในการช่วย
กระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ”
พร้อมอานวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้
และเกิดนวัตกรรม ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) หมายถึง ส่วนของ “คลังความรู้” หรือ
“ขุมความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา”
ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็น
ความรู้ที่เด่นชัด นาไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป

ที่มา : http://plan.rmuti.ac.th/plan/?p=176
คนสาคัญที่ดาเนินการจัดการความรู้
1) ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สาหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน
(เห็นคุณค่า และดาเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้น ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่ม
กิจกรรมจัดการความรู้ โดยกาหนดตัวบุคคลที่จะทาหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็น
ผู้บริหารระดับสูง เช่น อธิการบดี คณบดี เป็นต้น
2) คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer : CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุด “คุณ
เอื้อ” ก็สบายไปเปลาะหนึ่ง แต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณ
เอื้อ” ก็คือ นาเป้าหมาย/หัวปลา ไปขายผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา”
ให้ได้ บทบาทต่อไปของ “คุณเอื้อ” คือ การหา “คุณอานวย” และร่วมกับ “คุณอานวย” จัดให้มีการ
กาหนด “เป้าหมาย/หัวปลา” ในระดับย่อยๆ ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข้า
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงาน
แบบเอื้ออานาจ (Empowerment), ร่วม Share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการจัดการความรู้โดยตรง และเพื่อแสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่าของทักษะ
ดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสาหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ พร้อมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้า
กับกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร, ติดตามความเคลื่อนไหวของการดาเนินการให้
คาแนะนาบางเรื่อง และแสดงท่าทีชื่นชมในความสาเร็จ อาจจัดให้มีการยกย่องในผลสาเร็จ และให้
รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสาเร็จ

3) คุณอานวย (Knowledge Facilitator : KF) เป็นผู้คอยอานวยความสะดวกในการ
จัดการความรู้ ความสาคัญของ “คุณอานวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนัก
เชื่อมโยง โดยต้องเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอื้อ”), เชื่อมโยงระหว่าง
“คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร, และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์ กร กับภายนอกองค์กร
โดยหน้าที่ที่ “คุณอานวย” ควรทา คือ
- ร่วมกับ “คุณเอื้อ” จัดให้มีการกาหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรม
หัวปลา” เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ “หัวปลา”
- จัดตลาดนัดความรู้ เพื่อให้ คุณกิจ นาความสาเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรู้
ออกมาจากวิธีทางานที่นาไปสู่ความสาเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หัวปลา”
- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer Assist) เพื่อให้บรรลุ “หัว
ปลา” ได้ง่าย หรือเร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีทางานจากเขา เชิญเขา
มาเล่าหรือสาธิต
- จัดพื้นที่เสมือนสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสาหรับเก็บรวบรวมขุมความรู้ที่ได้
เช่น ใช้ เทคโนโลยี การสื่ อ สารและสารสนเทศซึ่ง รวมทั้งเว็บไซต์ เว็ บบอร์ด เว็ บบล็ อก อิน ทราเน็ ต
จดหมายข่าว เป็นต้น
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็น
ความรู้ หรือเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร
- เชื่อมโยงการดาเนินการจัดการความรู้ขององค์กร กับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก
เพื่อสร้างความคึกคักและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก
4) คุณกิจ (Knowledge Pracititoner : KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือ
นางเอกตัวจริง ของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ 90-95
ของทั้งหมด “คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge)
และเป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/
หัวปลา” ที่ตั้งไว้
5) คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายใน
การเรียนรู้และยกระดับความรู้แบบทวีคูณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 2562 : เว็บไซต์)

บทที่ 3
การจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
แบบฟอร์ม KM การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อหน่วยงาน คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
“การผลิตบัณฑิตและ 1) บัณฑิตมีคุณลักษณะ
1) มีเทคนิคการจัดการ 1 ) มี ชุ ด ค ว า ม รู้ - เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
ยกระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานชาติและ
เรียนการสอน
เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การ และบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้การ
การศึกษา”
สากล
2) มีเทคนิคการจัดทา จัดการเรียนการสอน จั ด การเรี ย นการสอนมี ค วามหลากหลาย
2) อาจารย์ได้รับการ
ต า ร า วิ ช า ก า ร แ ล ะ จานวน 1 ชุด
สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาใน
พัฒนาทางด้านวิชาการ
เอกสารประกอบการ 2 ) มี ชุ ด ค ว า ม รู้ รายวิชาต่างๆ ได้
การวิจัยและเทคโนโลยี
สอน
เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การ - บุค ลากรฝ่ ายสนับ สนุน สามารถน าเทคนิ ค
3) มีเทคนิคการเข้าสู่ จั ด ท าต าราวิ ช าการ การจัดการระบบงานสารบรรณไปประยุกต์ใช้
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ แ ล ะ เ อ ก ส า ร กับการทางานได้
4) มีเทคนิคการขอทุน ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น
วิจัย
จานวน 1 ชุด
5) มี แ นวทางการ 3 ) มี ชุ ด ค ว า ม รู้
จั ด การเรี ย นการสอน เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การ
เชิ ง บู ร ณาการกั บ การ เข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทาง
วิจัย
วิชาการ จานวน 1 ชุด

6) มีเทคนิคการจัดการ
ระบบงานสารบรรณ
7) มีแนวทางการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
แก่สังคม
8) มีแนวทางการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ
การรั บ นั ก ศึ ก ษาและ
การดูแลนักศึกษา

4 ) มี ชุ ด ค ว า ม รู้
เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การ
ขอทุ น วิ จั ย จ านวน 1
ชุด
5 ) มี ชุ ด ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับ แนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการ
วิจัยจานวน 1 ชุด
6 ) มี ชุ ด ค ว า ม รู้
เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การ
จัดการระบบงานสาร
บรรณ จานวน 1 ชุด
7 ) มี ชุ ด ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับ แนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
แก่ สั ง คม จ านวน 1
ชุด
8 ) มี ชุ ด ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับแนวทางการ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ระบบการรับนักศึกษา

และการดูแลนักศึกษา
จานวน 1 ชุด

แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อหน่วยงาน
: คณะนิติรัฐศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
: “การผลิตบัณฑิตและยกระดับคุณภาพการศึกษา”
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: - เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมี
ความหลากหลาย สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ได้
- บุคลากรฝ่ายสนับสนุนสามารถนาเทคนิคการจัดการระบบงานสารบรรณไปประยุกต์ใช้กับการทางานได้
ตัวชี้วัด (KPI)
: 1) มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
2) มีเทคนิคการจัดทาตาราวิชาการและเอกสารประกอบการสอน
3) มีเทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4) มีเทคนิคการขอทุนวิจัย
5) มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการวิจัย
6) มีเทคนิคการจัดการระบบงานสารบรรณ
7) มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
8) มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
เป้าหมายของตัวชี้วัด

: 1) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน จานวน 1 ชุด
2) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทาตาราวิชาการและเอกสารประกอบการสอนจานวน 1 ชุด
3) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 ชุด
4) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขอทุนวิจัยจานวน 1 ชุด
5) มีชุดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการวิจัยจานวน 1 ชุด
6) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการระบบงานสารบรรณ จานวน 1 ชุด
7) มีชุดความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคม จานวน 1 ชุด
8) มีชุดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาจานวน 1 ชุด

ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ที่
1 การค้นหาความรู้
1 สัปดาห์ - ประเด็น
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
ความรู้ที่ได้จาก
บริการวิชาการและจัดการความรู้
การค้นหาเพื่อ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นามาใช้กับการ
คณะกรรมการจัดการความรู้โดย
จัดการองค์
การทา Knowledge Mapping
ความรู้
เพื่อค้นหาว่าความรู้ใดสาคัญต่อ
องค์กรเรา ตามประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
2 เดือน
- แลกเปลี่ยน
- ฝ่ายบริการวิชาการและ
องค์ความรูต้ าม
การจัดการความรู้ประชุมเพื่อ
ประเด็นตัวชี้วัด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดประชุม
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน มีการ
แสวงหาองค์ความรู้โดยให้ผู้เข้าร่วม
การจัดการความรู้ได้แสดงความ
คิดเห็นตามประเด็นที่กาหนดท่าน
ละประมาณ 3-5 นาที และใน
ตอนท้ายได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมการ

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหตุ
- 8 ประเด็น - คณาจารย์และ - ฝ่ายบริการ
ตามตัวชี้วัด บุคลากร คณะ วิชาการและ
นิติรัฐศาสตร์
การจัดการ
ความรู้

- 8 ประเด็น - คณาจารย์และ
ตามตัวชี้วัด บุคลากร คณะ
อย่างน้อย 8 นิติรฐั ศาสตร์
ครั้ง

- ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
การจัดการ
ความรู้

จัดการความรู้ได้แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ที่
3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
1 เดือน
- จัดข้อมูลที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล โดยจัดทาเป็นรูปเล่ม
ประกอบด้วย สารบัญ แบ่งหัวข้อ
และจาแนกเนื้อหาในรายละเอียด
ให้ชัดเจน
4 ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 1 เดือน
- ฝ่ายบริการวิชาการและ
การจัดการความรู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้ เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีภาษา
ที่อ่านอย่างเข้าใจง่าย ครบถ้วน
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ประโยชน์

ตัวชี้วัด
-มีรูปเล่มที่
ประกอบด้วย
สารบัญ แบ่ง
หัวข้อ และ
จาแนกเนื้อหา
ในรายละเอียด
ให้ชัดเจน
- มี
คณะกรรมการ
ประมวลผลและ
กลั่นกรอง
ความรู้

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหตุ
-มีชุดความรู้ - คณาจารย์และ - ฝ่ายบริการ
ครบทั้ง 8
บุคลากร คณะ วิชาการและ
เรื่องที่
นิติรัฐศาสตร์
การจัดการ
จัดการ
ความรู้
ความรู้
- มีคณะ
กรรม
การ
ประมวลผล
และ
กลั่นกรอง
ความรู้ ทั้ง 8
ชุดความรู้

- คณะกรรมการ
ประมวลผลและ
กลั่นกรอง
ความรู้

- ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
การจัดการ
ความรู้

5

การเข้าถึงข้อมูล
1 เดือน
- ฝ่ายบริการวิชาการและ
การจัดการความรู้กาหนดวิธีการ
เข้าถึงข้อมูลโดยทดลองใช้ 2 แบบ
คือ วิธีแรกเป็นการป้อนความรู้
ให้กับบุคลากร วิธีที่สองคือ การให้
โอกาสเลือกใช้ความรู้ กล่าวคือ วิธี
แรกเป็นการป้อนความรู้ให้กับ
บุคลากร ในเรื่องใหม่หรือเทคนิค
ใหม่ที่บุคลากรยังขาดประสบการณ์
วิธีที่สอง การให้โอกาสเลือกใช้
ความรู้ในเรื่องที่บุคลกรมี
ประสบการณ์แล้วหรือเลือกในเรื่อง
ที่สนใจ

- แบ่งปัน
ฐานความรู้ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย
คณาจารย์และ
บุคลากรคณะ
นิติรัฐศาสตร์

- มีการ
- คณาจารย์และ
กระจายการ บุคลากร คณะ
เข้าถึงข้อมูล นิติรฐั ศาสตร์
ทั้ง 2 วิธี
ได้แก่ วิธี
แรกเป็นการ
ป้อนความรู้
ให้กับ
บุคลากร วิธี
ที่สองคือ
การให้
โอกาส
เลือกใช้
ความรู้

- คณาจารย์
และบุคลากร
คณะนิติ
รัฐศาสตร์

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
- ฝ่ายบริการวิชาการและ
การจัดการความรู้ได้จัดทาเป็น
เอกสารคู่มือเผยแพร่ภายในคณะ/
เผยแพร่ผ่าน Facebook กลุ่ม
คณาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์
เผยแพร่ผ่านFacebook กลุ่ม

- คณาจารย์และ
บุคลากรใน
คณะฯ สามารถ
นาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ได้

- คณาจารย์
และ
บุคลากรใน
คณะฯ
สามารถนา
องค์ความรู้
ไปใช้

- คณาจารย์
และบุคลากร
ในคณะนิติ
รัฐศาสตร์

1 เดือน

- คณาจารย์และ
บุคลากรใน
คณะนิติ
รัฐศาสตร์

คณาจารย์ระดับสาขาวิชา และ
เว็บไซต์คณะฯ
7

การเรียนรู้
- ฝ่ายบริการวิชาการและ
การจัดการความรู้ได้นาเสนอ
เอกสารคู่มือที่เป็นชุดความรู้ที่ผ่าน
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ใน
ระดับสาขาและระดับคณะแล้ว
จากนั้นมีการปรับปรุงกระบวนหรือ
และเทคนิคให้เกิดประสิทธิภาพใน
การนาไปใช้ และเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารระดับคณะเพื่อประกาศใช้
ภายในคณะ เผยแพร่ในระดับ
มหาวิทยาลัยและสาธารณชนต่อไป

ผู้ทบทวน :

ประโยชน์ได้
ทั้ง 8
ประเด็น
-

……………………………………………………..
(…………………………………………………...)
................./…………………./……………

- คณาจารย์และ
บุคลากรใน
คณะฯ สามารถ
นาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ได้

-คณาจารย์
และ
บุคลากรใน
คณะฯ
สามารถนา
องค์ความรู้
ไปใช้
ประโยชน์ได้
ทั้ง 8
ประเด็น

ผู้อนุมัติ :

- คณาจารย์และ
บุคลากรใน
คณะนิติ
รัฐศาสตร์

- คณาจารย์
และบุคลากร
ใน คณะนิติ
รัฐศาสตร์

……………………………………………………..
(…………………………………………………...)
................./…………………./……………

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : คณะนิติรัฐศาสตร์
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1) มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
2) มีเทคนิคการจัดทาตาราวิชาการและเอกสารประกอบการสอน
3) มีเทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4) มีเทคนิคการขอทุนวิจัย
5) มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการวิจัย
6) มีเทคนิคการจัดการระบบงานสารบรรณ
7) มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
8) มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :

1) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน จานวน 1 ชุด
2) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทาตาราวิชาการและเอกสารประกอบการสอนจานวน 1 ชุด
3) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 ชุด
4) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขอทุนวิจัยจานวน 1 ชุด
5) มีชุดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการวิจัยจานวน 1 ชุด
6) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการระบบงานสารบรรณ จานวน 1 ชุด
7) มีชุดความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคม จานวน 1 ชุด
8) มีชุดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาจานวน 1 ชุด

ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

1

การบ่งชี้ความรู้ 1. แต่งตั้งระบบและกลไกในการ

2

การสร้างและ
แสวงหาความรู้
-ภายใน
-ภายนอก

1. ให้คณาจารย์และบุคลากรใน
คณะฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2 เปิดโอกาสให้คณาจารย์และ
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่
3 มีการกาหนดเวลาในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเท่า
เทียม

3

การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ

1 ให้เจ้าหน้าที่ในคณะที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจดบันทึกและการ
พิมพ์เอกสารมาช่วยในการจัดระบบ
เอกสาร
2. เขียนเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้ให้
เกิดจากการแลกเปลี่ยนให้อ่านง่าย
มีหัวข้อที่ชัดเจน

ทางาน
2. ทาหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมในระดับ
คณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ฝ่ายบริหารระดับคณะ

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/ งบประมาณ
อุปกรณ์

ผู้รับผิด
ชอบ สถานะ

การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู้

1. ให้ให้เจ้าหน้าที่ในคณะที่มคี วาม
เชี่ยวชาญด้านการจดบันทึกและการ
พิมพ์เอกสารมาช่วยในการ
ประมวลผล
2. การกลั่นกรองความรู้ให้ผู้ที่เสนอ
ความคิดเห็นช่วยตรวจทานองค์
ความรู้จดั ระบบข้อมูล เพื่อลดความ
ผิดพลาดของข้อมูล
3. มีแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ เพือ่
ตรวจทานความถูกต้อง และความ
ครบถ้วนของข้อมูล

5

การเข้าถึง
ความรู้

6

การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้

1. สานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์
และบุคลากรในคณะฯ เพื่อง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูลหรือการป้อนข้อมูล
เช่น ดื่มกาแฟร่วมกัน รับประทาน
อาหารร่วมกัน เป็นต้น
1. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
เผยแพร่ความรู้ เช่น เผยแพร่ผ่าน
Facebook กลุ่มคณาจารย์คณะนิติ
รัฐศาสตร์ เผยแพร่ผ่านFacebook
กลุ่มคณาจารย์ระดับสาขาวิชา และ
เว็บไซต์คณะฯ

4

7

การเรียนรู้

1. แก้ไขปรับปรุงกระบวนการและ
เทคนิคต่าง ๆ ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ให้ผู้บริหารระดับคณะฯ ออก
หนังสือประกาศใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้

***หมายเหตุ ใช้ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ และผู้รับผิดชอบลักษณะเดียวกันกับแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ผู้ทบทวน/อนุมัติ : _________________________________

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : คณะนิติรัฐศาสตร์
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1) มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
2) มีเทคนิคการจัดทาตาราวิชาการและเอกสารประกอบการสอน
3) มีเทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4) มีเทคนิคการขอทุนวิจัย
5) มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการวิจัย
6) มีเทคนิคการจัดการระบบงานสารบรรณ
7) มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
8) มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :

1) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน จานวน 1 ชุด
2) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทาตาราวิชาการและเอกสารประกอบการสอนจานวน 1 ชุด
3) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 ชุด
4) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขอทุนวิจัยจานวน 1 ชุด
5) มีชุดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการวิจัยจานวน 1 ชุด
6) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการระบบงานสารบรรณ จานวน 1 ชุด
7) มีชุดความรู้เกีย่ วกับ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคม จานวน 1 ชุด
8) มีชุดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาจานวน 1 ชุด

ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

1

การเตรียมการ
และ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

2

การสื่อสาร

3

กระบวนการ
และเครื่องมือ

1. เริ่มต้นด้วยการสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์ภายใน
องค์กร เช่น การจัดสัมมนา
ระดับคณะ การจัดงานเลี้ยง
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างบุคคลและองค์กร
เป็นต้น
1. กาหนดเรื่องที่จะสนทนา
ให้ชัดเจน
2. มีช่องทางอื่นๆ ที่
หลากหลายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เช่น แลกเปลี่ยนผ่านแชท
กลุ่มในFacebook , Line ,
เพจ เป็นต้น
1. ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ใกล้
ตัวเป็นเครื่องมือหลัก เช่น

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือ งบประมาณ
/อุปกรณ์

ผู้รับผิด
ชอบ

สถานะ

4

การเรียนรู้

5

การวัดผล

โทรศัพท์มือถือผ่านโปรแกรม
ต่างๆ ( Facebook, Line)
1. มีช่องทางการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น แลกเปลี่ยน
ผ่านแชทกลุ่มใน Facebook
ผ่านเว็บไซต์คณะ , เพจ ,
Line เป็นต้น
1. คณาจารย์ในคณะนิติ
รัฐศาสตร์มีเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย
2. การวัดผลจากการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนจากนักศึกษา
3. คณาจารย์ในคณะนิติ
รัฐศาสตร์สามารถพัฒนาการ
วิจัยเชิงบูรณาการกับการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น
4. บุคลาการสายสนับสนุน
สามารถจัดการระบบงานสาร
บรรณให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
5. มีระบบการบริการวิชาการ
แก่สังคมคมที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

เพิ่มมากขึ้น
6 การยกย่อง
1. ให้รางวัลยกย่องชมเชย
ชมเชยและ
สร้างจูงใจอาจารย์ผู้สอนที่มี
การให้รางวัล ผลการประเมินการสอนใน
รายวิชา ระดับ 4.80 ขึ้นไป
จากการประเมินของ
นักศึกษา
2. ให้รางวัลยกย่องชมเชยแก่
อาจารย์ที่สามารถสรรค์สร้าง
งานวิจัยเชิงบูรณาการกับการ
เรียนการสอนได้อย่างเป็น
รูปธรรม
3. ให้รางวัลยกย่องชมเชยแก่
บุคลากรสายสนับสนุนที่
สามารถจัดการระบบงานสาร
บรรณให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย
4. ให้รางวัลยกย่องแก่
สาขาวิชาที่มีการบริการ
วิชาการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
***หมายเหตุ ใช้ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ และผู้รับผิดชอบลักษณะเดียวกันกับแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อหน่วยงาน : คณะนิติรัฐศาสตร์
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1) มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
2) มีเทคนิคการจัดทาตาราวิชาการและเอกสารประกอบการสอน
3) มีเทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4) มีเทคนิคการขอทุนวิจัย
5) มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการวิจัย
6) มีเทคนิคการจัดการระบบงานสารบรรณ
7) มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
8) มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :

1) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน จานวน 1 ชุด
2) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทาตาราวิชาการและเอกสารประกอบการสอนจานวน 1 ชุด
3) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 ชุด
4) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขอทุนวิจัยจานวน 1 ชุด
5) มีชุดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการวิจัยจานวน 1 ชุด
6) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการระบบงานสารบรรณ จานวน 1 ชุด
7) มีชุดความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคม จานวน 1 ชุด
8) มีชุดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาจานวน 1 ชุด

ลาดับ
กิจกรรม
1
การบ่งชี้ความรู้
1) เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

วันดาเนินกิจกรรม

เวลา

สถานที่

ครั้งที่ 1 : มกราคม 2563
ครั้งที่ 2 : มกราคม 2563

13.00 เป็นต้น
ไป

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

2) เทคนิคการจัดทาตาราวิชาการ ครั้งที่ 1 : มกราคม 2563
และเอกสารประกอบการสอน
ครัง้ ที่ 2 : มกราคม 2563

13.00 เป็นต้น
ไป

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

3) เทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทาง ครั้งที่ 1 : มกราคม 2563
วิชาการ
ครัง้ ที่ 2 : มกราคม 2563

13.00 เป็นต้น
ไป

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

4) เทคนิคการขอทุนวิจัย

ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2563

13.00 เป็นต้น
ไป

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

5) แนวทางการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563
เชิงบูรณาการกับการวิจัย
ครัง้ ที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2563

13.00 เป็นต้น
ไป

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

6) เทคนิคการจัดการระบบงานสาร ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563
บรรณ
ครัง้ ที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2563

13.00 เป็นต้น
ไป

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

7) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2563
บริการวิชาการแก่สังคม
ครัง้ ที่ 2 : มีนาคม 2563

13.00 เป็นต้น
ไป

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ร่างแผน
ครั้งที่ 2 : เสนอ
แผน
ครั้งที่ 1 ร่างแผน
ครั้งที่ 2 : เสนอ
แผน
ครั้งที่ 1 ร่างแผน
ครั้งที่ 2 : เสนอ
แผน
ครั้งที่ 1 ร่างแผน
ครั้งที่ 2 : เสนอ
แผน
ครั้งที่ 1 ร่างแผน
ครั้งที่ 2 : เสนอ
แผน
ครั้งที่ 1 ร่างแผน
ครั้งที่ 2 : เสนอ
แผน
ครั้งที่ 1 ร่างแผน
ครั้งที่ 2 : เสนอ
แผน

2

8) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการรับนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา
การสร้างและแสวงหาความรู้
1) เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
2) เทคนิคการจัดทาตาราวิชาการ
และเอกสารประกอบการสอน
3) เทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
4) เทคนิคการขอทุนวิจัย
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ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2563

13.00 เป็นต้น
ไป

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

ครั้งที่ 1 ร่างแผน
ครั้งที่ 2 : เสนอ
แผน

ครั้งที่ 1 : มกราคม 2563
ครั้งที่ 2 : มกราคม 2563
ครั้งที่ 1 : มกราคม 2563
ครั้งที่ 2 : มกราคม 2563
ครั้งที่ 1 : มกราคม 2563
ครั้งที่ 2 : มกราคม 2563
ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2563
ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2563

13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

- จัดทุกวันพุธ

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

- จัดทุกวันพุธ

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

- จัดทุกวันพุธ

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

- จัดทุกวันพุธ

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

- จัดทุกวันพุธ

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

- จัดทุกวันพุธ

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

- จัดทุกวันพุธ

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

- จัดทุกวันพุธ

13.00 เป็นต้น

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

- เป็นการจัดระบบ

5) แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการวิจัย
6) เทคนิคการจัดการระบบงานสาร
บรรณ
7) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการวิชาการแก่สังคม
8) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการรับนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
1) เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เมษายน-พฤษภาคม 2563

2) เทคนิคการจัดทาตาราวิชาการ เมษายน-พฤษภาคม 2563
และเอกสารประกอบการสอน
3) เทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทาง เมษายน-พฤษภาคม 2563
วิชาการ
4) เทคนิคการขอทุนวิจัย
เมษายน-พฤษภาคม 2563
5) แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการวิจัย
6) เทคนิคการจัดการระบบงานสาร
บรรณ
7) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการวิชาการแก่สังคม
8) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการรับนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา
4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
1) เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

เมษายน-พฤษภาคม 2563
เมษายน-พฤษภาคม 2563
เมษายน-พฤษภาคม 2563
เมษายน-พฤษภาคม 2563

พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

2) เทคนิคการจัดทาตาราวิชาการ พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
และเอกสารประกอบการสอน
3) เทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป

13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

เอกสาร ที่ต้องใช้
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตามความละเอียดของ
เอกสาร

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

- เป็นการจัดระบบ
เอกสาร และกลั่นกรอง
ความรู้ที่ต้องใช้
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตามความละเอียดของ
เอกสาร

วิชาการ
4) เทคนิคการขอทุนวิจัย
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5) แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการวิจัย
6) เทคนิคการจัดการระบบงานสาร
บรรณ
7) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการวิชาการแก่สังคม
8) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการรับนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา
การเข้าถึงความรู้
1) เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

มิถุนายน 2563

2) เทคนิคการจัดทาตาราวิชาการ
และเอกสารประกอบการสอน
3) เทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
4) เทคนิคการขอทุนวิจัย

มิถุนายน 2563

5) แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการวิจัย

มิถุนายน 2563

มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563

13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป

13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

- เป็นขั้นการป้อนหรือ
การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องใช้
ปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น
การสานสัมพันธ์ระหว่าง
คณาจารย์และบุคลากร
ในคณะฯ เพื่อง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูลหรือการป้อน
ข้อมูล เช่น ดื่มกาแฟ
ร่วมกัน รับประทาน
อาหารร่วมกัน เป็นต้น
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6) เทคนิคการจัดการระบบงานสาร
บรรณ
7) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการวิชาการแก่สังคม
8) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการรับนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

มิถุนายน 2563

1) เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

กรกฎาคม 2563

2) เทคนิคการจัดทาตาราวิชาการ
และเอกสารประกอบการสอน
3) เทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
4) เทคนิคการขอทุนวิจัย

กรกฎาคม 2563

5) แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการวิจัย
6) เทคนิคการจัดการระบบงานสาร
บรรณ
7) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการวิชาการแก่สังคม

กรกฎาคม 2563

มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563

กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563

13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป
13.00 เป็นต้น
ไป

ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์
ห้องประชุมเล็กชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์

-เผยแพร่ผ่าน Facebook กลุ่ม
คณาจารย์คณะนิตริ ัฐศาสตร์
เผยแพร่ผ่านFacebook กลุ่ม
คณาจารย์ระดับสาขาวิชา และ
เว็บไซต์คณะฯ

- เป็นการเผยแพร่
งานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต
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8) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการรับนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา
การเรียนรู้
1) เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
2) เทคนิคการจัดทาตาราวิชาการ
และเอกสารประกอบการสอน
3) เทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
4) เทคนิคการขอทุนวิจัย

กรกฎาคม 2563

กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563

เผยแพร่ผ่าน Facebook กลุ่ม
คณาจารย์คณะนิตริ ัฐศาสตร์
เผยแพร่ผ่านFacebook กลุ่ม
คณาจารย์ระดับสาขาวิชา และ
เว็บไซต์คณะฯ

กรกฎาคม 2563

5) แนวทางการจัดการเรียนการสอน
กรกฎาคม 2563
เชิงบูรณาการกับการวิจัย
6) เทคนิคการจัดการระบบงานสาร
กรกฎาคม 2563
บรรณ
7) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
กรกฎาคม 2563
บริการวิชาการแก่สังคม
8) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
กรกฎาคม 2563
ระบบการรับนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา
ผู้ประสานงาน : นายวุฒิชัย ตาลเพชร ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
E-mail : vutichaitanphed@gmail.com : 083-3635276
ที่มา : ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

- เป็นการเผยแพร่
งานที่ให้ผู้บริหาร
ระดับคณะฯ ออก
หนังสือประกาศใช้
คู่มือการปฏิบตั ิงาน
จากการจัดการ
ความรู้ แล้วเผยแพร่
ผ่านช่องทางที่หลาย
หลาย เช่น ระบบ
อินเทอร์เน็ต เอกสาร
เป็นต้น

บทที่ 4
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย นับว่าเป็นภาระหน้าที่ที่สาคัญต่อการสร้ างกระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้และความเข้าใจทั้ งในมิติภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
จัดการเรียนการสอน ทางคณะนิติรัฐศาสตร์จึงได้มีรวบรวมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขยายไปยังคณะต่างๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย อนึ่ ง ภาระหน้ า ที่ ด้ า นการวิ จั ย ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ภาระหลั ก ของอาจารย์ ผู้ ส อนใน
ระดับอุดมศึกษา เพราะเป็นการศึกษาเรื่องราวและปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่าง
เพื่อเป็นแนวทางในการนามาบูรณาการกับการเรียนการสอนให้เกิด องค์ความรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย
ทันต่อเหตุการณ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
จากการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้ อ ยเอ็ ด โดยใช้ วิ ธี ก ารสอบถามและการสนทนาแบบกลุ่ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนสามารถรวบรวมสกั ด องค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คลที่ สั่ ง สมจนกลายมาเป็ น
ประสบการณ์ของแต่ละคน จากนั้นนามาแลกเปลี่ยน รวบรวมและเผยแพร่ต่อไป จากการจัดการความรู้ของ
คณะนิติรัฐศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอน มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
1. แนวทางจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน (Work Integrated
Learning : WIL)
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางานเป็นรูปแบบที่ให้นักศึกษา
สามารถที่จะเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี และสามารถประยุกต์ใช้องค์รู้จากทฤษฎีนาไปสู่การลงมือ
ปฏิบัติในสถานประกอบการหรือในสถานที่ฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กั บ
นักศึกษามีงานทาเมื่อสาเร็จการศึกษา ซึ่งคณะนิติรัฐศาสตร์ได้ทาการจัดการความรู้ในประเด็นดังกล่าวและ
สามารถสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) กาหนดรายวิชาที่สามารถนามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกับการทางานได้
โดยให้ตีความจากคาอธิบายรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และอาจจะพิจารณาจากแผนการสอน (มคอ. 3)
2) สารวจพื้นที่หรือสถานประกอบการที่สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในรายวิชาที่
สอดคล้องได้
- สารวจพื้นที่หรือสถานประกอบการ (อาจพิจารณาจากความใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์
ส่วนตัว จะสามารถเจรจาได้อย่างเกิดประสิทธิผล)
- ขอเข้าพบเจ้ าของพื้นที่ห รือสถานประกอบการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนา
นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้
- ออกหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ในศูนย์เรียนรู้หรือสถานประกอบการ
- พานักศึกษาลงสารวจพื้นที่เพื่อเตรียมจัดมุมในการเรียนรู้
- นานักศึกษากลุ่มตัวอย่างในการใช้ห้องเรียนรู้ลงพื้นที่ เพื่อทดสอบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และนาปัญหา อุปสรรคไปปรับปรุงกระบวนการก่อนนานักศึกษากลุ่ มเป้าหมายเข้าพื้นที่
เรียนรู้
3) นานักศึกษากลุ่มเป้าหมายลงพื้นที่ในศูนย์เรียนรู้และสถานประกอบการ
- ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจารายวิช าต้องดาเนินการ
ร่วมกับสถานประกอบการหรือศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล
- การสอนงานและการฝึกภาคปฏิบัติควรเป็นบทบาทของสถานประกอบการหรือศูนย์
เรียนรู้ เพราะผู้ที่มีความรู้ความชานาญในเรื่องนั้น ๆ
- อาจารย์ประจารายวิชาควรเข้าร่วมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถาน
ประกอบการหรือศูนย์เรียนรู้ เพื่อเรียนรู้กระบวนการและนากระบวนการไปปรับปรุงในปีถัดไป
- นั กศึ กษาที่ล งพื้น ที่เ รียนรู้ใ นสถานประกอบการหรือ ศูนย์ เรี ยนรู้ จะต้อ งได้ฝึ ก
กระบวนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องสามารถนาทักษะที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้มาต่อยอด
เพื่อสร้างอาชีพหรือเสริมสร้างความเข้าใจในรายวิชาของหลักสูตร (การบูรณาการกับ การเรียนการสอน
อาจจะไม่ใช่ตัวเงินทั้งหมด แต่อาจเป็นทักษะต่าง ๆ ที่สามารถต่อยอดทางความคิดได้)
4) การวัดและประเมินผล
- กาหนดแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลไว้ใน มคอ. 3 ให้ชัดเจนว่า
จะประเมินอย่างไร อาทิ
- กาหนดขอบเขตของเนื้อหา โดยต้องแยกออกเป็น 2 ส่ว น ได้แก่ ส่ว นที่เป็น
ภาคทฤษฎี และส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติ
- การประเมิ น ผลให้ แ ยกออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ ภ าคทฤษฎี และส่ ว นที่ เ ป็ น
ภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน และความเข้าใจของผู้เรียน
ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ |คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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- ส่วนแรกภาคทฤษฎี อาจารย์ประจารายวิชาอาจจะต้องออกข้อสอบวัดผล
ภาคทฤษฎี และประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาตามแผนการสอนกาหนด
- ส่วนภาคปฏิบัติ ผู้ควบคุมการฝึกงานหรือพี่เลี้ยงจะต้องเป็นผู้ประเมินผลในส่วน
การฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์ประจารายวิชาอาจจะต้องเป็นผู้อานวยความสะดวกด้านเอกสารต่าง ๆ
- อาจารย์ประจารายวิชาเป็นผู้รวมคะแนน และประเมินผลการเรียนในภาพรวมทั้งหมด
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5) การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- นาปัญหา และอุปสรรคจากการจัดการเรียนการสอนไปปรับปรุงกระบวนการในการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป ซึ่ง ประเด็นที่ต้องคานึงถึงในการปรับปรุงกระบวนการ
ก็คือ แผนการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของสถานที่หรือสถานประกอบการ อุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการทางาน และ การประเมินผล
2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยในยุค
ปัจ จุ บั น เนื่ องจากเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ที่ไม่ถูกจากัดด้ว ยเวลาและสถานที่ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาสนใจการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เพราะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งคณะนิติรัฐศาสตร์ได้ทาการจัดการความรู้ในประเด็นดังกล่าวและสามารถสร้างเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) เตรียมแผนการสอน (มคอ. 3)
- ต้องมีการระบุในแผนการสอนให้ชัดเจนว่าในหัวข้อใดบ้างที่จะมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ เพื่อนักศึกษาจะได้เตรีมความพร้อม
- ประกาศผ่านช่องทางออนไลน์ให้นักศึกษาทราบว่าจะบรรยายในวัน เวลาใด เพื่อ
นักศึกษาจะได้เตรียมความพร้อม อาทิ สมัครอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2) การดาเนินการสอนออนไลน์
- ผู้สอนเตรียมการสอนออนไลน์ ตามสาระที่กาหนดในแผนการสอน
- ผู้สอนแจ้งแก่นักศึกษาเกี่ยววัน เวลาในการบรรยาย และแจ้งรหัสการเข้าห้องหรือ
ช่องทางในการเข้าฟังบรรยายแก่นักศึกษา
- ผู้สอนอาจจะบันทึกการบรรยายไว้ในรูปแบบวิดีโอหรือคลิปเสียง เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ซ้าในประเด็นที่สงสัยได้
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- ผู้สอนอาจจาเป็นต้องใช้โปรแกรมสอนออนไลน์แบบสนทนาที่เปิดกล้องได้ เพื่อสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในระหว่างการฟังบรรยายได้
3) การประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนเก็บ ผู้ ส อนอาจจะมอบงานผ่ านโปรแกรมออนไลน์ และให้ ส่ งงานผ่ าน
โปรแกรมออนไลน์ อาทิ Google Classroom, E-mail, กลุ่มใน Facebook, กลุ่มใน Line เป็นต้น
- คะแนนสอบ ผู้สอนอาจจะจัดสอบปลายภาคในห้องเรียนปกติหรืออาจจะสอบผ่าน
ระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของรายวิชา
4) การปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน
- ผู้สอนนาปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน
มาพิจ ารณาเพื่ อน าไปปรั บ ปรุ งกระบวนการจัดการเรีย นการสอนในปีการศึ กษาถั ดไป อาทิ ระบบการ
เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น กระบวนการส่งงานออนไลน์
กระบวนการประเมินผลออนไลน์ เป็นต้น
3. การจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)
การแสดงบทบาทสมมติเป็นการฝึกให้ผู้แสดงได้ประสบกับสถานการณ์จริงในสภาพของการ
สมมติขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ทดลองและเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมของตนอย่างมีประสิทธิภาพใน
สภาวะต่างๆ การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) คือ เทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสดง
บทบาทในสถานการณ์ที่สมมติขึ้น การแสดงบทบาทสมมติมี 2 ลักษณะ คือ
1. ผู้แสดงบทบาทสมมติจะต้องแสดงบทบาทของคนอื่น โดยละทิ้งแบบแผนพฤติกรรมของ
ตนเองหรือการเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกันกับเพื่อนหรือเป็นบุคคลสมมติ
2. ผู้แสดงบทบาทจะยังคงรักษาบทบาทและแบบแผนพฤติกรรมของตน แต่ปฏิบัติอยู่ใน
สถานการณ์ที่อาจพบในอนาคต บทบาทสมมติประเภทนี้เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนทักษะเฉพาะ
บทบาทสมมติที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันนี้ แยกได้เป็น 3 วิธี ดังนี้
1. การแสดงบทแสดงละคร วิธีนี้ผู้ที่จะแสดงต้องฝึกซ้อมแสดงท่าทางตามบทที่กาหนดขึ้น
ไว้แล้ว เช่น การแสดงละครเรื่องที่เกี่ยวกับ เหตุการณ์ทางการเมือง ผู้แสดงบทบาทสมมติแบบละคร การ
แสดงละครจาลองการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งจะต้องพูดตามบทบาทที่ผู้เขียนกาหนดขึ้น
2. การแสดงบทบาทสมมติแบบไม่มีบทเตรียมไว้ ผู้แสดงต้องไม่ฝึกซ้อมมาก่อนเรียนไปถึง
เรื่องใดตอนใดก็ออกมาแสดงได้ทันที โดยแสดงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เช่น แสดงเป็นบุคคล
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ต่างๆ ในชุมนุมชน เป็นหมอ เป็นทหาร เป็นตารวจ นักศึกษาได้คิด ได้พูดและแสดงพฤติกรรมจากความรู้สึก
นึกคิดของเขาเอง
3. การใช้บทบาทสมมติแบบเตรียมบทไว้พร้อม ผู้ สอนได้เตรียมบทมาไว้ล้ วงหน้าบอก
ความคิด รวบยอดให้ผู้แสดงทราบ ผู้แสดงอาจต้องแสดงตามบทบาทบ้างหรือคิดบทบาทขึ้นแสดงเองตาม
ความพอใจบ้างแต่ต้องตรงกับเนื้อเรื่องที่กาหนดให้ (สิน นุ่มพรม. 2562 : เว็บไซต์)
จากการจั ดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาท
สมมุติ (Role Playing) มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การออกแบบกิจกรรม
1.1 การเลือกสถานการณ์
การเลื อ กสถานการณ์ ถื อ ว่ า เป็ น ขั้ น ตอนแรกที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด เพราะการเลื อ ก
สถานการณ์จะเป็นแรงจูงใจในการแสดงได้อย่างสมบทบาท และทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน สิ่งที่ต้อง
คานึงถึงในการเลือกสถานการณ์ คือ เลือกให้สอดคล้องกับสาระในรายวิชาที่สอนเพราะจะสามารถบูรณา
การได้อย่างเหมาะสม และนักศึกษาจะแสดงออกได้อย่างสมจริง
1.2 วางโครงเรื่องที่จะแสดง
ในการแสดงควรให้นักศึกษาวางโครงเรื่องก่อนเสมอ เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนใน
การเรียงลาดับการแสดง โดยการวางโครงเรื่องต้องให้สอดคล้องกับ ชื่อเรื่องสถานการณ์ที่เลือกเพื่อให้เกิด
อารมณ์ร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติและเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างสมจริง เช่น หากเป็นนักศึกษาใน
คณะนิติรัฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมหรือชุมชน โครงเรื่องก็ควรออกแนวที่เกี่ยวกับศาสตร์ดังกล่าว
1.3 การกาหนดตัวผู้แสดง
ตัวผู้แสดงเป็นตัวละครที่มีบทบาทต่อการดาเนินเรื่องให้มีความน่าสนใจและมีความ
สมจริงต่อเรื่องที่สมมุติควรเลือกคนที่จะมาแสดงอย่างเหมาะสม โดยอาจจะพิจารณาจากบุคลิก พฤติกรรม
ส่วนตัวที่โดดเด่น หรือพรสวรรค์ เพราะหากเลือกคนได้เหมาะสมจะทาให้ผู้ชมและผู้แสดงเกิดอรรถรสต่อการ
แสดง ส่งผลให้การแสดงบทบาทสมมุติเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ |คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

41

1.4 การจัดสถานที่แสดง
สถานที่ในการแสดงควรจาลองฉากในเหตุการณ์ให้ เสมือนจริงมากสุดเพราะจะช่วย
สร้างพลังความสมจริงในการแสดง และสิ่งที่ควรคานึงถึงในประเด็นสถานที่อีกประการ คือ สถานจัดแสดง
ควรเอื้อต่อการจัดงานแสดงเพราะเป็นปัจจัยที่เป็นการสร้างบรรยากาศแก่ผู้รับชม
1.5 การกาหนดตัวผู้สังเกตการณ์
โดยผู้สอนอาจจะกาหนดผู้เรียนกลุ่มหนึ่งให้เ ป็นผู้สังเกตการณ์ในการแสดงบทบาท
โดยฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ อภิปราย และแก้ปัญหาร่วมกัน
หลังจากสิ้นสุดการแสดงบทบาทสมมติแล้ว
1.6 การเตรียมพร้อมก่อนการแสดง
วิธีเตรียมความพร้อมนั้นผู้สอนต้องเป็นผู้ช่วยเหลือไม่ให้ผู้เรียนต้องมีความวิตกกัง วล
เกี่ยวกับการแสดงให้มากเกินไป ควรชี้แจงให้ผู้แสดงทราบว่าการแสดงก็เหมือนกับการพูดคุย และเล่นกัน
ธรรมดาเพียงแต่ต้องแสดงบทบาทต่างๆ ตามที่ได้กาหนดไว้เท่านั้น ซึ่งการเตรียมความพร้อมนี้รวมไปถึงการ
เตรียมในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แสดงและลดความผิดพลาด
จากการทางาน เพราะการแสดงจ าเป็นต้ องใช้กาลั งคนจานวนมากในการรั บบทบาทต่างๆ รวมทั้งที ม
สนับสนุนจึงจาเป็นต้องบริหารจัดการให้ลงตัว
2. การดาเนินกิจกรรม
2.1 การลงมือแสดง
เมื่ อ ผู้ แ สดงพร้ อ มแล้ ว ก็ เ ริ่ ม ลงมื อ แสดงได้ เ ลย ควรเปิ ด โอกาสให้ ผู้ แ สดงได้ ใ ช้
ความสามารถของตนได้เต็มที่ ถ้าเกิดปัญหาขึ้นในขณะที่แ สดงอาจารย์ผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไข
สถานการณ์ เพื่อให้การแสดงเป็นไปตามธรรมชาติและราบรื่นต่อไป
2.2 การตัดบท (ถ้ามี)
ถ้าหากการแสดงของนักศึกษายืดเยื้อและใช้เวลานานเกินความจาเป็น อาจารย์ผู้สอน
อาจพิจารณาถึงความเหมาะสม หากมีความยืดเยื้อจริงอาจจะให้นักศึกษายุติการแสดง หรือให้รวบรัดการ
แสดงให้สั่นลง เพราะอาจจะส่งผลต่อการแสดงของกลุ่มต่อไป และอาจจะส่งผลต่อการจับประเด็นในการ
สรุปผล อภิปลายผลในตอนจบการแสดง
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2.3 สรุปเรื่อง
การสรุปเรื่องในตอนท้ายของการแสดงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นช่วงสรุป
สาระสาคัญจากการแสดง โดยอาจจะลงท้ายด้วยการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมด หรืออาจจะจบลงด้วยข้อคิดจาก
เรื่องที่แสดงบทบาทสมมุติก็ได้ และในช่วงท้ายสุดของการแสดงอาจารย์ผู้สอนควรสรุปสาระสาคัญอีกครั้ง
ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาแก่นสาระไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนต่อไป
3. ขัน้ สรุปผล วิเคราะห์และอภิปรายผล
การสรุปผล วิเคราะห์และอภิปรายผลเป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการแสดงมาวิเคราะห์และ
อภิป ราย ซึ่งเป็ นบทบาทหน้ าที่ของผู้ เรียนและผู้ ส อนต้องร่ว มมือกันจึงจะเกิดประสิ ทธิภ าพต่อกิจกรรม
แต่ควรอภิปรายในรูปแบบของความมีเหตุมีผลเฉพาะการแสดงออกของผู้แสดงทางพฤติกรรมเท่านั้น แต่จะ
ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวผู้แสดงเพราะสาระสาคัญอยู่เรื่องที่แสดงผ่านบทบาทสมมุติเท่านั้น
4. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เมื่ อ ได้ ส รุ ป วิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป รายผลของการแสดงแล้ ว ผู้ ส อนจะเป็ น ผู้ ท าหน้ า ที่ น า
ประเด็นและพูดจูงใจให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ จากการทางานร่วมกัน เป็นขั้นตอน
สุดท้ายจากการแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องกระตุ้นนักศึกษาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สะท้อนปัญหา อุปสรรคจากการทางากลุ่มร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนในการพัฒนาในครั้งต่อ
1. การ
ออกแบบ
กิจกรรม

1.5 การ
กาหนดตัวผู้
สังเกตการณ์

1.6 การ
เตรียมพร้ อม
ก่อนการแสดง

3. ขั้นสรุ ปผล
วิเคราะห์ และ
อภิปรายผล

1.1 การเลือก
สถานการณ์

1.4 การจัด
สถานที่แสดง

2. การ
ดาเนิน
กิจกรรม

2.3 สรุปเรื่อง

1.2 วางโครง
เรื่องที่จะแสดง

1.3 การ
กาหนดตัวผู้
แสดง

2.1 การลงมือ
แสดง

2.2 การตัด
บท (ถ้ ามี)

4. ขั้น
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

ภาพประกอบ 1 การจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)
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4. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (community learning base)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้มีความจาเป็นต่อนักศึกษาสายสังคมศาสตร์
อย่างยิ่ง เพราะชุมชนเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ดีที่สุดในการฝึกฝนเป็นนักปฏิบัติรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตสภาพจริงของสังคม ฉะนั้น การลงพื้นที่ชุมชนจึงเป็นหนึ่งในแนวทางของผู้ศึกษา
ทางสายสังคมศาสตร์ที่เป็นตารามีชีวิตเล่มสาคัญที่เป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านกาลเวลาที่
บ่มเพาะจนสุกงอมจนกลายมาเป็นจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การดารงชีวิตต่อไป
จากการจัดการความรู้ของคณะนิติรั ฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ (community learning base) มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. การเลือก
พืน้ ที่

5. การอภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความรู้

4. การสรุ ปผล
การศึกษา

2. การวางแผน

3. การลงศึกษา
ชุมชน

ภาพประกอบ 2 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (community learning base)
5. การจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย (Discussion Method)
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่จาเป็นต้องมีการอภิปรายในชั้น
เรีย นหรื อนอกชั้น เรีย น เพื่อให้นักศึกษากล้ าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ ในการอภิปรายผู้ สอน
อาจจะเป็ น ผู้ กาหนดประเด็น ในการอภิ ปรายหรือ มอบหมายให้ นัก ศึก ษาไปคั ดเลื อ กกั นเอง จากนั้ นให้
นักศึกษาไปศึกษาข้อมูลเพื่อนามาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อยแล้วนามาแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน และใน
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ระหว่างการอภิปรายนักศึกษาในชั้นเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสอบถามได้ตลอดการอภิปราย โดย
ไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
จากการจั ด การความรู้ ข องคณะนิ ติ รั ฐ ศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบอภิ ป ราย
(Discussion Method) มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ภาพประกอบ 3 การจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย (Discussion Method)
6. การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
การทางานเป็นกลุ่มเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเรียนรู้การทางานเป็นทีมและการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปทางานร่วมกับผู้อื่น และเป็นผู้นาในองค์กร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กระบวนการกลุ่ ม เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนก าหนดประเด็ น ใ นเรื่ อ งที่ จ ะ
มอบหมายให้นักศึกษาทางากลุ่มร่วมกัน จากนั้นแบ่งผู้รับผิดชอบหลักผู้รับผิดชอบรองให้ทุกคนมีหน้าที่ และ
ให้นักศึกษาทางานกลุ่มร่ว มกัน อย่างมีส่ วนร่วมเพื่อให้ทุกคนได้ร่ว มคิดร่วมทา ซึ่งการทางานกลุ่มอาจจะ
มอบหมายให้ไปทานอกเวลาเรียนหรือในเวลาเรียนก็ได้ แต่ห ากต้องการความต่อเนื่องของกิจกรรมผู้สอน
อาจจะมอบหมายให้ทากิจกรรมในห้องเรียนหรอในคาบเรียน
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จากการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม
(Group Process) มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

นาเสนอ
แลกเปลีย่ น
แบ่ง
ผู้รับผิดชอบ
แบ่งกลุม่ การ
ทางาน

ผู้สอนกาหนด
ประเด็น

ภาพประกอบ 3 การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
7. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration)
การเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์เป็นสิ่งที่ควรนาไปใช้ใกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ เพราะจะทาให้นักศึกษาเกิดมุมมองที่หลากหลาย และสามารถนาศาสตร์ที่ตนศึกษาไปประยุกต์กับ
ศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความเป็นจริงของสังคม การจัดการเรียนรู้เริ่มต้นด้วยการบรรยาย
ศาสตร์หลักหรือรายวิชาที่เป็นวิชาแกน ต่อด้วยการอธิบายเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบท
ของเรื่องที่กาลังศึกษา โดยผู้สอนต้องอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ให้ชัดเจนเพื่อให้นักศึกษามีความ
เข้าใจและสามารถนามาปรับใช้กับการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ในการศึกษาครั้งต่อไป
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จากการจั ด การความรู้ ข องคณะนิ ติ รั ฐ ศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ
(Integration) มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

• กาหนดประเด็น
• กรณีศกึ ษา

ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
• อธิบายเชื่อมโยง

• ลงพื ้นที่ศกึ ษา
• สรุปประเด็น

• ยกสถานการณ์จริง

สาระวิชาหลัก

บูรณาการ

ภาพประกอบ 5 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration)
8. การจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (case study)
การใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนเป็นหนึ่งในแนวทางการศึกษาจากสภาพจริง
เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้จ ากสภาพจริงสามารถประยุกต์ความเข้าใจด้านทฤษฎีกับความเป็น
จริงของสังคมได้อย่างลงตัว โดยกระบวนการเริ่มต้นจากการสอนสาระจากรายวิชาแกนในรูปของทฤษฎี
ต่างๆ จากนั้นผู้สอนเลือกพื้นที่ในการศึกษาโดยคานึงถึงความเชื่อมโยงในทฤษฎี และพานักศึกษาลงศึกษา
พื้นที่ที่กาหนดแล้วนาสิ่งที่ได้มาสรุปอภิปรายผลในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย
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จากการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (case
study) มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

บรรยายแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง

อธิบายถึงความ
เชื่อมโยงกับ
กรณีศกึ ษา

ลงพื ้นที่ศกึ ษากรณี

ภาพประกอบ 6 การจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (case study)
9. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
กระบวนการรับนักศึกษานับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เพราะการที่
หลั กสู ตรสามารถรั บ นั ก ศึ กษาได้ต ามเป้า หมายที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนการรับ นั กศึ กษา จะสะท้ อ นความมี
มาตรฐานของหลักสูตร กล่าวคือ หากมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจะเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงการออกแบบหลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการจัดการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพด้วย ซึ่งคณะ
นิติรัฐศาสตร์ได้ทาการจัดการความรู้ในประเด็นดังกล่าวและสามารถสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
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ก. การรับนักศึกษา
1) มีระบบการรับนักศึกษา
1. กาหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา กาหนดเป้าหมาย และแผนการรับ
นักศึกษา
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
2. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
-ผ่านเว็บไซต์/คณะ-สาขา
3. ประกาศรับสมัครและแบ่งประเภทการคัดเลือก
นักศึกษา
3.1 แฟ้มสะสม
ผลงาน

3.2 รอบโควตา

-ผ่านการแชร์ในfacebook
-ผ่านโครงการคณะ
-ผ่านโครงการสาขา

3.3 รอบรับตรง

4. ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

5. สอบข้อเขียน
6. สอบสัมภาษณ์

-แนะนาเรือ่ งทุนกู้ยืมเพือ่ การศึกษา
-ทุนเรียนฟรี/ทุนผู้
-การผ่อนผันการจ่ายค่าเทอม
-ทุนบริ จาคอื่นๆ

7. ประกาศผลสอบคัดเลือก
8. รายงานตัวนักศึกษาใหม่
9. ประเมินผลการรับนักศึกษา

2) มีกลไกในการทางานที่ชัดเจน
- แบ่ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในฝ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ ฝ่ า ยด าเนิ น งาน
ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายประเมินผล เป็นต้น
3) มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
- ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
- แทรกการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโครงการต่าง ๆ ที่คณะจัดดาเนิน
โครงการ อาทิ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการสาขาวิชา เป็นต้น
- ใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยอาจจะใช้มวลชนจากกลุ่ม
นักศึกษาขับเคลื่อนในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
- สร้างเพจคณะ สาขา และรายวิชา เพื่อเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ หรือกิจกรรม
ของคณะ/สาขาแก่สาธารณชน
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4) มีประสรุปผลและการประเมินผลโครงการ
- นาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางานตั้งแต่การ
วางแผนไปจนถึงการดาเนิน กิจ กรรม เพื่อนามาสู่ การทบทวนกิจกรรมและปรับ ปรุงกระบวนการในการ
ทางานในรอบปีถัดไป
ข. การดูแลนักศึกษา
1) ระบบและกลไกในการดูแลนักศึกษา
- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าใจปัญหาของนักศึกษาอย่างถี่ถ้วน
- อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีเวลาในการรับฟังปัญหาของนักศึกษา
- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
2) การให้คาปรึกษา
- อาจารย์ในสาขาวิชาจะต้องมีเวลาในการเข้า พบนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ทางสาขาวิชาอาจจะมีกลุ่มหรือเพจในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา
- ทางสาขาวิชาจะต้องมีอาจารย์อย่างน้อย 1 คนที่สามารถให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่อเกิดเหตุที่นักศึกษาจะขอลาออกกลางคัน
- ทางสาขาวิชาจะต้องมีอาจารย์อย่างน้อย 1 คนที่ดูแลเรื่องวิชาการและผลการเรียน
ของนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์
3) การสรุปและประเมินผล
- ในการประชุมคณาจารย์ประจาสาขาวิชาจะต้องมีการรายงานการให้คาปรึกษา
นักศึกษาทุกครั้ง เพื่อให้คณาจารย์ในสาขาวิชารับทราบปัญหาร่วมกัน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
4) การปรับปรุงกระบวนการ
- นาปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษามาปรับปรุง
แผนการให้คาปรึกษาในปีการศึกษาถัดไป
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เทคนิคการจัดทาตาราวิชาการ
การจัดทาตาราวิชาการเป็นการออกแบบตาราประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิ ทธิภาพในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสู ตร และเป็นการพัฒ นาตาแหน่งทางวิช าการของ
อาจารย์ผู้สอนในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการจัดทาตาราวิชาการไป
เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ในแวดวงวิชาการต่อไป
จากการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์ด้านเทคนิคการจัดทาตาราวิชาการมีแนวปฏิบัติที่ดี
ดังต่อไปนี้
รูปแบบหรือกระบวนการในการวางแผนการจัดทาตาราวิชาการ
1) ปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่เคยขอตาแหน่งวิชาการมาก่อน
2) ศึกษาวิธีการเขียนตาราจากตาราของผู้ที่ได้ตาแหน่งทางวิชาการ
3) การกาหนดจุดมุ่งหมายในการเขียน ซึ่งเจ้าของตาราจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการเรียบเรียงที่
ชัดเจน โดยการกาหนดจุดมุ่งหมายของตาราว่า จะเป็นตาราประเภทใด เช่น เน้นแนวคิดทฤษฎีหรือเน้นการ
ปฏิบัติที่ใช้ผลการวิจัยมาประกอบการเขียน ประเด็นต่อมา ผู้อ่านคือใคร โดยจะเฉพาะเจาะจงไปที่นักศึกษา
ในหลักสูตรรัฐ ศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 หรือชั้นปี 2 หรือชั้นปี 3 หรือชั้นปี 4 หรือจะเป็นนักศึกษาในสาย
สังคมศาสตร์ทั่วไป หรือประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อจะได้เรียบเรียงเนื้อหาของตาราให้สอดคล้องกับระดับ
ความรู้ของผู้อ่าน เพื่อไม่ให้ตารานั้นยากหรือง่ายจนเกินไป
4) คุณลักษณะสาคัญของผู้เรียบเรียงตารา ผู้เรียบเรียงตาราควรมีการเตรียมความพร้อมของ
ตนเองในหลายเรื่อง อันได้แก่ ต้องมีความรู้ที่เป็นพื้นฐานของรายวิชาที่จะใช้ในการเรียบเรียงและพัฒนาเป็น
ตารา, มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นเนื้อหาสาระในรายวิชานั้นๆ อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ, มีประสบการณ์ในการสอนโดยใช้ความรู้ในรายวิชานั้นๆ ไม่ต่ากว่า 2 ภาคการศึกษา, มีทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ , มีพื้นฐานการใช้ภาษาวิชาการเป็นอย่างดี และมีทักษะการเขียนงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพ
5) การเลือกรายวิชาที่จะนามาเรียบเรียงและพัฒนาเป็นตารา การเลือกเรียบเรียงและพัฒนา
ตารานั้น ควรพิจารณาจากหลักการสาคัญหลายประการ อาทิ เป็นเรื่องที่เจ้าของตารามีความเชี่ยวชาญมาก
ที่สุด, เป็นเรื่องที่มีความสนใจมากเป็นพิเศษ, เป็นเรื่องที่มีประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนาน, เป็น
เรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการอื่นๆ เช่น บทความ, เป็นเรื่องที่สามารถต่อยอดทาง
วิชาการได้อย่างลุ่มลึก, เป็นเรื่องที่มีแหล่งข้อมูลครบถ้วนและหลากหลาย, เป็นเรื่องที่ยังมีผู้เรียบเรียงและ
พัฒนาน้อย เป็นต้น
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6) หารายวิชาที่ตนเองถนัดและมีความรู้มากที่สุด
5) หาข้ อ มู ล หนั ง สื อ เอกสารต่ า งๆ รวมไปถึ ง บทความวิ ช าการ และงานวิ จั ย เพื่ อ เป็ น
แหล่งข้อมูลการเขียนตารา
6) ศึกษางานที่มีลักษณะเดียวกันกับงานเราจากผู้เขียนที่เป็นต้นฉบับในประเทศไทย
7) ไม่ต้องสนใจว่าจะซ้ากับผู้ใดขอให้เนื้อหามีความโดดเด่นและมีมุมมองที่แตกต่าง
ขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาตาราวิชาการ
1) การคัดเลื อกรายวิช าที่จะนามาพัฒ นาเป็นตารา โดยจะทาการคัดเลื อกจากเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชาที่ต้องการจะเขียนและพัฒนาเป็นตารา ซึ่งตาราจะต้องมีความลุ่ มลึกและมี
ร่องรอยของการต่อยอดจากแนวคิด/ ทฤษฎี หรือสิ่งที่ผู้อื่นกล่าวไว้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์
และการบูรณาการของเจ้าของตารานั้น
2) เมื่อคัดเลือกเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาได้แล้ว ก็จะเข้าสู่การทบทวน มคอ. 3/
มคอ.5 ที่มีอยู่ภายใต้คาอธิบายรายวิชา จากนั้นจึงพัฒนา มคอ.3/ มคอ.5 ให้มีรายละเอียดที่สมบูรณ์
ครบถ้วน และรอบด้าน
3) เริ่มลงมือเขียนตารา โดยการวางโครงเรื่องของผลงาน (Plot) ให้ชัดเจนว่า ตาราทั้งเล่ม
จะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหากี่บท แต่ละบทคืออะไร บทใดมาก่อนบทใดมาหลังอย่างเป็นลาดับขั้น
4) วางแผนหัวข้อหลัก เรื่องหลักในแต่ละบท เพื่อสะท้อนและครอบคลุมคาอธิบายรายวิชา
5) จัดลาดับหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยในแต่ละบท เพื่อให้เนื้อหาถูกจัดระเบียบและ
อ่านเข้าใจง่าย ซึง่ แต่ละบทจะต้องกาหนดหัวเรื่องหลัก (Topic) และหัวเรื่องรอง (Sub-Topic) ไล่เรียงกันไป
อย่างสละสลวย หรืออย่างน้อยที่สุดในแต่ละบทต้องประกอบไปด้วย จุดประสงค์ประจาบท, เค้าโครงบท,
บทนา, ทฤษฎี/แนวคิด, เนื้อหาสาระ, บทสรุป, เอกสารอ้างอิง/ หนังสืออ่านประกอบ ทาเช่นนี้ไปในแต่ละ
บท จนครบทุกบท
6) ค้นคว้าหาเอกสาร/ หนังสือ/ ตารา/ บทความ/ E-Book ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่
เกี่ย วข้องกับ เนื้ อหาในแต่ล ะบท อ่านทาความเข้าใจ จับประเด็น และคัดเลื อกเนื้อหาที่มีความส าคัญที่
ต้องการนาไปใช้ประกอบในการเขียนตารา
7) จัดสรรเวลาวันละ 2-3 ชั่วโมงต่อวัน หลังเลิกงาน เพื่อดาเนินการเขียนตาราวิชาการ
8) ลงมือเขียนเนื้อหาในแต่ละบทตามโครงที่วางไว้จนครบทุกบท โดยอาศัยเอกสารต่างๆ
ประกอบ พร้อมอ้างอิงแหล่งข้อมูล (อ้างอิงแบบนามปี) ทุกครั้ง
9) ลงมือทางานวันละนิดแต่ทาอย่างต่อเนื่องทุกวัน
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10) นาเสนอความรู้ใหม่ๆ มีการยกกรณีตัวอย่างอธิบายเพิ่มเติมทฤษฎี เพื่อให้เนื้อหามีความ
ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมา
11) มีการจัดทาภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ เพื่อทาให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา
ได้ง่าย และมีความน่าสนใจมากขึ้น
12) ทบทวนและตรวจทานความสมบูรณ์ของตารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา และความถูกต้องของรูปแบบการเขียน หากมีความผิดพลาดก็
ต้องดาเนินการแก้ไข
13) นาไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา เพื่อให้ทราบว่าตาราที่พัฒนาขึ้นมา
นั้นสามารถจะใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์กับนักศึกษาหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และยังมีประเด็นใดที่ควรจะ
เพิ่มเติมหรือตัดตอนลงไป ทั้งนี้เพื่อให้ตารามีความสมบูรณ์สาหรับการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
14) ปรับแก้ตาราอีกครั้งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
15) เผยแพร่ตาราที่พัฒนาขึ้นไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ อันเป็นการขยายพรมแดนของความรู้ให้
กว้างขึ้น เพื่อเป็นคุณูปการกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของตาราวิชาการ
1) ตรวจสอบประเด็นพื้นฐานตามคาอธิบายรายวิชา
2) ตรวจสอบการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ
3) ตรวจทานคาผิด
4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ผ่านการนาไปใช้ในการเรียนการสอนด้วยตนเอง เพื่อเป็นการ
ทดลองใช้ตาราในทางปฏิบั ติจ ริ งว่า ตาราสามารถจะตอบสนองต่อการเรียนการสอนได้ห รือไม่ ซึ่งการ
นาไปใช้จริงจะทาให้เจ้าของตาราสามารถค้นพบข้อผิดพลาด ทั้งในส่ วนที่เป็นเนื้อหาสาระ การใช้ภาษา
ไวยากรณ์ การอ้างอิง หรือแม้แต่รูปแบบการเขียน ซึ่งจะทาให้สามารถแก้ไขปรับปรุงตาราให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้นได้
5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ผ่านการเผยแพร่ตาราไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ต้องใช้ตาราในการ
เรียนการสอน เพื่อให้ได้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) จากผู้สอนในต่างสถาบัน ซึ่งจะทาให้รู้ปัญหาและ
ข้อบกพร่องของตารา เพื่อนามาสู่การแก้ไขปรับปรุงต่อไป
4) ตรวจ Plagiarism หรือการคัดลอกผลงานของคนอื่น
5) วิพากษ์ข้อมูลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) อย่างน้อย 3 คน
6) ให้กูรูผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียนตรวจทานความสมบูรณ์ของงาน
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วิธีการปรับปรุงหรือแก้ไขความสมบูรณ์ของตาราวิชาการ
1) เมื่อเขียนตาราเสร็จ มีการนาไปใช้ในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนความเข้าใจใน
สิ่งที่ตนเขียน หรือส่งให้อาจารย์ในสาขาวิชาเดียวกันช่วยอ่านว่าสิ่งที่ตนเขียนอ่านเข้าใจหรือไม่ เพื่อปรับปรุง
ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
2) การปรับปรุงแก้ไขเมื่อตาราปรากฏข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการใช้ภาษา ด้านไวยากรณ์ ด้านการอ้างอิง หรือแม้แต่รูปแบบการเขียน ในกรณีนี้
เจ้าของตาราต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตาราของตนเอง โดยการบันทึกข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่ได้
จากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของตารา ซึ่งอาจจะมาจากข้อค้นพบของตนเอง หรือมาจากคาแนะนาจาก
ผู้สอนในสถานบันการศึกษาอื่นๆ ที่ใช้ตารา หรือมาจากการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ แล้วนา
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดนั้นมาแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้องมากที่สุด
3) ปรับปรุงตามคาวิพากษ์ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)
4) การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเมื่ อ ต าราปรากฏว่ า มี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ในกรณี นี้ เมื่ อ ได้ มี ก าร
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตาราแล้วพบว่า ตารายังมีความไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเนื้อหา
สาระในแต่ล ะบทหรื อ แต่ล ะหั ว ข้อ ซึ่งถื อเป็ นสิ่ ง ส าคั ญที่สุ ด เจ้าของต าราจึงต้ องด าเนิ นการแก้ ไข โดย
การศึกษาค้น คว้าเพิ่มเติม การเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ การอรรถาธิบายเพิ่มเติม หรือแม้แต่การวิเคราะห์
สังเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อให้ตารามีความสมบูรณ์มากที่สุด
5) ปรั บ ปรุ งงานให้ มีความเป็นปัจจุ บันและทันสมั ยเพราะงานวิช าการต้อ งปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลา

เทคนิคการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
การทาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่สอนเป็นสิ่งที่อาจารย์ประจารายวิชาควรดาเนินการ
ให้ครบทุกรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาเอกสารประกอบการสอนนี้ไปศึกษาข้อมูลก่อนเบื้องต้น และ
นักศึกษาสามารถศึกษาเชิงวิเคราะห์ในเนื้อหาแต่ละบทได้ล่วงหน้ารวมทั้งสามารถทาแบบทดสอบต่ างๆ ใน
เอกสารประกอบการสอนได้อย่างครบวงจร
จากการจั ดการความรู้ ของคณะนิติรัฐ ศาสตร์ด้านเทคนิคการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
รูปแบบหรือกระบวนการในการวางแผนการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
1) ศึกษารูปแบบการเขียนตามเค้าโครงของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2) ปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ทึ่เคยขอตาแหน่งวิชาการมาก่อน
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3) ศึกษาวิธีการเขียนเอกสารประกอบการสอนจากเอกสารประกอบการสอนของผู้ ที่ได้
ตาแหน่งทางวิชาการ
4) เลือกความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะทาผลงานทางวิชาการ ด้วยมีประกาศ ก.พ.อ.ใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ กาหนดให้การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ทางวิชาการ ต้องระบุสาขาวิชาของตาแหน่งทาง
วิชาการนั้น ๆ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความเชี่ยวชาญ เฉพาะของบุคคล ซึ่งแนวทางในการกาหนดสาขาวิชาจะ
พิจ ารณาจากการปฏิบัติหน้ าที่ตามภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งนั้น โดยต้องแสดงให้เห็นเป็น ที่ประจักษ์ได้ว่าผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านใด(กรณีกลุ่มวิชาตาม ก.พ.อ. ได้กาหนดสาขาวิชาไว้ การทาผลงานทางวิชาการจึงต้อง
วางแผนให้เป็นไปในแนวทางที่เราเชี่ยวชาญ)
เนื่ อ งจากหากไม่ ก าหนดสาขาวิ ช าที่ จ ะท าผลงานทางวิ ช าการไว้ ก่ อ นแม้ ว่ า จะได้ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์แต่เวลาที่จะทาตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นจะทาให้ไม่สามารถเข้าสู่ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ได้เพราะรายวิชาที่ทาการสอนนั้นไม่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ เพราะที่ผ่านมานั้นกาหนดความเชี่ยวชาญ
เพียงเชี่ยวชาญกลุ่มวิชานิติศาสตร์ ไม่จาต้องระบุความเชี่ยวชาญลงไปในรายละเอียดว่าเชี่ยวชาญสาขาวิชา
ใด แต่ปัจจุบันนั้น ต้องระบุลงด้วยว่า เชี่ยวชาญสาขาวิชาใดอาทิเช่น สาขาวิชากฎหมายเอกชน (Private
Law) สาขาวิชากฎหมายมหาชน (Public Law) สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
สาขาวิชากฎหมายสังคม (Social Law) สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law) สาขาวิชากฎหมาย
เปรียบเทียบ (Comparative Law) สาขาวิชานิติปรัชญา (Philosophy of Law) สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
(Business Law) สาขาวิชากฎหมายอาญา (Criminal Law) สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม (Criminal Law and Justice Administration) สาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญวิทยา
(Criminal Law and Criminology) ส่วนกลุ่มสังคมศาสตร์ แยกเป็น สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชา
รัฐ ประศาสนศาสตร์ จึ งยังไม่เกิดปัญหาเพราะทั้งสองสาขาวิช านี้ยังไม่มีการแยกกลุ่ มสาขาลงไปอีก แต่
อย่างไรก็ดีก็ควรวางแผนในการทาผลงานทางวิชาการตั้งแต่ต้นเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการที่จะทาผลงาน
ทางวิชาการที่สูงขึ้นไปอีก
5) หาข้อมูล หนังสือ เอกสารต่างๆ รวมไปถึงบทความวิชาการ งานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
การเขียนเอกสารประกอบการสอน
6) จัดทา มคอ.03 (รายละเอียดรายวิชา) ด้วยอาจารย์ทุกท่านก่อนที่จะทาการสอนทุกรายวิชา
นั้นจะต้องมีรายละเอียดรายวิชา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่อาจารย์ทุกคนยังไม่ได้คิดรายละเอียด
รายวิชาด้วยตนเอง แต่จะนาจากอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นมาปรับแก้ ดังนั้นในการทาเอกสารประกอบการสอน
ในช่ ว งแรกต้ อ งพิ จ ารณาจากแผนการสอนรายสั ป ดาห์ ว่ า หลั ง จากที่ ส อนแล้ ว ได้ ส อนตามที่ป รากฏใน
รายละเอียดรายวิชาที่ทาหรือไม่ เพื่อนามาปรับปรุงเป็นของตนเองแล้วขณะที่ทาการสอนนั้นได้ใช้ตารา
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หนังสือ ของท่านใด ในช่วงแรก ทุกคนก็มักนาเนื้อหาในส่วนของอาจารย์ที่สอนเรามาลงก่อนเป็นเบื้องต้น แต่
เนื้อหาทีเรานามาใส่ไว้ในเอกสารประกอบการสอนนั้นยังไม่ใช่ของผู้สอน จะต้องมีการปรับแก้ตามที่ผู้สอนได้
พบ ในการสอนแต่ละสัปดาห์จนในที่สุ ดแล้ว ก็จะเป็นส่ วนของอาจารย์ผู้สอนที่จะทาผลงานทางวิช าการ
ประมาณ 20% เพราะในการทาผลงานทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เขียนนั้นเป็นผู้เรียบเรียงดังนั้น ใน
เอกสารประกอบการสอนจึงมีเนื้อหาที่ผู้เรียบเรียงคิดขึ้นมาเองค่อนข้างน้อย
ขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
1) วางแผนหัวข้อหลัก เรื่องหลักในแต่ละบท เพื่อสะท้อนและครอบคลุมคาอธิบายรายวิชา
2) จัดลาดับหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยในแต่ละบท เพื่อให้เนื้อหาถูกจัดระเบียบและ
อ่านเข้าใจง่าย แต่ละบทมีการจัดทาแบบฝึกหัดคาถามท้ายบท
3) ดูแผนการสอนรายสัปดาห์ในรายละเอียดการสอน ก่อนว่า ผู้สอนบรรยายไปกี่ครั้ง ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่จะประมาณ 15 ครั้ง แล้วพิจารณาดูว่าเนื้อหาที่บรรยายในแผนการสอนนั้น เราจะทาเอกสาร
ประกอบการสอนกี่บทซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 8 ถึง 10 บท (ไม่แน่นอน แล้วแต่เนื้อหารายวิชาซึ่งอาจจะจานวน
บทน้อยกว่าที่กล่าวไว้ก็ได้แต่ที่สาคัญต้องครอบคลุมทั้งหมดในคาอธิบายรายวิชา
4) จัดทาสารบัญ เพื่อกาหนดขอบเขตของเนื้อหาว่าแต่ละบทจะมีเนื้อหาประจาบทเท่าใด
5) จะใช้ตารา หนังสือ กี่เล่ม ซึ่งโดยหลักแล้วในการทาเอกสารประกอบการสอนในแต่ละบทก็
ควรมีเนื้อหาจากตารา หรือหนังสือ หลากหลาย และทันสมัย บางครั้งข้อมูลอาจได้มากจากการสืบค้นทาง
ระบบสารสนเทศ
6) จัดทาแผนบริหารการสอนทั้งรายวิชา(มคอ.๐๓ ที่ปรับแก้แล้ว) และจัดทาแผนบริหารการ
สอนในแต่ละบทซึ่งในแผนบริหารการสอนประจาบทจะประกอบไปด้วย
6.1) เนื้อหาประจาบท ซึ่งนามาจากสารบัญประจาบทนั้นๆ
6.2) วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกั บเนื้อหาประจาบทซึ่ง
ผู้สอนได้บรรยาย
6.3) วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
6.4) สื่อการเรียนการสอน
6.5) การวัดผลและการประเมินผล กล่าวคือหลังจากผู้เรียนได้เรียนจบบทนี้แล้ว ผู้สอนใช้
วิธีใดในการวัดผลและประเมินผล
6.6) การจัดทาแผนประจาบทก็จะเป็นตัวกาหนดทิศทางในการเขียนเอกสารประกอบการ
สอนได้อย่างเป็นระบบอีกรูปแบบหนึ่ง
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7) นาเสนอความรู้ใหม่ๆ มีการยกกรณีตัวอย่างอธิบายเพิ่มเติมทฤษฎี เพื่อให้เนื้อหามีความ
ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมา
8) มีการจัดทาภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ เพื่อทาให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้
ง่าย และมีความน่าสนใจมากขึ้น
9) จัดสรรเวลาวันละ 2-3 ชั่วโมงต่อวัน หลังเลิกงาน เพื่อดาเนินการเขียนเอกสารประกอบการ
สอน
10) วิพากษ์ข้อมูลโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
11) เผยแพร่งานไปยังสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
12) ติดตามการใช้ประโยชน์จากงานที่เผยแพร่
วิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการสอน
1) ตรวจสอบประเด็นพื้นฐานตามคาอธิบายรายวิชา และต้องดาเนินการเขียนอย่างควร
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามคาอธิบายรายวิชาให้ครบถ้วน
2) ตรวจสอบการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ไม่อ้างอิงเนื้อหาจาก Wikipedia
เพราะเป็นเนื้อหาที่มีการปรับแก้โดยผู้ใช้ทั่วไป ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ
3) ตรวจทานคาผิด
4) ตรวจ Plagiarism หรือการคัดลอกผลงานของคนอื่น
5) มีคณะกรรมการระดับคณะกลั่นกรองความสมบูรณ์
6) เอกสารประกอบการสอน ที่ทาเสร็จแล้ว (ซึ่งในครั้งแรกอาจยังไม่สมบูรณ์) ควรนาไปใช้สอน
จริงโดยให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่จัดทาเอกสารประกอบการสอน เป็นผู้ใช้ ซึ่งในขณะที่ได้บรรยายนั้นก็
ให้นักศึกษาช่วยในการตรวจทาน คาผิดถูก แล้วสอบถามว่าอ่านแล้วเข้าใจหรือไม่ พอสิ้น ภาคการศึกษา ก็
นาไปปรับแก้เอกสารประกอบการสอนก็จะสมบูรณ์มากขึ้น หลังจากนั้นก็ให้นาเอกสารประกอบการสอนไป
เผยแพร่ให้มหาวิทยาลัยอื่นในสาขาที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกันได้ใช้
วิธีการปรับปรุงหรือแก้ไขความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการสอน
1) เมื่อเขียนเอกสารประกอบการสอนเสร็จ มีการนาไปใช้ในภาคเรียนนั้ นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้
สะท้อนความ
2) เข้าใจในสิ่งที่ตนเขียน หรือส่งให้อาจารย์ในสาขาวิชาเดียวกันช่วยอ่านว่าสิ่งที่ตนเขียนอ่าน
เข้าใจหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
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3) ศึกษาข้อเปรียบเทียบจากอินเตอร์เน็ตเพื่อความสมบูรณ์ของงาน
4) ให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในคณะช่วยให้คาแนะนา

เทคนิคการขอตาแหน่งทางวิชาการ
การเขียนตาแหน่งทางวิชาการเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของสาย
วิชาการให้มีตาแหน่งที่สูงขึ้น โดยเกิดจากการพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพและเผยแพร่สู่สาธารณะ จากการ
จัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์ด้านเทคนิคการขอตาแหน่งทางวิชาการ มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
รูปแบบหรือกระบวนการในวางแผนการขอตาแหน่งทางวิชาการ
1) ศึกษาหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอตาแหน่งทางวิชาการในภาพรวม
2) ปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่เคยขอตาแหน่งวิชาการมาก่อน
3) พิจารณาว่า ตนจะยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการภายใต้เงื่อนไขใด เช่น เขียนตารา หรือทาวิจัย
4) ศึกษาวิธีการเขียนตาราและเอกสารประกอบการสอนของผู้ที่ได้ตาแหน่งทางวิชาการ
5) ศึกษาหลักเกณฑ์การใช้งานวิจัยในการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
6) การคานวณระยะเวลาในการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยจะต้องมีการวางแผนว่าจะยื่น
ขอตาแหน่ งทางวิช าการเมื่อ ใด เพื่อให้ มีเวลาในการเรี ยบเรียง พัฒ นา และปรับปรุ งตาราและเอกสาร
ประกอบการสอนให้ สมบูรณ์ ที่สาคัญควรมีการจัดทาการทางานเป็นตารางการทางานที่แน่นอนชัดเจน
เพื่อให้การเรียบเรียงตาราและจัดทาเอกสารประกอบการสอนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อ
ความรวดเร็วและไม่ล่าช้าไปกว่าระยะเวลาที่กาหนด
7) การเลือกสรรรายวิชาที่ใช้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยต้องเลือกทาในรายวิชาที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการสอนมากเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถเรียบเรียงตาราและจัดทาเอกสาร
ประกอบการสอนได้อย่ างมีคุณภาพ และไม่ใช้เวลานานมากเกินไปในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม รวมถึง
อาจจะเลื อกรายวิช าที่ตนเองมีแหล่ งข้อมูล ที่พร้อมสรรพอยู่แล้ ว ไม่ว่าจะเป็น บทความ หนังสื อ สไลด์
นาเสนอ หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งต้องมีปริมาณมากเพียงพอ
8) การสร้างบรรยากาศในการทาผลงาน ผู้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการควรจะสร้างและอยู่ใน
สังคมที่มีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการทาผลงาน เนื่องจากการทาตาราและเอกสารประกอบการสอนใช้เวลา
ค่อนข้างนาน บรรยากาศในการทาผลงานจึงเป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ เพราะ
หลายท่านก็ล้มเลิกความตั้ งใจในการทาผลงานกลางคัน เพราะบรรยากาศไม่เอื้ออานวยต่อการทาผลงาน
เทคนิคในการสร้างบรรยากาศในการทาผลงานที่ดีวิธีการหนึ่งคือ “การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ”
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(Professional Learning Community-PLC) ซึ่งในที่นี้หมายถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นมือ
อาชีพ ร่วมกับผู้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการคนอื่นๆ ที่อยู่ในช่วงของการเรียบเรียงตาราและจัดทาเอกสาร
ประกอบการสอนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผู้ยื่นขอตาแหน่งที่อยู่ในสาขาเดียวกันหรือสาขาใกล้เคียง การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้จะสามารถช่วยให้ผู้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 4 ประการ กล่าวคือ 1) ทาให้
ผู้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ซึ่ง
กัน และกั น อัน จะช่ว ยให้ การท างานรวดเร็ว มากขึ้ น และเกิ ดความผิ ดพลาดน้อยที่ สุ ด 2) เป็นการสร้า ง
บรรยากาศในการทาผลงานที่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัย และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งจะส่งผลต่อ
การเกิดความรักสามัคคีขึ้นในองค์กร 3) เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นจากการทาผลงาน ผู้ยื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการจะได้ร่ วมกัน แก้ไขปัญหาให้ผ่ านพ้นไปได้ 4) สั งคมแห่ งการเรียนรู้ร่วมกันจะช่ว ยให้ผู้ยื่นขอ
ตาแหน่งทางวิชาการสามารถจะพูดคุย ปรับทุกข์ ดูแลสุข ให้กาลังแรงใจต่อกันและกัน รวมถึงกระตุ้นเตือน
กันได้โดยตลอด อันจะทาให้การทาผลงานเป็นไปด้วยความสุข รวดเร็วทันกาหนดระยะเวลา และได้ผลงาน
ที่ดีมีคุณภาพดี
9) การตรวจสอบความถูกต้องของตาราและเอกสารประกอบการสอน ในการตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความถูกต้องของผลงาน ผู้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการอาจจะดาเนินการส่งผลงานของตนเองไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (Peer Review) โดยอาจจะทาอย่างไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ความสะดวกและระยะเวลาในการทาผลงานของผู้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการแต่ละท่าน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิควร
จะเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในเรียบ
เรี ย งตาราและจั ดทาเอกสารประกอบการสอน กล่ าวคือ เป็นผู้ ที่มีตาแหน่งทางวิช าการในระดับผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป เพื่อที่จะนาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน
ก่อนที่จะยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการตามลาดับขั้นตอน
10) ให้เชื่อในกฎหมายที่ประกาศใช้เป็นหลักเพื่อความไม่สับสันในการยื่นเรื่อง
ขั้นตอนในการดาเนินการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
1) ดาเนินการจัดพิมพ์ตาราและเอกสารประกอบการสอนจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์การ
เผยแพร่ตารา โดยคานวณระยะเวลาการเผยแพร่ที่สอดคล้องกับเกณฑ์
2) การประเมิน หากตาราตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง จะต้องยึดการจัดพิมพ์ครั้งล่าสุดเป็นเกณฑ์
การเผยแพร่ ซึ่งต้องเผยแพร่อย่างน้อย 4 เดือน และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
จึงจะสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
3) เขียนคาขอรับการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03)
4) จัดส่งเอกสารให้กับสานักงานกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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วิธีการติดตามการขอตาแหน่งทางวิชาการ
1) สอบถามความคืบหน้าของกระบวนการจากสานักงานกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
2) การติดตามการขอตาแหน่งทางวิชาการ ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม (Group Line) ชื่อกลุ่ม
“ผลงานทางวิชาการRERU” เพื่อติดตามข่าวสารและความเคลื่ อนไหวเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ โดยในไลน์กลุ่มนี้จะมีการแจ้งข้อมูล ความเคลื่อนไหว การนัดหมายประชุม รวมถึงผลการประเมิน
แก่ส มาชิก ในกลุ่ มไลน์ ซึ่งสมาชิกสามารถจะติดตามการขอต าแหน่งทางวิช าการและความก้าวหน้าใน
กระบวนการได้ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอตาแหน่งทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงครั้งต่อไป
1) ต้องมีการวางแผนการทางาน ต้องวางกรอบเวลาว่าแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนจะต้อง
เขียนอะไร
2) ต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมตามบริบทชีวิตของตน เช่น แบ่งเวลาทาผลงานวิชาการวันละ
2 ชั่วโมงหลังทานข้าวเย็น และเผื่อเวลาบางส่วนก่อนนอนให้กับครอบครัว
3) ต้องตั้งใจทาอย่างต่อเนื่อง ทาทุกวัน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
4) ต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู้ที่เคยผ่านการของตาแหน่งทางวิชาการ
มาก่อน
5) ไม่เก็บตัวทาอยู่เพียงคนเดียวเพราะจะขาดโอกาสในการได้มาซึ่งเทคนิควิธีการที่ดี
6) ควรยึดกระบวนการตามแบบ ก.พ.อ. 03 เพื่อความชัดเจนในการติดตาม
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เทคนิคการขอทุนวิจัย
จากการจั ด การความรู้ ข องคณะนิ ติ รั ฐ ศาสตร์ ด้ า นเทคนิ ค การขอทุ น วิ จั ย มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนการวิจัย
1) เลือกประเด็นหรือหัวข้อวิจัยที่เป็นเรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้งานวิจัยน่าสนใจ
ดึงดูดแหล่งทุนและเป็นงานที่ไม่ล้าสมัย
2) ประเด็นหรือหัวข้อในการวิจัยต้องชัดเจนว่าจะศึกษาเรื่องอะไร เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนเค้า
โครงการวิจัย
3) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะทาการวิจัย โดยเรื่องที่จะทาควรมีข้อมูลที่เพียงพอต่อ
การศึกษาการวิจัย
4) ควรจัดหาหนังสือ ตารา เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย เพื่อนามาใช้ประโยชน์
ในการทบทวนวรรณกรรม
5) ทาปฏิทินการวิจัยให้สอดคล้องกับเค้าโครงของการวิจัย เพื่อวางแผนการดาเนินงานว่าในแต่
ละเดือนจะดาเนินงานอะไรบ้าง
6) จัดหาทีมทางานที่มีคุณภาพโดยคานึงถึงปัจจัยการหนุนเสริมงานวิจัยให้สาเร็จลุร่วง
7) จั ด หาผู้ ที่มี ค วามช านาญด้ านการเงิน และการเบิ ก จ่า ยมาเป็น ผู้ ส นั บ สนุ น ในการท า
งบประมาณ
8) ลงพื้นที่ที่จะทาการศึกษาก่อนทาการวิจัยเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล
9) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเอกสาร กล้องถ่ายรูป
เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ
10) เขียนเค้าโครงการวิจัยให้มีความน่าสนใจและถูกต้องตามแบบฟอร์มของแหล่งทุนที่ให้การ
สนับสนุน อาจจะเข้าไปศึกษาข้อมูลงานวิจัยจากอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนเค้าโครง
2. การดาเนินการวิจัยตามแผน
1) เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้วให้รีบดาเนินการตามแผนการวิจัยที่วางไว้ เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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2) นาปฏิทินการวิจัยที่วางแผนไว้มาใช้ประโยชน์ในการวิจัย เพื่อความเป็นระบบในการ
ดาเนินการวิจัย
3) เมื่ อ จั ดท าข้ อ มู ล เบื้ องต้ น แล้ ว เสร็ จ ให้ เ ตรี ยมการลงพื้ น ที่ภ าคสนาม เพื่ อ สั ม ภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายการวิจัย โดยใช้ศักยภาพทีมวิจัยในการทางานอย่างเต็มที่
4) เมื่อได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามแล้วให้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่ อนาไปสู่การ
วิเคราะห์ผล สรุปผล และอภิปรายผลตามลาดับ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้
งานวิจัยหยุดชะงักอันเป็นเหตุทาให้งานอื่นเข้ามาแทรกการทาวิจัยจนอาจจะส่งผลต่อการดาเนินการวิจัย
ล่าช้า
5) ในระหว่างการดาเนินการวิจัยต้องใช้ศักยภาพของทีมวิจัยในการดาเนินการเบิกจ่ายเงินวิจัย
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการวิจัยที่ดาเนินการ และไม่ควรปล่อยการเคลียร์เอกสารการเบิกจ่ายนานจนเกิดไป
เพราะจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เอกสารสูญหายได้
6) เมื่อดาเนินการวิจัยแล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบรูปแบบการวิจัยตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน
เพื่อให้การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เกิดข้อผิดพลาดมากที่สุด
3. การตรวจสอบงานวิจัย
1.) เมื่อดาเนินการวิจัยแล้วเสร็จ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่ทาวิจัยตรวจสอบการวิจัยใน
เบื้องต้น เพื่อเป็นให้งานวิจัยมีความรวดเร็วและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2) ตรวจสอบรูปแบบการวิจัยตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน โดยให้ทีมวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย
ตรวจทานความถูกต้องของงานวิจัย
4. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัย
1) ควรหาผู้ช่วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงพื้นที่ภ าคสนาม เพราะจะสามารถช่วย
งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ควรประสานกับพื้นที่อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนลงพื้นที่ภาคสนาม
3) ควรมีการบันทึกเสียงหรืออัดวีดีโอขณะสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และประเด็น
สาคัญไม่สูญหาย
4) ควรศึกษารูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยจากผู้ที่มีประสบการณ์และเคยของบประมาณ
จากแหล่งทุนนั้นๆ
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เทคนิคการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน
จากการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์ด้านเทคนิคการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการ
สอน มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
1. การบูรณาการการวิจัยจากงานของผู้สอน
1) อาจารย์ผู้สอนที่ทาวิจัยควรนาผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
ซึ่งอาจจะดึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระรายวิชามาสอดแทรกกับการเรียนการสอน
2) นาข้อเสนอแนะจากการวิจัยมาเป็นประเด็นในการทารายงานของนักศึกษา
3) นาข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปมาพัฒนาต่อยอดเป็นหัวข้อวิจัยในชั้นเรียนให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
4) นาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยมาให้นักศึกษาทดลองศึกษาการใช้ประโยชน์ โดย
อาจจะจาลองสถานการณ์ให้สอดคล้องกับงานวิจัยและสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
5) นาผลการวิจัยลงไปพัฒนาชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในประเด็น
ยุทธศาสตร์ “เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
6) ต่อยอดพื้นที่การวิจัยเป็นห้องเรียนชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการวิจัยและ
ใช้ฐานชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของนักศึกษา
2. การบูรณาการวิจัยจากงานของผู้เรียน
1) จากการทางานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ทาการศึกษาประเด็นการวิจัยในพื้นที่ต่างๆ
เมื่องานวิจัยแล้วเสร็จสามารถนามาต่อยอดการใช้ประโยชน์ในการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ได้
2) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาสามารถนามาเขี ยนเป็นบทความตีพิมพ์เพื่อ
เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
3) นาผลการวิจัยของนักศึกษามานาเสนอในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้รับจากการ
ทาวิจัย
4) หากมีสาระรายวิชาที่สอดคล้องกับหัวข้อการวิจัยอาจารย์ผู้สอนสามารถนาผลการวิจัยมา
เป็นกรณีศึกษาเพื่อยกตัวอย่างเชิงรูปธรรมในชั้นเรียนได้
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เทคนิคการจัดการระบบงานสารบรรณ
งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ-การส่ง
การเก็บรักษา การยืม การทาลาย ซึ่งเป็นการกาหนดขั้นตอนขอบข่ายของงาน สารบรรณ ในทางปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจา ทาสาเนา ส่งหรือสื่อ
ข้อความ รับ บัน ทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา
ติดตามและทาลาย ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน การดาเนินงานต้องดาเนินงานด้วยระบบ
เอกสาร ดังนั้นจึงต้องมีการกาหนดและการควบคุมงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ 6 ชนิด คือ
1) หนังสือภายนอก
2) หนังสือภายใน
3) หนังสือประทับตรา
4) หนังสือสั่งการ
5) หนังสือประชาสัมพันธ์
6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทาขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
จากการจั ด การความรู้ ข องคณะนิ ติ รั ฐ ศาสตร์ ด้ า นเทคนิ ค การจั ด การระบบงานสารบรรณ
มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
1. การรับหนังสือ
1) ลงรับหนังสือและลงรายละเอียดในหนังสือคุม
2) ออกเลขหนังสือและเรื่องของหนังสือให้ชัดเจนด้วยตัวบรรจงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น
3) สาเนาเอกสารหรือหนังสือทุกแผ่นที่ได้รับให้ครบถ้วน
4) หากเป็นหนังสือที่ระบุชื่อบุคคลให้นาส่งเจ้าตัวพร้อมสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
5) เจ้าหน้าที่ธุรการต้องพิจารณาสาระสาคัญก่อนหนังสือก่อนนาเสนอผู้บริหาร
6) นาหนังสือรับทั้งภายในและภายนอกนาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
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2. การส่งหนังสือ
1) ลงรับหนังสือและลงรายละเอียดในหนังสือคุม
2) ออกเลขหนังสือและเรื่องของหนังสือให้ชัดเจนด้วยตัวบรรจงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น
3) สาเนาเอกสารหรือหนังสือทุกแผ่นที่จะส่งออกให้ครบถ้วน
4) หากหนังสือที่ต้องส่งทางไปรษณีย์ให้เขียนที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้รับ
5) การส่งหนังสือทางอิเลคทรอนิคส์หรืออีเมล์ให้ติดต่อผู้รับหนังสือเสมอ
6) การส่งหนังสือทางการแฟกซ์เอกสารให้ติดต่อผู้รับหนังสือเสมอ
3. การจัดเก็บเอกสาร
1) ควรถ่ายสาเนาเอกสารหนังสือทุกฉบับให้เรียบร้อยอย่างน้อย 1-2 สาเนา
2) จัดทาแฟ้มเก็บเอกสารโดยให้ติดสันแฟ้มระบุปี พ.ศ. และแยกเป็นรายเดือน เพื่อสะดวก
ต่อการค้นหาเอกสาร
3) ควรมีการสแกนหนังสือทุกฉบับแล้วจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเลคทรอนิคส์ เพื่อสะดวกใน
การค้นหาเอกสาร และประหยัดการใช้กระดาษ
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บทที่ 5
เทคนิคการบริการวิชาการแก่สังคม
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีแผนการดาเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ทั้งในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ๆ ทั้งนี้ การบริการวิชาการนับเป็นภารกิจที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อนักศึกษา บุคลากรของคณะนิติรัฐ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ ร้ อยเอ็ด และชุ มชนหรื อ สั ง คม โดยเป็ นการเผยแพร่อ งค์ค วามรู้ ข องนั กศึ ก ษาและบุ คลากรข อง
มหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนหรือสังคมภายนอก และเป็นการช่วยพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งภายหลังจากการนาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแล้ว
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังจะได้เรียนรู้และนาข้อบกพร่องหรื อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือการปฏิบัติงานจริงมาใช้เป็นประเด็นในการทาการศึกษาวิจัย การพัฒนาการ
เรียนการสอน อาทิ บทความ ตารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอนหรือหลักสูตรต่อไป
จากการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์ด้านเทคนิคการบริการวิชาการแก่สังคม มีแนวปฏิบัติ
ที่ดี ดังต่อไปนี้
1. การวางแผน
1) กาหนดพื้นที่บริการวิชาการ
1) มีการกาหนดพื้นที่ให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ
2) ควรดาเนินการในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง
3) ให้บริการวิชาการในประเด็นเดิมเพื่อพัฒนาต่อยอดการให้บริการอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
4) ลงพื้นที่ศึกษาบริบทของชุมชนก่อนเลือกพื้นที่
5) ติดต่อประสานงานกับผู้ นาชุมชนหรือผู้อาวุโสของชุมชนเพื่อปรึกษาหารือร่าง
โครงการก่อนการจัดดาเนินโครงการ
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2) กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มเป้าหมายต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
2) กลุ่มเป้าหมายต้องเน้นที่ชุมชนเป็นหลัก เพราะเป็นการบริการวิชาการกับชุมชน
ภายนอก
3) กลุ่ มเป้ าหมายต้อ งมีนักศึกษาเข้าร่ว มด้ว ยเพื่อเรียนรู้กระบวนการทางานเชิ ง
บูรณาการแบบมีส่วนร่วม
3) การออกแบบกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
1) ออกแบบกิจกรรมในลักษณะการมีส่วนร่วมทั้งอาจารย์ นักศึกษาและชุมชน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
2) เน้นกิจกรรมที่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะชุมชนจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้
3) เลือกสถานที่ดาเนินกิจกรรมให้เหมาะสม โดยคานึงถึงจานวนผู้เข้าร่วมและกิจกรรม
ที่จะดาเนินการ
4) ถ้าเป็นกิจกรรมที่แก้ไขปัญหาภายในชุมชนจะได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นพิเศษ
4) การประสานงานกับชุมชน
1) ออกหนังสือราชการจากคณะไปยังผู้นาชุมชนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้นาชุมชน
ประสานกับตัวแทนชุมชนเข้าร่วมโครงการ
2) ประสานขอความร่วมมือไปยังเทศบาล หรือ อบต. เพื่อประสานไปยังชุมชนและ
อานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรม
3) นอกจากจะประสานงานด้วยระบบเอกสารแล้วยังจาเป็นต้องประสานด้วยวาจาเพื่อ
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทางาน
4) ควรขอเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้อานวยการศูนย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่
และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ในการดาเนินกิจกรรม
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2. การดาเนินการ
1) การดาเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน
1) การบริการวิชาการควรเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชน
2) ใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ชุมชนสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ได้
จริงผ่านกิจกรรมที่ดาเนินการ
3) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม
4) ในการถอดบทเรียนหรือสังเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชุมชน บริบทชุมชน
วิวัฒนาการของชุมชนควรให้ผู้อาวุโส ปราชญ์ชุมชนมาเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูล
2) การบูรณาการกับการเรียนการสอน
1) ในการเขียนโครงการควรเริ่มต้นจากการสารวจความต้องการของชุมชนก่อนเป็น
อันดับแรก จากนั้นเมื่อได้ประเด็นการให้บริการวิชาการแล้วให้หาความเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
2) ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการควรกาหนดให้มีกลุ่มนักศึกษาด้วย เพื่อให้เกิดการ
เรี ย นรู้ ใ นเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจริ ง น าไปสู่ บู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนระหว่ างภาคทฤษฎี ใ นชั้ น เรี ย นกั บ
ภาคปฏิบัติการจริงในชุมชน
3) อาจารย์ผู้สอนสามารถนาผลสรุปการดาเนินโครงการที่ได้จากการลงพื้นที่ ไป
ยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาเกิดมุมมองเชิงรูปธรรมมากขึ้น
4) ให้กลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนาองค์ความรู้และวิธีการศึกษาชุมชนไปขยาย
ผลกับการเรียนการสอนผ่านการทางานกลุ่มในชั้นเรียน
5) อาจารย์ผู้สอนสามารถนาองค์ความรู้ และวิธีการศึกษาชุมชนไปขยายผลต่อผ่าน
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ
6) ผู้ รั บผิ ดชอบโครงการสามารถจัดทาเป็นคู่มือการบริการวิช าการเผยแพร่สู่
สาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
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3. การประเมินผล
1) ประเมินผลเชิงคุณภาพ
- ประเมินระหว่างทากิจกรรม
1) ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการหากมีการลงสารวจพื้นที่ชุมชน
หรือพื้นที่ทรัพยากรอื่นๆ ต้องประเมินสภาพอากาศก่อนลงพื้นที่ เพราะอุปสรรคที่สาคัญในการลงชุมชนคือ
ฝนตก ลมแรง และต้ อ งมี แ ผนส ารองในการด าเนิ น กิ จ กรรมหากไม่ ส ามารถเดิ น ส ารวจชุ ม ชนได้ อาทิ
อาจเปลี่ยนมาทากิจกรรมเชิงปฏิบัติการในหอประชุมแทน เป็นต้น
2) ระหว่างดาเนินกิจกรรมควรประเมิน ความสนใจในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะๆ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายกลุ่มที่เข้าร่วม หากกลุ่มเป้าหมายไม่ให้
ความสนใจต่อกิจกรรมจะส่งผลต่อการดาเนินกิจกรรมที่มีคุณภาพ
- ประเมินหลังทากิจกรรม
1) หลังการดาเนินกิจกรรมต้องมีการประเมินความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2) หลังการดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จควรมีการสรุปภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด
และ สรุปปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนในการดาเนินกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมครั้ง
ต่อไป
3) ควรมีการอธิบายถึงการนาสิ่งที่ ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนไปใช้
ประโยชน์ ทั้งประโยชน์ต่อชุมชนและต่อการเรียนการสอน
2) การประเมินเชิงปริมาณ
- ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
1) มีการประเมินกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมทุกครั้งที่ดาเนินโครงการ
2) ประเมินร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามตัวชี้วัดของโครงการ
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- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่ดาเนินโครงการ
เพื่อวัดผลความพึงพอใจตามตัวชี้วัดของโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
วิชาการในโครงการต่อไป
4. การปรับปรุงกิจกรรม
1) จากผลการประเมิ น เชิ ง คุ ณ ภาพสามารถน าไปเป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการดาเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2) จากผลการประเมินร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในโครงการต่อไป
3) จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมสามารถนาไปปรับปรุง
กระบวนการให้บริการวิชาการในโครงการต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
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การจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
1. เทคนิคการจัดทาตาราวิชาการ
1.1 ท่านมีรูปแบบหรือกระบวนการในการวางแผนการจัดทาตาราวิชาการอย่างไร ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ...........................................
......................................................................................................................................................................
1.2 ท่านมีขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาตาราวิชาการอย่างไร ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.3 ท่านมีวิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของตาราวิชาการที่จัดทาอย่างไร ?
.......................................................................................................................................................... ................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ..............
.....................................................................................................................................................................
1.4 ท่านมีวิธีการปรับปรุงหรือแก้ไขความสมบูรณ์ของตาราวิชาการที่จัดทาอย่างไร ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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2. เทคนิคการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
2.1 ท่านมีรูปแบบหรือกระบวนการในการวางแผนการจัดทาเอกสารประกอบการสอนอย่างไร
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.2 ท่านมีขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการสอนอย่างไร ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2.3 ท่านมีวิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการสอนที่จัดทาอย่างไร ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2.4 ท่านมีวิธีการปรับปรุงหรือแก้ไขความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการสอนที่จัดทาอย่างไร ?
.................................................................................................................................................................... ......
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ....
...................................................................................................................................................................
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3. เทคนิคการขอตาแหน่งทางวิชาการ
3.1 ท่านมีรูปแบบหรือกระบวนการในวางแผนการขอตาแหน่งทางวิชาการอย่างไร ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ...........................................
...................................................................................................................................................................
3.2 ท่านมีขั้นตอนในการดาเนินการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการอย่างไร ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.3 ท่านมีวิธีการติดตามการขอตาแหน่งทางวิชาการอย่างไร ?
.................................................................................................................................................................... ......
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ....
.................................................................................................................................................................
3.4 ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอตาแหน่งทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงครั้ง
ต่อไปอย่างไร ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………… (ผู้ให้สัมภาษณ์)
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์………………………………………………………………..
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการจัดการความรู้
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รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการจัดการความรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ บุญโทแสง
อาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาใจ หมื่นไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรฉัตร วริวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศักดิ์ นิลผาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร สนวา
อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี
อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร
นางสาววาสนา เลิศมะเลา
นางสาววาสนา บุตรพรม
นางสาวมนนิภา ศรีรักษา
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ประวัติผู้เรียบเรียง
ชื่อ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่งปัจจุบัน
สถานที่ทางานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552

นายวุฒิชัย ตาลเพชร
24 หมู่ 9 ตาบลกู่กาสิงห์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ
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