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ประจ าปี 2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  



บทสรุปผู้บริหาร 
 

  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้สามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์และทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นการยกระดั บประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์กร ให้ไปสู่
ระดับสูงขึ้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารจัดการที่ดี จึงได้น าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดวางระบบการจัดการความรู้ และแผนการด าเนินงานไว้ดังรายการต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายที่จะด าเนินการพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร โดยได้จัดให้มีแผนการด าเนินงานดังรายการต่อไปนี้ 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการจัดประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารได้แนะแนวทางในการวางแผนจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย พร้อมทั้งแต่งตั้งทีมงานการจัดการ
ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM) 

2) หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ น าแนวทางในการวางแผนจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย ไปร่างแผนจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน 

3) หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อกลั่นกรองแผนจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย 

4) มีการก าหนดแนวทางในการน าแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ 

5) น าแผนการจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานต่างๆ เผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการความรู้ 
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แผนการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดแรงงาน สนองตอบความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ประชาชนทั่วไป
ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในเชิงปริมาณมากข้ึน ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อม่ันต่อคุณภาพบัณฑิต ที่จบจากรั้ว
มหาวิทยาลัย จึงไดม้ีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน โดยน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ  พัฒนาอาจารย์ในแต่ละสาขาให้มีคุณภาพทั้งด้านคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการท าเครือข่ายทางวิชาการกับภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมให้มากข้ึน สอดรับกับสภาวการณ์ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหา รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทั้งท่ีเกิดจากการปฏิบัติอย่างยาวนาน หรือการพัฒนา ปรับใช้เฉพาะตัวบุคคล 
มากลั่นกรอง เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี มีลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย รวมถึงด้านต่าง ๆ ที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต ซ่ึงมีการด าเนินงานภายใตแ้นวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

ปรัชญา 
 มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

พันธกิจ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ก าหนด  พันธกิจให้สอดคล้องกับมาตรา  ๗ และมาตรา  ๘  พระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังนี ้

1. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
2. วิจัยและบริการวิชาการท้องถิ่นและภูมิภาค  
3. บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชด าริ 
4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
5. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  



เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์  
 “เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการวิชาการ” 
อัตลักษณ์  
  “บัณฑิตท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
2. สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชด าริ  
4. ฟ้ืนฟู และสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยมท่ีดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
5. เพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
6. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. มีผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
4. การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เพ่ือการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ 
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
6. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

  



 
1.1 ทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) (พร้อมรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ) 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าระบบการจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลในด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ   ช านาญกิจ  อธิการบดี เป็นผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน หรือผู้แทนหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
      1. อธิการบดี         CKO และหัวหน้า KM Team 

       2. คณบดีคณะครุศาสตร์ หรือผู้แทน       KM Team 
      3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน    KM Team 
      4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือผู้แทน    KM Team 
      5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผู้แทน      KM Team 
      6. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือผู้แทน  KM Team 
      7. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือผู้แทน   KM Team 
      8. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้แทน   KM Team 
      9. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม หรือผู้แทน    KM Team 
      10. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือผู้แทน     KM Team 
      11. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี หรือผู้แทน     KM Team 
      12. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     เลขานุการ 
  



 

 KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง ให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารเพื่อการจัดการองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3. ก ากับดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
4. น าผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนและประสานงานเพ่ื อให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ

ท างานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร  
5. สนับสนุน ส่งเสริม และด าเนินการเพ่ือให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการ

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การท างาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
6. วางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้เป็นแนวปฏิบัติที่

ดีส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ 
7. เสนอการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามความเหมาะสม 
8. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจ าปี เพ่ือเสนอต่อผู้มีอ านาจหรือต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย 

 
  



 
1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)  

 ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 6  ประเด็น ประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชด าริ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. ฟ้ืนฟู และสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตและการวิจัย คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้พิจารณาขอบเขตของการจัดการความรู้ ไว้ 2 
ประเด็น ดังนี้ 
 1.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล) 
 2.การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกท้ังยังสามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  
    (ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2. สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
 
  



1.3 เป้าหมาย KM (Desired State) 
 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการ  ประกอบด้วย 

            1.  อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย 
            2.  อาจารย์และนักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกท้ังยังสามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 
1.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   
       ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
            1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดแผนจัดการความรู้ในแต่ละ

ปีงบประมาณ 
            2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบันให้ความสนใจ และให้ความส าคัญ ในอันที่จะด าเนินงานการจัดการความรู้ส าหรับบุคลากร เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่จะ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
            3. บุคลากรที่เป็นทีมงาน KM เป็นผู้มีความรู้ในเรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กร 
            4. มีบรรยากาศของความร่วมมือ การมีส่วนร่วม และความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งใน KM Team และในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
            5. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ได้รับความร่วมมือจากตัวบุคคลที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า (Resource persons) โดยเฉพาะผู้ที่มี Tacit Knowledge ด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 
  



แบบฟอร์ม 1 ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ขอบเขต KM ที่ 

(KM Focus Areas) 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

ประชาชน/ชุมชนและท้องถิ่น บุคลากรของมหาวิทยาลัย Stakeholder ของมหาวิทยาลัย ผลผลิตมหาวิทยาลัย 
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.1 มีแรงงาน(ผู้ส าเร็จการศึกษา) ที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในระดับ
ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเพ่ิมขึ้น 
 

1.1 ไดพั้ฒนาระบบงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ได้ตรงกับความ
ต้องการของอาจารย์ผู้สอน 
1.2 1 อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านการจัดการเรียนสอนแบบใฝ่รู้ 
1.3 เกิดทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่ ทันสมัย 

1.1 นักศึกษามีกิจกรรมการเรียนที่ทันสมัย 
ทันต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
1.2 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้
ในห้องเรียน 
1.3 นักศึกษาและคณาจารย์มีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 

1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียน
การสอนที่มคีวามหลากหลาย และมี
คุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2 ยกระดับมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนภาพรวมในระดับ
มหาวิทยาลัย 
1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้
บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับ
ประโยชน์จากคุณภาพของแรงงาน 
 

2. การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอีกท้ังยังสามารถน าผลงานวิจัยไป
เผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

2.1 มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 

2.1 มีการน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2.2 มีการจัดระบบความรู้ที่สนับสนุน
การวิจัยอย่างเป็นระบบ 
2.3 สามารถพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
 

2.1 คณาจารย์ และนักศึกษาสามารถสร้าง
องค์ความรู้ร่วมกันจากกระบวนการวิจัยสู่
การพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2 ได้รับการสนองตอบนโยบายในด้านการ
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัย 

2.1 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย จะได้รับ
ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมในด้าน
การเข้าถึงแหล่งความรู้อันเกิดจาก
งานวิจัยได้เพ่ิมข้ึน 

  



 
แบบฟอร์ม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขตการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ที ่1 ขอบเขต KM ที ่2 
1.สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ 6 6 
2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 5 5 
3.มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง 6 6 
4.ต้องท าเพราะคนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ 6 5 
5.ผู้บริหารให้การสนับสนุน 6 6 
6.เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 5 5 
7.มีความพร้อมด้านทรัพยากร 6 5 

รวมคะแนน 40 38 
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1 <เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้> 

 
  



แบบฟอร์ม 3  เป้าหมายของการจัดการความรู้ (Desired State) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                               2. การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกท้ังยังสามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

เป้าหมาย KM  (Desired State) หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย KM ที่ 1  อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.2 อาจารย์ในแต่ละคณะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3 จ านวนบทความ/งานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไมน่้อยกว่า 20 บทความ ต่อปี 
 

เป้าหมาย KM ที่ 2  อาจารย์และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกท้ังยังสามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

2.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือ
นักวิจัยประจ า ไม่น้อยกว่าระดับ 3 
2.2 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ไม่น้อยกว่าระดับ 3 
 

 

 
  



แบบฟอร์ม 4  Check List  ทวนสอบการก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) และเป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State) 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ประเด็นการจัดการความรู้ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM :   1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                                                            1.2 อาจารย์ในแต่ละคณะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                                                            1.3 จ านวนบทความ/งานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่า 20 บทความ ต่อปี 
 
ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 

1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง 
1.1 กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM - การส ารวจหัวข้อองค์ความรู้ที่คณาจารย์ต้องการได้รับ / ช่วงเวลาที่ต้องการ 

- ศึกษาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
- การเตรียมความพร้อมก่อนการสอน 
- การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
- การติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลการเรียนการสอน 
- การเผยแพร่ข้อมูล 

1.2 ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM - การระบุแหล่งความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
- การจัดท าแผนการสอน 
- การสร้างทัศนคติและทักษะการสอนที่ดีแก่ผู้สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.3 กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - การจัดโครงการส่งเสริมการจัดท าบทความวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

1.4 ขั้นตอนไหนบ้างเชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - วิเคราะห์ความจ าเป็นในการจัดโครงการให้ความรู้ 
- การด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- การสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้สอน 

  



 

ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
1.5 คิดเป็นจ านวน กระบวนงานและข้ันตอน เท่าไร  1 กระบวนการต่อ 1 ประเด็นความรู้ 
1.6 อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และสอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. อาจารย์ในแต่ละคณะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. จ านวนบทความ/งานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่า 20 บทความ ต่อปี 
 

2. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร 
2.1 หน่วยงานไหนขององค์กร  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K. - หน่วยงานหลัก คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, คณะต่าง ๆ 5 คณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- หน่วยงานสนับสนุน คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หน่วยรับบริการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) คือ คณะ, หน่วยงาน 
- หน่วยรับบริการ (รับการเรียนรู้) คือ คณะ, หน่วยงาน 

2.2 ใครบ้างในหน่วยงาน  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
- คณบดีทุกคณะ หรือผู้แทน 
- ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
- ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณาจารย์คณะต่าง ๆ 5 คณะ และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.3 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไร  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ประมาณ  70 คน 
2.4 หน่วยงานไหนขององค์กร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. - หน่วยงานหลัก คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, คณะต่าง ๆ 5 คณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- หน่วยงานสนับสนุน คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หน่วยรับบริการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) คือ คณะ, หน่วยงาน 
- หน่วยรับบริการ (รับการเรียนรู้) คือ คณะ, หน่วยงาน 

2.5 ใครบ้างในหน่วยงาน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. คณาจารย์คณะต่าง ๆ 5 คณะ จ านวน 70 คน 
 

ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 



3. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร (ผู้ใช้บริการ / Outsource) 
3.1 องค์กรไหน  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K. - สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกัน และมีแบบอย่างปฏิบัติที่เป็นเลิศท้ังในและ

ต่างประเทศ 
- สมาคม/สภาวิชาชีพ/สภาอุตสาหกรรม 
- ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
- ผู้รับบริการทางตรงของหน่วยงาน (นักศึกษา คณาจารย์) 

3.2 ใครบ้างในองค์กร  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหาร ที่รับผิดชอบดูแล ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
- ผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน /มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน 

3.3 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไร  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ประมาณ 20 คน 
3.4 องค์กรไหน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน 
3.5 ใครบ้างในองค์กร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. - ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหาร ที่รับผิดชอบดูแล ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

- ผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน /มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน 
3.6 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไร  ที่ต้องเรียนรู้/ Learning  K. ประมาณ 20 คน 
4. ความรู้ที่จ าเป็น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 
4.1 มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้  เพ่ือปรับให้ทันสมัยกับ

กาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ท าได้) 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- สื่อประกอบการอบรม ภาพ / เสียง 
- ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
- มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  

4.2 มีความรู้ EK อะไรบ้างที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย  - ไม่มี  
4.3 มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้  เพ่ือปรับให้ทันสมัยกับ

กาลเวลา  และอยู่กับใครบ้าง  (ระบุมาทั้งหมดเท่าท่ีท าได้) 
- ประสบการณ์ของผู้ให้ความรู้ และผู้เข้าร่วมในด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

4.4 มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย และอยู่กับใครบ้าง  
(ระบุมาทั้งหมดเท่าท่ีท าได้) 

- ไม่มี 

  



 

ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
4.5 จากข้อ 4.1, 4.2 ความรู้  EK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายังไม่มี  สิ่งที่มีได้แก่ 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- สื่อประกอบการอบรม ภาพ / เสียง 
- ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
- มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  
สิ่งที่ไม่มีได้แก่ 
- คู่มือการจัดการประเมิน/ศึกษาความจ าเป็นในการให้ความรู้ 
- ระบบการจัดเก็บรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นไว้เป็นหมวดหมู่ 
- ระบบการเผยแพร่ความรู้ 
 

4.6 จากข้อ 4.3, 4.4 ความรู้  TK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายังไม่มี  สิ่งที่มีได้แก่ 
- ประสบการณ์ของผู้ให้ความรู้ และผู้เข้าร่วมในด้านการจัดการเรียนการสอน 
- เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
สิ่งที่ไม่มีได้แก่ 
- ระบบการจัดเก็บรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นไว้เป็นหมวดหมู่ 

  



แบบฟอร์ม 4  Check List  ทวนสอบการก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) และเป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State) 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ประเด็นการจัดการความรู้ที่ 2 : การสร้างสรรค์งานวิจัยทีม่ีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกท้ังยังสามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
- หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM : 1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า ไม่น้อยกว่าระดับ 3 

                                                               2. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
                                                                   ไมน่้อยกว่าระดับ 3 
ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 

1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง 
1.1 กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM - การส ารวจสถานภาพปัญหาและองค์ความรู้ในปัจจุบัน 

- การคัดเลือกประเด็นการวิจัยและการหาปัจจัยสนับสนุน 
- การด าเนินการวิจัย 
- การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล 
- การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
- การสร้างแรงจูงใจส าหรับนักวิจัย 

1.2 ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM - การระดมสมองเพ่ือก าหนดประเด็นการวิจัยหลักประจ าปี 
- การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
- การเรียนรู้ระเบียบวิธีการวิจัย 
- การเรียนรู้วิธีการเขียนรายงาน บทความการวิจัยและกาน าเสนอผลงานวิจัย 

1.3 กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - การด าเนินการวิจัย 
- การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

1.4 ขั้นตอนไหนบ้างเชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
- การเรียนรู้ระเบียบวิธีการวิจัย 
- การเรียนรู้วิธีการเขียนรายงานและบทความการวิจัย 

  



 

ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
1.5 อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และสอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัย
ประจ า ไม่น้อยกว่าระดับ 4 
2. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ไม่น้อยกว่าระดับ 4 

2. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร 
2.1 หน่วยงานไหนขององค์กร  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K. - หน่วยงานหลัก คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, คณะต่าง ๆ 5 คณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- หน่วยงานสนับสนุน คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หน่วยรับบริการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) คือ คณะ, หน่วยงาน 
- หน่วยรับบริการ (รับการเรียนรู้) คือ คณะ, หน่วยงาน 

2.2 ใครบ้างในหน่วยงาน  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
- คณบดีทุกคณะ หรือผู้แทน 
- ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
- ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณาจารย์คณะต่าง ๆ 5 คณะ และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.3 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไร  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ประมาณ  70 คน 
2.4 หน่วยงานไหนขององค์กร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. - หน่วยงานหลัก คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, คณะต่าง ๆ 5 คณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- หน่วยงานสนับสนุน คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หน่วยรับบริการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) คือ คณะ, หน่วยงาน 
- หน่วยรับบริการ (รับการเรียนรู้) คือ คณะ, หน่วยงาน 

2.5 ใครบ้างในหน่วยงาน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. คณาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
2.6 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไร ที่ต้องเรียนรู้/ Learning คณาจารย์ และนักวิจัย จ านวน 70 คน 

  



 

ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
3. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร (ผู้ใช้บริการ / Outsource) 
3.1 องค์กรไหน  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งระดับชาติ/นานาชาติ เช่น วช.  สวทช.  สกว.  สกอ.  เครือข่ายวิจัยภาคเหนือ

ตอนล่าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 ใครบ้างในองค์กร  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - ผู้บริหารในองค์กร 

- นักวิชาการ  
- นักวิจัย 
- ตัวแทนชุมชน 

3.3 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไร  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ประมาณ 10 คน/องค์กร 
3.4 องค์กรไหน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งระดับชาติ/นานาชาติ เช่น วช.  สวทช.  สกว.  สกอ.  เครือข่ายวิจัยภาคเหนือ

ตอนล่าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.5 ใครบ้างในองค์กร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. - นักวิชาการ  

- นักวิจัย 
3.6 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. ประมาณ 70  คน 
4. มีความรู้ที่จ าเป็น (Explicit Knowledge / Tacit Knowledge) อะไรบ้าง ในกระบวนงาน (Work  Process) 
4.1 มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้  เพ่ือปรับให้ทันสมัยกับ

กาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ท าได้) 
- รายงานการวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
- คู่มือการวิจัย 
- ต าราเกี่ยวกับการวิจัย/วารสารวิจัย 

4.2 มีความรู้ EK อะไรบ้างที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย  ไม่มี 
4.3 มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้  เพ่ือปรับให้ทันสมัยกับ

กาลเวลา  และอยู่กับใครบ้าง  (ระบุมาทั้งหมดเท่าท่ีท าได้) 
- ประสบการณ์การวิจัยของนักวิจัยอาวุโส 
- ปราชญ์ชาวบ้าน / นักวิจัยหรือนักวิชาการจากภายนอก 

4.4 มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย (ระบทุั้งหมดเท่าที่ท าได้) ไม่มี 
  



 

ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
4.5 จากข้อ 4.01, 4.02 ความรู้  EK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายังไม่มี  - รายงานการวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 

- ต าราเกี่ยวกับการวิจัย/วารสารวิจัย 
- คู่มือวิจัย 

4.6 จากข้อ 4.03, 4.04 ความรู้  TK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายังไม่มี  สิ่งที่มี ได้แก่ 
- ประสบการณ์การวิจัยของนักวิจัยอาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน / นักวิจัยหรือนักวิชาการจากภายนอก 
สิ่งที่ไม่มี ได้แก่ 
- ประสบการณ์การวิจัยของนักวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดใหม่ 

  



แบบฟอร์ม 11 – แผนปฏิบัตกิารจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ด้านการผลิตบณัฑติ  
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ประเด็นการจัดการความรู้ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM :   1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                                                            1.2 อาจารย์ในแต่ละคณะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                                                            1.3 จ านวนบทความ/งานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่า 20 บทความ ต่อปี 
 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้ (1) แต่งตั้งคณะท างาน
การจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 
(2) ประชุมคณะท างาน 
เพ่ือระบุความรู้ รูปแบบ
ความรู้ และแหล่งความรู้
ที่จ าเป็นในการส่งเสริม
การผลิตบัณฑิต 
(3) ประชุมคณะท างาน
เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินการจัดการความรู้ 
 

ต.ค.-พ.ย. (1) มีคณะท างานด้าน
การจัดการความรู้ 
 
(2) มีองค์ความรู้ที่ได้
คัดเลือกว่ามีความ
สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต 
 
(3) มีแผนการจัดการ
ความรู้ ที่มีเทคนิคการ
สอนทีส่่งเสริมการ
จัดการเรยีนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวแทนจากทุก
หน่วยงาน 

 
2 ครัง้ 

 
 
 
 

มี 

- นโยบาย
มหาวิทยาลัยเรื่อง
การจัดการเรียนการ
สอน 
 

- รองฯ วิชาการและ
คณะทั้ง 5 คณะ 
 
KM Team  
 
 
 
 
คณะทั้ง 5 คณะ 
 

ด าเนินการ 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

(1) ค้นคว้าหาความรู้
เกี่ยวกับการจดัการเรียน
แบบใฝ่รู้ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

(1) ความรู้ทางทฤษฎี
การจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้  

มี 
 
 

 
 
 

910,000 คณะทั้ง 5 คณะ 
 
 

ด าเนินการ 
 
 



ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 
  (2) สืบคน้เทคนิคการ

จดัการเรยีนเพื่อส่งเสริม
การเรยีนแบบใฝ่รู้ 
(3) ประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนระหว่าง
คณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย 
(4) จัดส่งคณาจารย์
ตัวแทนคณะต่าง ๆ เข้า
ร่วมอบรมด้านการ
จัดการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ ณ ต่างประเทศ 

พ.ย.-ธ.ค. 
 
 

ก.พ.-เม.ย. 
 
 
 
 

พ.ค.-มิ.ย. 

(2) มีเทคนิคในการ
จัดการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ 
(3) จ านวนตัวแทน
คณาจารย์คณะต่าง ๆ 
ที่ได้เข้าร่วมประชุม 
 
 
(4) จ านวนตัวแทน
คณาจารย์คณะต่าง ๆ 
ที่ได้เข้ารับการอบรม 
 
 

มี 
 
 

คณะละไม่น้อยกว่า 3 
คน 

 
 
 

คณะละ 2 คน 
 

 

- อุปกรณ์สนับสนุน
การสืบค้นข้อมูล 
- เอกสารการอบรม 
 

 KM Team  
 
 
KM Team และ 
ส านักส่งเสริมฯ 
 
 
 
ส านักส่งเสริมฯ 
และคณะทั้ง 5 
คณะ 
 

ด าเนินการ 
 
 
ด าเนินการ 
 
 
 
 
ด าเนินการ 
 

3 การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

(1) น าเสนอ
ประสบการณ์การจัดการ
เรียนแบบใฝ่รู้คณาจารย์
ภายในที่มีประสบการณ์ 
(2) ประชุมเพ่ือจัดระบบ
ความรู้ด้านการจัดการ
เรียนแบบใฝ่รู้ 

มิ.ย. 
 
 
 

มิ.ย. 
 

(1) จ านวนอาจารย์ที่
เข้ารับฟัง 
 
 
(2) จ านวนครั้งที่ในการ
จัดประชุมน าเสนอ
ความรู้ 
 

60 คน 
 
 
 

4 ครั้ง 
 

 

- อุปกรณ์เทคโนโลยี
สนับสนุนการ
น าเสนอ 
- เอกสาร
ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ่
รู้ 

793,800 ส านักส่งเสริมฯ 
และคณะทั้ง 5 
คณะ 
 
 

ด าเนินการ 
 
 
 
ด าเนินการ 
 

  



ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
4 การประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู้ 
(1) ประมวลผล
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้ เพ่ือ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 
(2) จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ 
(3) ส่งเสริมการออกแบบ
กิจกรรมและสื่อการสอน 

มิ.ย.-ก.ค. 
 
 
 
 
 

ก.ค. 
 
 

มิ.ย.-พ.ค. 

(1) ทุกคณะมีการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ 
 
 
 
(2) มีแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้ 
(3) มีสื่อการสอนที่
สนับสนุนการสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
 
 
 
 

มี 
 
 
มี 

- เทคนิควิธีการที่ใช้
จัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์
รายบุคคล 
- อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 
 

526,400  ด าเนินการ 
 

5 การเข้าถึงความรู้ (1) จัดท าช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูล 
(2) จัดท าวารสารการ
จัดการความรู้ 
(3) จัดท าคู่มืออาจารย์  

ตลอด
ปีงบประมาณ 

(1) มีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูล 
เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ 
(2) มีการจัดท า
เอกสารการจัดการ
ความรู้ 
(3) มีคู่มืออาจารย์ 

มี 
 
 
 
 

มี 
 
 

มี 

- เทคโนโลยี
สนับสนุนการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
จัดการความรู้ 
-  

งบประมาณจาก
กิจกรรม

แลกเปลี่ยน 
793,800 

ส านักส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ 
 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (1) จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์คณะต่าง ๆ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

(1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการตลอดปี 

ไม่น้อยกว่า 100 คน - เอกสารการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

งบประมาณจาก
กิจกรรม

แลกเปลี่ยน 
793,800 

ส านักส่งเสริมฯ 
และคณะทั้ง 5 
คณะ 
 

ด าเนินการ 
 

  



 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
7 การเรียนรู้ (1) น าความรู้ไปแนะน า

ให้แก่คณาจารย์ใหม่ 
(2) ส่งเสริมให้คณาจารย์
จัดท าบทความที่
เกี่ยวข้องกับการน า
จัดการความรู้ 
(3) ส่งเสริมคณาจารย์น า
ความรู้ที่ได้ไปจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียน 

 (1) มีการอบรม
อาจารย์ใหม่ 
(2) บทความด้าน
การใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ 
(3) รายงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

อย่างน้อย 20 
บทความ 

 
 

อย่างน้อยคณะละ 3 
เรื่อง 

- 131,000 ส านักส่งเสริมฯ 
และคณะทั้ง 5 
คณะ 
 

ด าเนินการ 
 

 
  



แบบฟอร์ม 11 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ด้านการวิจัย 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ประเด็น KM ที่ 2 : การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกทั้งยังสามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :   - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า ไม่น้อยกว่าระดับ 3 
                                       - บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ไม่น้อยกว่าระดับ 3 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้ (1) การส ารวจหัวข้อ
เรื่องท่ีหน่วย งานและ
บุคลากรสายวิชาการ
และนักวิจัยต้องการรับ
การพัฒนา (Training 
Needs Survey) 

ต.ค. – ก.พ. (1) ความส าเร็จใน
การจัดท ารายงาน
ผลการส ารวจเพื่อ
วิเคราะห์ หาความ
จ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
วิจัย 

ร้อยละ 70 เอกสารการส ารวจ
จากหน่วยงาน 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณะ 

ด าเนินการ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (1) จัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัย 
(2) ให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยแก่อาจารย์/นักวิจัย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

(1) ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
40 คน 
(2) มีผู้ขอทุนวิจัยไม่
น้อยกว่า 30 เรื่อง 

- มีอาจารย์/นักวิจัย
เสนอขอทุนวิจัยไม่น้อย
กว่า 30 โครงการ 
- ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

- 300,000 
 
 

10,343,100 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณะ 
 
 

ด าเนินการ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (1) การจัดท า
ตารางข้อมูลแผนการจัด
โครงการให้ความรู้ด้าน
การวิจัยเพื่อเผยแพร่ 

มี.ค. และ ก.ค. (1) มีข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยที่บุคลากร
สามารถเข้าถึงได้
ออกเผยแพร่ 

มีการเผยแพร่จ านวน 2 
ครั้ง 

- 
 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณะ 

ด าเนินการ 

  



ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
4 การประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู้ 
(1) กลั่นกรองโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัย 
(2) การน าเสนอโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัย เข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรม การ
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ต.ค.-ก.ย. (1) ผลการ
กลั่นกรองโครงการ 
 
(2) การให้ความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

(1) สามารถด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
(2) สามารถด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

- - สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณะ 

ด าเนินการ 

5 การเข้าถึงความรู้ (1) มอบหมายให้ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ความรู้ใน
เว็บไซต์ 
(2) เปิดให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงสื่อความรู้
โดยผ่านเว็บไซต์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

(1) จ านวนชิ้นของ
เอกสารเผยแพร่องค์
ความรู้ 
 
 
(2) ค่าเฉลี่ยจ านวน
ครั้งการเข้าใช้
บริการสื่อความรู้
ผ่านเว็บไซต์ต่อ
เดอืน 

(1) ร้อย 100 ของ
เอกสารประกอบการ
ประชุม 
 
 
(2) 10 ครั้ง /เดือน 

ฐานข้อมูลออนไลน์
ของหน่วยงาน 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
คณะ 

ด าเนินการ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (1) การจัดฝึกอบรม /
สัมมนา /เสวนา/ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการวิจัย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

(1) จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรมต่อปี 

(1) อย่างน้อย 40 คน  600,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ/
ส านัก/ สถาบัน ที่
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
 



 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
7 การเรียนรู้ (1) จัดสรรทุนวิจัยให้แก่

อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรสนับสนุน ตาม
ประเภทของ
โครงการวิจัย และ
ประเภทของบุคลากร 
(2) จัดสรรทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงานให้แก่
อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

(1) จ านวนผู้ยื่น
ข้อเสนอขอรับทุน
วิจัย 
 
 
 
(2) จ านวนผู้ยื่น
ข้อเสนอขอรับทุน
วิจัย 

ไม่น้อยกว่า 30 ราย 
 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่า  3 ราย 

- 10,343,100 
 
 
 
 
 

50,000 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ด าเนินการ 
 

  

  



แบบฟอร์ม 12 – แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ประเด็นการจัดการความรู้ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM :   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                                                            2. อาจารย์ในแต่ละคณะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                                                            3. จ านวนบทความ/งานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่า 20 บทความ ต่อปี 
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
1 การเตรียมการและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(1) ส่งเสริมให้คณาจารย์
เห็นถึงความส าคัญของ
การจัดการความรู้  
(2) จัดให้ผู้บริหาร/
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์พบอาจารย์
ใหม่เพ่ือเน้นความส าคัญ
และชี้แนะด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) จัดหาช่องทางแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนให้กับ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

พ.ค.-มิ.ย. มีกิจกรรมสร้างพ้ืน
ฐานความรู้และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
ใฝ่รู้ 

อย่างน้อยทุกภาค
การศึกษา 

เอกสารการอบรม ใช้งบประมาณ  
จากโครงการ

สัมมนาอาจารย์ 
และกิจกรรม
ส่งเสริมการ

พัฒนาการเรียน
การสอน 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

ด าเนินการ 
 

 

  



 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
2 การสื่อสาร (1) ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน  
ผ่านสมาชิกเครือข่าย KM 
ของแต่ละหน่วยงาน ทาง 
e-mail 
(2) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  - หนังสือเวียน 
  - เอกสารประชาสัมพันธ์ 
  - ทางเว็บไซต์ 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

จ านวนช่องทางในการ
สื่อสาร 

อย่างน้อย 3 ช่องทาง - - ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

ด าเนินการ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ - เผยแพร่เอกสาร/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน 
- แสวงหาตัวอย่าง /แนว
ปฏิบัติที่ดี เพ่ือน าไป
เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

จ านวน ตัวอย่าง/แนว
ปฏิบัติที่ดี ที่น าไป
เผยแพร่ 

อย่างน้อย 10 
ตัวอย่าง 

- ใช้งบประมาณ  
จากโครงการ

สนับสนุนงานด้าน
วิชาการ 
200,000 

และเงินโอนจาก 
5 คณะ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

ด าเนินการ 

  



 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
4 การเรียนรู้ จัดอภิปราย/เสวนาเพื่อ

เล่าเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่ได้
พัฒนาขึ้น 

ต.ค., ก.พ.
,มิ.ย. 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตลอดปี 

ไม่น้อยกว่า 100 คน - 18,500 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

ด าเนินการ 

5 การวัดผล ส ารวจเพ่ือติดตามผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
ใฝ่รู้ และยกย่องชมเชย 
 

ก.ค.-ก.ย. รายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 

มี - - ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

ด าเนินการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้
รางวัล 

(1) จัดให้มีการคัดเลือกเพื่อ
รับรางวัลอาจารยด์ีเด่น  
 

ส.ค.-ก.ย. ทุกคณะมีส่วนร่วมใน
การคัดเลือก 

ทุกคณะ - เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการพัฒนา
คณาจารย์ด้าน
การจัดการเรียน

การสอน 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน ร่วมกับ 
5 คณะ 

ด าเนินการ 

  



แบบฟอร์ม 12 – แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ประเด็นการจัดการความรู้ที่ 2 : การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกท้ังยังสามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM :   1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า ไม่น้อยกว่าระดับ 3 
                                                            2. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
                                                                ไม่น้อยกว่าระดับ 3 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(1) ส่งเสริมบุคลากรให้
เห็นส าคัญของการ
จัดการความรู้ โดยการ
จัดท าเว็บไซต์ KM ใน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

มีเว็บไซต์ KM ใน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
 

คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย 

- 

- 
 
 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ 
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ด าเนินการ 
 

2 การสื่อสาร (1) เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดสรรทุน
วิจัย ทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

จ านวนเรื่องของ
เอกสารเผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง - - สถาบันวิจัยและ
พัฒนา, คณะ 

และหน่วยงานที่
ได้รับทุน  

 

3 กระบวนการและเครื่องมือ (1) การเผยแพร่ข้อมูล
เอกสารองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

จ านวนเอกสารฯ 
ที่ได้เผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง คอมพิวเตอร์
เครือข่าย

อินเตอร์เน็ท 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ส านักวิทย
บริการฯ 

 

  



ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
4 การเรียนรู้ (1) ก าหนดให้คณะที่

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ท าการส ารวจ
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

มี.ค.-ก.ย. 
 
 
 
 
 

 

จ านวนรายงาน
ผลการประเมิน
โครงการฯและ
การส ารวจความ
พึงพอใจฯ 
 

 

ทุกโครงการที่ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ 

 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 

หน่วยงานที่
ได้รับการ
จัดสรร

งบประมาณ 
 
 

 

ด าเนินการ 

5 การวัดผล (1) ส ารวจการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ซึ่งแสดงถึง
ความส าเร็จด้านการวิจัย
ของอาจารย์และนักวิจัย 
 
 

 

มี.ค.-ก.ย. 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจ า
และ/หรือนักวิจัย
ประจ า 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 - - หน่วยงานที่
ได้รับการ
จัดสรร

งบประมาณ 
 

ด าเนินการ 

  



  

แบบฟอร์ม 13  สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ประเด็นการจัดการความรู้ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM :   1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                                                            1.2 อาจารย์ในแต่ละคณะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                                                            1.3 จ านวนบทความ/งานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่า 20 บทความ ต่อปี 
 

ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

KM
 1

 

1.การบ่งชี้ความรู้ 
(1) แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
(2) ประชุมคณะท างาน เพื่อระบุความรู้ รูปแบบความรู้ และ
แหล่งความรู้ที่จ าเป็นในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต 
(3) ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินการจัดการความรู้ 

-             

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(1) ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ 
(2) สืบคน้เทคนคิการจัดการเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนแบบใฝ่รู้ 
(3) ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย 
(4) จัดส่งคณาจารย์ตัวแทนคณะต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมด้านการ
จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ณ ต่างประเทศ 

910,000             

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(1) น าเสนอประสบการณ์การจัดการเรยีนแบบใฝ่รู้คณาจารย์
ภายในที่มีประสบการณ์ 

793,800             



 

  

ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 (2) ประชุมเพ่ือจัดระบบความรู้ด้านการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้              

KM
 1

 

4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
(1) ประมวลผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เพ่ือ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
(2) จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 

526,400             

5.การเข้าถึงความรู้ 
(1) จัดท าช่องทางเผยแพร่ข้อมูล 
(2) จัดท าวารสารการจัดการความรู้ 
(3) จัดท าคู่มืออาจารย์  

ใช้งบประมาณจาก
กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
ยอดเงิน 793,800 

            

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
(1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์คณะ
ต่าง ๆ 

ใช้งบประมาณจาก
กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
ยอดเงิน 793,800 

            

7.การเรียนรู้ 
(1) น าความรู้ไปแนะน าให้แก่คณาจารย์ใหม่ 
(2) ส่งเสริมให้คณาจารย์จัดท าบทความท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
(3) ส่งเสริมคณาจารย์น าความรู้ที่ได้ไปจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

131,000             



  

แบบฟอร์ม 13  สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ประเด็นการจัดการความรู้ที่ 2 : การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกทั้งยังสามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM :   1.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า ไม่น้อยกว่าระดับ 4 
                                                            1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
                                                                 ไม่น้อยกว่าระดับ 4 

ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

KM
 2

 

1.การบ่งชี้ความรู้ 
(1) การส ารวจหัวข้อเรื่องที่หน่วย งานและบุคลากรสายวิชาการ
และนักวิจัยต้องการรับการพัฒนา(Training Needs Survey)   

-             

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(1) จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
(2) ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์/นักวิจัย 

 
300,000 

10,343,100 

            

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(1) การจัดท าตารางข้อมูลแผนการจัดโครงการให้ความรู้ด้านการ
วิจัยเพื่อเผยแพร่ 

 
- 

            

4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
(1) กลั่นกรองโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
(2) การน าเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรม การของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

-             



 

  

ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

KM
 2

 

5.การเข้าถึงความรู้ 
(1) มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์ 
(2) เปิดให้บุคลากรสามารถเข้าถึงสื่อความรู้โดยการถ่ายทอด สด
ผ่านเว็บไซต์ 

-             

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
(1) การจัดฝึกอบรม /สัมมนา /เสวนา/ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการวิจัย 

600,000             

7.การเรียนรู้ 
(1) จัดสรรทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุน 
ตามประเภทของโครงการวิจัย และประเภทของบุคลากร 
(2) จัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานให้แก่อาจารย์ นักวิจัย 
และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

10,343,100 
 
 

50,000 

            



  

แบบฟอร์ม 13  สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ประเด็นการจัดการความรู้ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM :   1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                                                            1.2 อาจารย์ในแต่ละคณะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                                                            1.3 จ านวนบทความ/งานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ไม่น้อยกว่า 20 บทความ ต่อปี 
 

ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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1.การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เห็นถึงความส าคัญของการจัดการความรู้  
(2) จัดให้ผู้บริหาร/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์พบอาจารย์ใหม่
เพ่ือเน้นความส าคัญและชี้แนะด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) จัดหาช่องทางแลก เปลี่ยนประสบการณ์และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

-             

2.การสื่อสาร 
(1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอน  ผ่าน
สมาชิกเครือข่าย KM ของแต่ละหน่วยงาน ทาง e-mail 
(2) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  - หนังสือเวียน 
  - เอกสารประชาสัมพันธ์  

-             



 

 

  

ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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3.กระบวนการและเครื่องมือ 
(1) เผยแพร่เอกสาร/กิจกรรมที่เก่ียวข้องผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 
(2) แสวงหาตัวอย่าง /แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อน าไปเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

-             

4.การเรียนรู้ 
(1) จัดอภิปราย/เสวนาเพ่ือเล่าเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น 
 

งบประมาณตามโครงการ
พัฒนาคณาจารย์ด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

            

5.การวัดผล 
(1) ส ารวจเพื่อติดตามผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ และยกย่องชมเชย 
 

-             



 

แบบฟอร์ม 13  สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ประเด็นการจัดการความรู้ที่ 2 : การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกท้ังยังสามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM :   1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า ไม่น้อยกว่าระดับ 3 
                                                            2. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
                                                                ไม่น้อยกว่าระดับ 3 

ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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1.การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(1) ส่งเสริมบุคลากรให้เห็นส าคัญของการจัดการความรู้ โดยการ
จัดท าเว็บไซต์ KM ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

-             

2.การสื่อสาร 
(1) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 

-             

3.กระบวนการและเครื่องมือ 
(1) การเผยแพร่ข้อมูลเอกสารองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ 

-             

4.การเรียนรู้ 
(1) ก าหนดให้คณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าการส ารวจความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

-             

5.การวัดผล 
(1) ส ารวจการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ซึ่งแสดงถึง
ความส าเร็จด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย 

-             



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

  



 

การจัดการความรู้ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน้ 

2.วเิคราะห์องคค์วามรู้และความส าคญัขององค์
ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อมหาวทิยาลยั 

3.จดัท าแผนการจดัการความรู้ ระดบั
มหาวทิยาลยั 

1.จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
ระดบัมหาวทิยาลยั 

6.ด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้   ระดบั
มหาวทิยาลยั 

4.เสนอเพื่อทบทวน 

5.เสนอเพื่ออนุมติั 

7.ติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนการจดัการ
ความรู้ 

8.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัการ
ความรู้ 

9.น าผลการด าเนินงานไปทบทวนการจดัท า
แผนในปีต่อไป 

ไม่อนุมติั 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ผา่น 

มหาวิทยาลยัมอบหมายให้ส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ร่วมกบัสถาบนัวิจยัและพฒันาจ ัด าเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการจดัการความรู้ เม่ือวนัท่ี 15  
มกราคม  2557 ให้แก่ตวัแทนคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลยั เพ่ือน าความรู้ท่ีไดไ้ปด าเนินการในระดบัคณะ/
หน่วยงาน และระดบัมหาวิทยาลยั  

ตวัแทนผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั / ตวัแทนคณะ/ศูนย ์ส านกั 
สถาบนั ร่วมกนัวิเคราะห์องคป์ระเด็นความรู้ และเป้าหมาย
ของความรู้ ประเด็น ดา้นการส่งเสริมการจดัการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ 

มหาวิทยาลยัมอบหมายหน่วยงานกลาง(ส านกัส่งเสริมฯ) 
ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการจดัการความรู้ตาม
แผนของมหาวิทยาลยั โดยให้คณะต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน และส่งเสริมการด าเนินการจดัการความรู้
ประเด็นอ่ืน ๆ ตามความสนใจของบุคลากรในแต่ละคณะ/
หน่วยงาน  

มหาวิทยาลยัมอบหมายหน่วยงานกลาง(ส านกัส่งเสริม) 
ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการจดัการความรู้ตาม
แผนการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั โดยให้คณะต่าง ๆ 
เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดร้ายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจดัการความรู้ดา้น
วิชาการ (การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการัฒนาการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้) แก่คณะกรรมการวิชาการประจ าฯ 
ทราบ เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานในปีต่อไป 



 

ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู้ด้านวชิาการ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

IN PUT 
 
 
 
 
PROCESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OUTPUT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นโยบายการจัดการเรียนการสอน คณะ/หน่วยงาน 

งบประมาณ ผู้บริหาร 

แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ดา้นวชิาการ ระดบัมหาวทิยาลยั 

มีแนวทาง/ขั้นตอน/แผนการจดัการความรู้ดา้นวชิาการ ระดบั
มหาวทิยาลยั 

เผยแพร่ไปยงัคณะ/หน่วยงานต่าง ๆเพื่อรับทราบแนวทางการจดัการ
ความรู้ ระดบัมหาวทิยาลยั 

ประสานการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ระดบัคณะ/
หน่วยงาน และระดบัมหาวทิยาลยั 

วสัดุ/อุปกรณ์ 

ประเมินผลการจดัการความรู้ 

ความส าเร็จของการจดัการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน ภายใน
มหาวทิยาลยั 

ผลการจดัการความรู้ระดบัคณะ/หน่วยงาน 

และผลการจดัการความรู้ระดบัมหาวทิยาลยั 

ความส าเร็จท่ีไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ทบทวนปัญหาและอุปสรรคเพื่อ
หาแนวทางแกไ้ขและปรับปรุง 

ขั้นตอนการท างาน 

ติดตามผลการจดัการความรู้ ดา้นวชิาการระดบัคณะ และระดบั
มหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 


