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การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น ได้ด าเนิน
กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้ง
ความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสาร และความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลากร ที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนา การแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ความรู้ที่เกิดจากความผิดพลาด 
รวมทั้งทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองให้เป็นระบบระเบียบ บุคลากรสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้นั้นได้อย่างสะดวก ผ่านช่องทางเผยแพร่ที่ได้ก าหนดขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกันระหว่างบุคลากร เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดภายใน
องค์กร และน ามาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น น าไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้  

ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ/ศูนย์/ส านัก/
สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เกิดความตระหนักรู้ถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการจัดการความรู้
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางาน จนเกิดการจัดการความรู้ในทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน มีองค์ความรู้เป็นฐานในการสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยแนวทางการจัดการความรู้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดการความรู้ พร้อมทั้งมอบนโยบายและสร้างแรงจูงใจใน
การจัดการความรู้ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีคุณค่า และมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน  สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้
พัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกันเพ่ือผลักดันให้บรรลุซึ่งเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย จนได้ประเด็นการจัดการความรู้ ตลอดปีการศึกษา 2558 ทั้งสิ้น 20 ประเด็น 
การด าเนินกิจกรรมระดับคณะ จ านวน 14 ประเด็น และการด าเนินกิจกรรมระดับส านัก/สถาบัน 
จ านวน 6 ประเด็น  

 จากนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการส่งเสริมให้
หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน ด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยผลของการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะพิจารณาจากร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ในภาพรวม (ท้ัง 10 หน่วยงาน) 
  



ทั้งนี้ ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้ จะ
พิจารณา จากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละ
องค์ความรู้ โดยใช้ผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์
มาตรฐานข้อ 5  มาใช้ในการค านวณความส าเร็จของการด าเนินงาน มีระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดการความรู้ อยู่ที่ร้อยละ 90  มีค่าคะแนนคิดเป็นระดับ 4 คะแนน 



รายงานผลการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น ได้ด าเนิน
กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้ง
ความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสาร และความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนา การแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ความรู้ที่เกิดจากความ
ผิดพลาด รวมทั้งทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองให้เป็นระบบระเบียบ บุคลากร
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้นั้นได้อย่างสะดวก ผ่านช่องทางเผยแพร่ที่ได้ก าหนดขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างบุคลากร เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอด
ภายในองค์กร และน ามาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น น าไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เกิดความตระหนักรู้ถึงความ
จ าเป็นและความส าคัญของการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางาน จนเกิดการจัดการความรู้ใน
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีองค์ความรู้เป็นฐานในการสนับสนุนความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยแนวทางการจัดการความรู้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจาก
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดการความรู้ พร้อมทั้ง
มอบนโยบายและสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่า และมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน สามารถน า
องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกันเพ่ือผลักดันให้บรรลุซึ่งเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 2. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่อยู่ในตัวบุคคลให้อยู่ในรูปแบบของ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติในการ
จัดการความรู้ 
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 4. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการจัดการความรู้ของบุคลากร 
 5. เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 6. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ จัดหมวดหมู่ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ 

1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วย 
เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 

2. มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ การบริหารงานเพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมต่อภารกิจต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 

3. บุคลากร/คณะ/ศูนย์ ส านัก สถาบัน รับรู้และเข้าใจการด าเนินการจั ดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนการด านินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.บุคลากรของทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ภายใต้การด าเนินการจัดการความรู้ที่ได้
มีการรวบรวมไว้สะดวกมากขึ้น และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายช่องทาง 

5.ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ ได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนากระบวนการท างาน และ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของตน  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่เลือก
ท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาต่างๆ และแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดแผนจัดการความรู้ใน
แต่ละปีงบประมาณ 

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบันให้ความสนใจ และ
ให้ความส าคัญ ในอันที่จะด าเนินงานการจัดการความรู้ส าหรับบุคลากร เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่จะ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3. บุคลากรที่เป็นทีมงาน KM เป็นผู้มีความรู้ในเรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กร 
4. มีบรรยากาศของความร่วมมือ การมีส่วนร่วม และความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้ง

ใน KM Team และในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ได้รับความร่วมมือจากตัวบุคคลที่เป็น

ทรัพยากรที่มีคุณค่า (Resource persons) โดยเฉพาะผู้ที่มี Tacit Knowledge ด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย 
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การด าเนินงานและก ากับติดตามการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

 1. มหาวิทยาลัย มีค าสั่ง ที่ 1174/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน  พ.ศ.2558  ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการ 2 ส่วนคือ คณะกรรมการอ านวยการ  
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี และรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน และคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวแทน หน่วยงาน /
ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและเป็นระบบ  
 2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ชี้แจงนโยบาย และปฏิทินการด าเนินการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้แก่ผู้บริหาร/ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ รับทราบนโยบาย เพื่อใช้เป็น
กลไกในการปฏิบัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม  พ.ศ. 2559 
 3. คณะกรรมการพิจารณาขอบเขตการจัดการความรู้ โดยมีขอบเขตการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นองค์ความรู้ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และงานด้านการวิจัยเป็นหลัก และได้เปิด
โอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถก าหนดประเด็นความรู้ในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของบุคลากร
ภายใน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ภายใต้กรอบการจัดการความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 4. คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามค าสั่งแต่งตั้ง ที่ 
1174/2558 จัดประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2559 เพ่ือจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ และก าหนดแนวทาง ระยะเวลาในการก ากับติดตาม  พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานย่อยทั้ง 11 หน่วยงาน แยกเป็นด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิต จ านวน 13  
ประเด็น  ด้านการวิจัย จ านวน 5 ประเด็น และด้านอ่ืน ๆ  จ านวน 4 ประเด็น รวมทั้งสิ้น  22 
ประเด็นความรู้ โดยรายละเอียดได้น าเสนอใน หัวข้อ สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็น 
 5. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เพ่ือก ากับติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ระดับ
หน่วยงานย่อย ทั้ง 11 หน่วยงาน  
 6. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม พ.ส. 2559 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของทุกหน่วยงาน และสรุปผลเสนอแก่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
 7. คณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกันพิจารณา คัดเลือกแผนการจัดการความรู้ดีเด่น เพ่ือ
เป็นการยกย่อง ชมเชยให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีก าหนดการมอบรางวัล ในงาน วันส่งเสริมวิชาการ 
สู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอน วันที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์
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การวัดผลส าเร็จของการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
 จากนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการส่งเสริมให้
หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน ด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยผลของการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะพิจารณาจากร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ในภาพรวม (ท้ัง 10 หน่วยงาน)  
 เกณฑ์ในการให้คะแนน 
  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดการความรู้ในภาพรวม 60 70 80 90 100 

 

 การค านวณค่าคะแนน 
     ค านวณค่าร้อยละความส าเร็จของการจัดการความรู้ในภาพรวม 

 

 

 
 แทนค่า 

   =   
9

10
 𝑥 100 

   = ร้อยละ  90 

 

ทั้งนี้ ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้ จะ
พิจารณา จากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละ
องค์ความรู้  โดยใช้ผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5  มาใช้ในการค านวณความส าเร็จของการด าเนินงาน และมีผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานอยู่ทีร่ะดับ 4 คะแนน 

 

 

จ านวนหน่วยงานที่มีการด าเนินการจัดการความรู้และผ่านการประเมินจาก 
     คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 5* 

              จ านวนหน่วยงานทั้งหมดภายในสถาบัน 
X 100 
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สรุปรายงานผลการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
        องค์ความรู้เรือ่ง เทคนคิการจัดการเรยีนการสอน  
        องค์ความรู้เรือ่ง การท าวิจัยในชั้นเรียน   
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  ได้จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2556-2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2559 ซึ่งพบว่าปัญหาของ
องค์กร คือ อาจารย์ยังมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย เพ่ือให้อาจารย์มีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ ม.ค. 59 
 

1. จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากปัญหาขององค์กร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ก.พ–มี.ค. 59 
 

1. จัดท าบันทึกข้อความให้แต่ละหลักสูตรส่งตัวแทนเข้าร่วมการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning) เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ พ.ค. 59 
 

คณะกรรมการ KM น าข้อมูลที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบ
โดยการจัดท าเป็นวารสารการจัดการความรู้และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ มิ.ย. 59 

 
ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการความรู้และแบบประเมินการ
น าไปใช้ประโยชน์โดยสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

5 การเข้าถึงความรู้ มิ.ย. 59 คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้จากการจัดการความรู้ภายในองค์กรผ่าน 
facebook ของคณะ (แจ้งข่าวชาววิทย์ฯ@Faculty of Science) และจาก website ของ
คณะ (http://st.nsru.ac.th/km_science/)  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ก.ค. 59 เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร คณาจารย์ที่ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานในช่วงปลายภาคของภาคเรียนที่ 2/2558 ได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน
วารสารการจัดการความรู้ให้กับตัวแทนอาจารย์ที่จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในภาคเรียนที่ 1/2559 ในหัวข้อแรก
ของรายวิชาที่เลือกมาจัดการเรียนการสอน ช่วงเวลาด าเนินการในการจัดการเรียนการสอน
ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์แรกหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 

7 การเรียนรู้ ก.ค. – ส.ค.59 การเรียนรู้ผ่านองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแล้วเสร็จภายใน 15 สิงหาคม 
2559 

  

http://st.nsru.ac.th/km_science/
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ม.ค. 59 จัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) โดยอาศัยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning เป็นผู้แลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน 

2 การสื่อสาร ก.พ.-มี.ค. 59 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมผ่านช่องทาง ดังนี้ 
-  บันทึกข้อความแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
-  ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 กระบวนการและเครื่องมือ พ.ค. 59 จัดท าวารสารการจัดการความรู้ของคณะ 

4 การเรียนรู้ มิ.ย. 59 ด าเนินการเผยแพร่วารสารการจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและสื่อสังคมออนไลน์ 

5 การวัดผล ก.ค. 59 ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการความรู้และแบบประเมินการ
น าไปใช้ประโยชน์โดยสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ก.ค. 59 คณบดีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 59 ในการประชุมอบรม
เชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2559 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
1.การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การท าวิจยัในชั้นเรียน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้อาจารย์มีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  ระดับความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑิต 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ ม.ค. 59 
 

1.ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากปัญหาขององค์กร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ก.พ.-มี.ค. 59 1. จัดท าบันทึกข้อความให้แต่ละหลักสูตรส่งตัวแทนเข้าร่วมการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 59 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ พ.ค. 59 
 

คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบโดย
การจัดท าเป็นวารสารการจัดการความรู้และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ มิ.ย. 59 
 

ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการความรู้และแบบประเมินการ
น าไปใช้ประโยชน์โดยสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
5 การเข้าถึงความรู้ มิ.ย. 59 คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้จากการจัดการความรู้ภายในองค์กรผ่าน 

facebook ของคณะ (แจ้งข่าวชาววิทย์ฯ@Faculty of Science) และจาก website ของ
คณะ (http://st.nsru.ac.th/km_science/) 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ก.ค. 59 เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร คณาจารย์ที่ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานในช่วงปลายภาคของภาคเรียนที่ 2/2558 ได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน
วารสารการจัดการความรู้ให้กับตัวแทนอาจารย์ที่จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในภาคเรียนที่ 1/2559 ในหัวข้อแรก
ของรายวิชาที่เลือกมาจัดการเรียนการสอน ช่วงเวลาด าเนินการในการท าวิจัยในชั้นเรียน
ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 59 

7 การเรียนรู้ ก.ค. – ส.ค.59 การเรียนรู้ผ่านองค์ความรู้เรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนแล้วเสร็จใน 26 สิงหาคม 59 โดยจัดท า
เป็นบทความทางวิชาการเช่นเดียวกับวารสารการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 

  

http://st.nsru.ac.th/km_science/
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ม.ค. 59 จัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยอาศัยอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เป็นผู้แลกเปลี่ยนความรู้
และเรียนรู้ร่วมกัน 

2 การสื่อสาร ก.พ.-มี.ค. 59 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมผ่านช่องทาง ดังนี้ 
-  บันทึกข้อความแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
-  ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 กระบวนการและเครื่องมือ พ.ค. 59 จัดท าวารสารการจัดการความรู้ของคณะ 

4 การเรียนรู้ มิ.ย. 59 ด าเนินการเผยแพร่วารสารการจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและสื่อสังคมออนไลน์ 

5 การวัดผล ก.ค. 59 ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการความรู้และแบบประเมินการ
น าไปใช้ประโยชน์โดยสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ก.ค. 59 คณบดีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 59 ในการประชุมอบรม
เชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2559 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
1. การท าวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. เทคนิคและแนวทางการเขียนบทความวิชาการ 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   องค์ความรู้เรือ่ง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการวัดประเมินผล 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการวัดผลประเมินผล 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือให้อาจารย์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการวัดผลประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  อาจารย์น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ในปีการศึกษา 2558-2559 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ มิ.ย.58 - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ และกลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
- จัดท าประกาศของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องการก าหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 
 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ส.ค. 58-ม.ค. 
59 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ iBook Authors เพ่ือสร้างความรู้ในการสร้างสื่อ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ในคณะ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก มี
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84 จากที่ตั้งเป้าไว้ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมโฟ ทู ซี เดอะ ชิค 
(42C The Chic Hotel)  จ.นครสวรรค์ มีเข้าร่วมจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จาก
ที่ตั้งเป้าไว้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ม.ค.-มี.ค. 59 - ส ารวจระดับความรู้ของอาจารย์และประเด็นการจัดการความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยน มี

อาจารย์ที่ต้องการแลกเปลี่ยนผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี จ านวน 4 คน ได้แก่ การใช้ 
keynote จ านวน ๒ คน และ การใช้ google classroom จ านวน ๒ คน และการน าเสนอ
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning จ านวน 2 คน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการความรู้ด้านงานการผลิตบัณฑิต โดยจัดให้
อาจารย์ในคณะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในประเด็นวิธีการสอนและการสร้างสื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ของแต่ละรายบุคคลเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี
ของคณะ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแลกเปลี่ยนจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70 จากที่ตั้งเป้าไว้  

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ ม.ค.-เม.ย. 59 - สกัดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
- ให้อาจารย์ในคณะให้คะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 
- คณะกรรมการ KM เป็นผู้คัดเลือก 

5 การเข้าถึงความรู้ ก.พ.-เม.ย. 59 เผยแพร่องค์ความรู้ 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มี.ค.-เม.ย.59 ประชุมเสวนากลุ่มย่อยภายในคณะ 

7 การเรียนรู้ พ.ค.-มิ.ย. 59 มีการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย iBook Authors ในวันที่ 21 
กรกฎาคม 2559 โดยมีอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมต่อยอดการผลิตสื่อจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 จากที่ตั้งเป้าไว้  
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มิ.ย.58 - ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะเพ่ือร่วมเป็นคณะท างาน KM 
- รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจ 

2 การสื่อสาร ส.ค. 58-ม.ค. 
59 

- จัดประชุมคณะท างาน KM 
- หนังสือเวียน 
- email 
- website 

3 กระบวนการและเครื่องมือ ม.ค.-มี.ค. 59 - ตั้งคณะท างาน KM 
- แบ่งปันความรับผิดชอบ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานในคณะท างาน 

4 การเรียนรู้ ม.ค.-เม.ย. 59 - ถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้ให้บุคลากรในคณะทราบ 

5 การวัดผล ก.พ.-เม.ย. 59 - ประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากร 
6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล มี.ค.-เม.ย.59 - กล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากรและผลงานที่เกิดขึ้นในโอกาสต่างๆ จ านวน 6 

คน ที่เปน็ผู้แลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
 1. การสร้างสื่อการสอนด้วย iBook Authors  
 2. การใช้ keynote ในการจัดการเรียนการสอน 
 3. การใช้ google classroom ในการจัดการเรียนการสอน 
 4. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และการวัดผลประเมินผล 
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คณะวิทยาการจัดการ 
        องค์ความรู้เรือ่ง การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 
        องค์ความรู้เรือ่ง การพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านงานวิจัย 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาการจัดการ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้รับความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
- ประชุมระดมสมองในกลุ่มผู้รับผิดชอบคัดเลือก
องค์ความรู้ที่น ามาเป็นตัวอย่าง 

พ.ย. 58 คณะกรรมการจัดการความรู้ จัดให้มีการประชุมระดมสมองในกลุ่มผู้รับผิดชอบเพ่ือคัดเลือก
องค์ความรู้ที่จะน ามาใช้เป็นตัวอย่าง องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ “การจัดการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้” 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- จัดรวบรวมโครงการให้ความรู้และรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 

พ.ย. 58 คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ด าเนินการจัดรวบรวมจ านวนโครงการให้ความรู้ของ
อาจารย์ และส ารวจรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นความรู้ที่ คณาจารย์ภายใน
คณะที่มตี้องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้” 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- ประชุมผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือจัดหัวข้อฝึกอบรม 

พ.ย. 58-มี.ค. 
59 

ประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดท าหัวข้อการฝึกอบรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

- จัดประชุมก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นวิทยากร
และจัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา 

พ.ย. 58-มี.ค. 
59 

ประชุมเพ่ือก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นวิทยากร  โดยคัดเลือกบุคลากรภายในหน่วยงาน มาท า
การถ่ายทอดความรู้ แนวทาง และประสบการณ์ ของการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้  
วิทยากรที่คัดเลือก จ านวน 3 ท่าน คือ 
   1. ผศ.วชิรา   รินทร์ศรี 
   2. อาจารย์มัลลิกา  ด้วงลอย 
   3. อาจารย์ปรัศนี   นัยนานนท์ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- การน าเอกสารการอบรมมาเผยแพร่โดยการ
จัดพิมพ์เป็นเอกสารแจกให้อาจารย์ก่อนการเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา 

พ.ย.58–เม.ย.
59 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้น าเอกสารการอบรมมาเผยแพร่ โดยการจัดพิมพ์เป็น
เอกสารแจกให้อาจารย์ก่อนการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือให้ศึกษาท าความเข้าใจก่อนการ 
อบรมสัมมนา ผ่านเว็บไซต์ของคณะ http://ms.nsru.ac.th/ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

มีนาคม 59 ด าเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
1. การจัดท า มคอ. 3 ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
3. พัฒนาผลงานทาวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
4. อาจารย์ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าความรู้ที่ได้มาจัดท าเป็นบทความความรู้ เรื่อง 
การจัดการองค์ความรู้กับวิชาศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

7 การเรียนรู้ 
- มีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ 

ส.ค. 59 อาจารย์ผู้สอนมีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ด้วยเทคนิค Active Learning ในภาคการศึกษาท่ี 2/2558  
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 30  มีนาคม 
59 

จัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง ที่ได้จากการศึกษาหา
ความรู้ เพื่อน ามาส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ในคณะ โดยจัดโครงการส่งเสริม
วิชาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ 

2 การสื่อสาร เม.ย. 59 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านช่องทาง คือ 
1. หนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  2. เอกสารประชาสัมพันธ์  3. เว็บไซต์คณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ พ.ค. 59 จัดท าเอกสารรูปแบบองค์ความรู้ ที่มีคุณค่าเพ่ือน าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของคณะฯ  
และส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการความถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านบทความวิชาการ 
เผยแพร่ใน http://km.nsru.ac.th/?p=374  ของมหาวิทยาลัย 

4 การเรียนรู้ พ.ค. 59 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ใน
คณะและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้อย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ 

5 การวัดผล 31 ส.ค. 59 ท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาตามองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน โดยคณาจารย์ได้น าความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2/2558  โดย
ผลการส ารวจพบว่า คณาจารย์ภายในคณะ ได้น ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ก.ย.59 - 
 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
1.มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ที่หลากหลายจากการมีส่วนร่วมและการน าไปประยุกต์ใชในการสอนของคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 
2.เกิดเป็นวัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้แก่คณาจารย์ภายในคณะ  

http://km.nsru.ac.th/?p=374


21 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ดา้นการวิจัย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาการจัดการ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาตแิละน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาท้องถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการวิจัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  - มีผลงานวิจยัอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนอาจารย์ทัง้หมดในปีการศึกษา 2558 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
- ประชุมระดมสมองในกลุ่มผู้รบัผิดชอบคัดเลือก
องค์ความรู้ที่น ามาเป็นตวัอย่าง 

พ.ย.58–ม.ค.59 คณะกรรมการจัดการความรู้ จัดให้มีการประชุมระดมสมองในกลุ่มผู้รับผิดชอบเพ่ือคัดเลือก
องค์ความรู้ที่จะน ามาใช้เป็นตัวอย่าง องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ “การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- รวบรวมโครงการให้ความรู้และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

ม.ค.–ก.พ.59 คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ด าเนินการจัดรวบรวมจ านวนโครงการให้ความรู้ของ
อาจารย์ และส ารวจรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นความรู้ที่ คณาจารย์ภายใน
คณะที่มตี้องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย” 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- ประชุมผูบ้ริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหัวข้อ
ฝึกอบรม 
 

ก.พ. 59 ประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดท าหัวข้อการฝึกอบรม ทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย และการเขียนบทความวิจัย จากการประชุม
ดังกล่าว โดยมีโครงการฝึกอบรม คือ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สู่การเป็นนักวิจัยมือ
อาชีพ” ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยทางวิทยาการจัดการ” 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

- ประชุมก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นวิทยากรและ
จัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา 

ก.พ.–มี.ค. 59 ประชุมเพ่ือก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นวิทยากร โดยที่ประชุมคัดเลือกวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มา
ท าการถ่ายทอดความรู้ แนวทาง และประสบการณ์ ของการจัดท าผลงานวิจัย และการเขียน
บทความจากงานวิจัย คือ รองศาสตราจารย์ ดร. รัญจวน  ประวัติเมือง อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5 การเข้าถึงความรู ้
- การน าเอกสารการอบรมมาเผยแพร่โดยการ
จัดพิมพ์เป็นเอกสารแจกให้อาจารย์ก่อนการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

ก.พ.-มี.ค. 59 คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้น าเอกสารการอบรมมาเผยแพร่ โดยการจัดพิมพ์เป็น
เอกสารแจกให้อาจารย์ก่อนการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือให้ศึกษาท าความเข้าใจก่อนการ 
อบรมสัมมนา ผ่านเว็บไซต์ของคณะ http://ms.nsru.ac.th/ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้โดยจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
1.  การเขียนเค้าโครงงานวิจัย 
2.  การเขียนบทความ 

มี.ค. 59 ด าเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
1. การวิจัยทางวิทยาการจัดการมืออาชีพ 
2. บทบาทของอาจารย์กับการท างานวิจัย 
3. เทคนิคการสร้างโจทย์วิจัยให้ได้ทุน 
4. อาจารย์ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดท าผลงานวิจัย เพ่ือ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หรือการจัดท าผลงานวิจัยเพ่ือบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอน 

7 การเรียนรู ้
- มีการน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับมาใช้ในงานวิจัย 

เม.ย.-ก.ย.59 อาจารย์ผู้สอนมีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และการวิจัย โดยมีผลงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมดเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่าน
มา(อ้างอิงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558) 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พ.ย.58-ม.ค.59 จัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่  
  1. KM Block  ของมหาวิทยาลัย  
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านงานวจิัยให้กับอาจารย์ทีส่นใจ 
  3. จัดส่งคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมด้านการวิจัยที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก 

2 การสื่อสาร ม.ค.59-มี.ค.59 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  1. จัดส่งหนงัสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
  2. จัดส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์ 
  3. ประชาสัมพันธผ์่านทางเว็บไซต์ของคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ มี.ค.59-พ.ค.59 จัดท าเอกสารรูปแบบองค์ความรู้ที่มีคุณค่า เพื่อน าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้อง หรือผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าถึงโดยง่าย โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพนัธ์ รวมถึงจดหมายขา่วของ
คณะ และส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการน าองค์ความรู้ ผ่านบทความวิชาการ 
เผยแพร่ใน http://km.nsru.ac.th/?p=374  ของมหาวิทยาลัย 

4 การเรียนรู้ มี.ค.59 - พ.ค. 59 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ใน
คณะและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ 

5 การวัดผล เม.ย. 59-ส.ค. 59 ส ารวจเพื่อติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาตามองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย
คณาจารย์ได้น าความรู้ไปใช้ในการสร้างผลงานวิจัย /บทความวิจัย ได้แก่ การจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน การจัดท าผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน และการจัดท าผลงานวิจัยเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ จากการส ารวจพบว่า ปีการศึกษา 2558 มีผลงานวิชาการ/งานวิจัยของ

http://km.nsru.ac.th/?p=374
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ภายในคณะ เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (อ้างอิงจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558) 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ภายใน ก.ย. 59 - 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
1.เทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางวิทยาการจัดการ 
2.แนวทางในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนทางวิทยาการจัดการ 
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คณะครุศาสตร ์
องค์ความรู้เรือ่ง การพฒันาศักยภาพอาจารย์ดา้นการวิจัย 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ดา้นงานวจิัย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะครุศาสตร ์
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ น าไปใชป้ระโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ดา้นงานวจิัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  - มีงานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมดในปีการศึกษา 2559 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
- ประชุมระดมสมองในกลุ่มผู้รบัผิดชอบคัดเลือก
องค์ความรู้ที่น ามาเป็นตวัอย่าง 

ม.ค.–ก.พ.59 จัดให้มีการประชุมระดมสมองในกลุ่มผู้รับผิดชอบเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ที่และกลุ่มเปา้หมายที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม  องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ “การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบวิจัยเปน็ฐาน (RBL) และ
โครงงานเป็นฐาน (PjBL)” 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- รวบรวมโครงการให้ความรู้และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

15-25 พ.ค. 59 ด าเนินการจัดรวบรวมข้อมูลจ านวนอาจารย์ผู้สนใจ และส ารวจรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นความรู้ที่ คณาจารย์ภายในคณะที่มีต้องการพฒันาทักษะการจัดการเรียนการสอน ภายใต้
หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และแก้ปญัหาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
วิจัยเป็นฐาน (RBL) และโครงงานเป็นฐาน (PjBL)” 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- ประชุมผูบ้ริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหัวข้อ
ฝึกอบรม 
 

16-25 พ.ค. 59 ประชุมผูบ้ริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดท าหัวข้อการฝึกอบรม ที่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน 
(RBL) และโครงงานเป็นฐาน (PjBL) โดยจัดโครงการฝึกอบรม คือ “คูปองพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา” ปีงบประมาณ 2559  และก าหนดกลุ่มเปา้หมายในการเข้าร่วมโครงการ ดังนี ้
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
1.อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
2.บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1-3   
3.บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี   
4.บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
5.บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1-2 
6.บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
7.บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
8.บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- ประชุมก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นวิทยากรและ
จัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา 
- จัดท าเอกสารการจัดการเรียนรู้ 
 

1  มิถุนายน  
2559 

- ประชุมเพื่อก าหนดตัวบุคคลทีจ่ะเป็นวิทยากร โดยทีป่ระชุมคัดเลือกวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาท า
การถ่ายทอดความรู้ แนวทาง และประสบการณ์ ของการจัดการเรียนรู้ ส าหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ทีมคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์  
- ทีมงานคณะครุศาสตร์ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกันจัดท าหลักสตูรการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบวิจัยเปน็ฐาน (RBL) 
และโครงงานเปน็ฐาน (PjBL) 

5 การเข้าถึงความรู ้
- การน าเอกสารการอบรมมาเผยแพร่โดยการ
จัดพิมพ์เป็นเอกสารแจกให้อาจารย์ก่อนการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

มิถุนายน 2559 น าเอกสารการอบรมมาเผยแพร ่โดยการจัดพิมพ์เปน็เอกสารแจกให้อาจารย์ก่อนการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเพื่อให้ศึกษาท าความเข้าใจก่อนการ อบรมสัมมนา ผ่านเว็บไซต์ของคณะ 
http://Edu.nsru.ac.th/ และแฟนเพจของคณะ 

  

http://edu.nsru.ac.th/
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้โดยจัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

คร้ังที่ 1  
วันที่ 11-12  

มิถุนายน 2559 
คร้ังที่ 2  

วันที่ 18-19  
มิถุนายน 2559 

ด าเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
1.จัดกิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 2 ครั้ง ตามกลุ่มสาระการเรียน ทั้ง 5 กลุ่ม 
ดังนี ้
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.แลกเปลี่ยนปัญหาในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา และวธิีปฏิบตั ิ

7 การเรียนรู ้
- มีการน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้

ระหว่างเดือน
ก.ค.-ส.ค. 59 

อาจารย์ผู้สอนมีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบวิจัยเปน็ฐาน (RBL) 
และโครงงานเปน็ฐาน (PjBL)  
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พฤษภาคม-
มิถุนายน 2559 

จัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่  
  1. KM Block  ของมหาวิทยาลัย  
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับอาจารย์และผูท้ี่สนใจ 
  3. จัดส่งคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก 

2 การสื่อสาร พฤษภาคม-
มิถุนายน 2559 

ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัย ตามช่องทาง ดงันี ้
  1. จัดส่งหนงัสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
  2. จัดส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์ 
  3. ประชาสัมพันธผ์่านทางเว็บไซต์ของคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ พฤษภาคม-
มิถุนายน 2559 

จัดท าเอกสารรูปแบบองค์ความรู้ที่มีคุณค่า เพื่อน าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้อง หรือผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าถึงโดยง่าย โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพนัธ์ รวมถึงจดหมายขา่วของ
คณะ และสง่เสริมให้คณาจารยผ์ู้เข้าร่วมโครงการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรบัใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4 การเรียนรู้ มิถุนายน 2559 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ในคณะ
และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับความรู้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ ใน 

5 การวัดผล กรกฏาคม 2559 ส ารวจเพื่อติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาตามองค์ความรู้ทีไ่ดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จ านวน 5 
ระยะ คือ ระยะที่ 1  วันที่ 15 ก.ค. 2559  ระยะที่ 2  วันที่ 24 ก.ค. 2559  ระยะที่ 3  วันที่ 26 
ก.ค. 2559   ระยะที่ 4  วันที่ 30 ก.ค. 2559    ระยะที่ 5  วันที่ 31 ก.ค. 2559  โดยมีการน าไปใช้
งาน ดเปน้ร้อยละ  85.51 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 22 สิงหาคม 

2559 
มอบรางวัลให้แก่อาจารย์ผู้มีผลงานดีเดน่ในการน าแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) และโครงงานเป็นฐาน 
(PjBL) ในงาน ประชุมสัมมนาวชิาการน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
นครสวรรค์วิจัย  ครั้งที่ 1”  ในวันที่ 22  สิงหาคม  2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มีผู้ด้รับรางวลัตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จ านวน 47 ราย จากจ านวนผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น 345 ราย 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
1. ได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบ STEM Project based Learning  
2. เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      องค์ความรู้เรือ่ง การตพีิมพ์เผยแพรผ่ลงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
      องค์ความรู้เรือ่ง การตพีิมพ์เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
      องค์ความรู้เรือ่ง การจดัการความรู้ในกระบวนการด าเนินการรับนักศึกษา 
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      องค์ความรู้เรือ่ง การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการส่งเสรมิ 

 และพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      องค์ความรู้เรือ่ง การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการบริหาร 
        และพัฒนาคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      องค์ความรู้เรือ่ง การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        ของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
      องค์ความรู้เรือ่ง การจัดการความรู้ในการบริหารหลักสูตร ตาม มคอ. 2-7 
  



32 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาทองถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : : เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการวิจัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  - บทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 - จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” 
- ก าหนดเป้าหมายของการส าเร็จการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษานักศึกษาทุกคนต้องมี
บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
- ประชาสัมพันธ์โครงการของหน่วยงานอื่นที่

เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม 

จ านวน 3  ครั้ง 
ครั้งที่ 1 มีนาคม  2559    
ครั้งที่ 2 พฤษภาคม  2559  
ครั้งที่ 3 มิถุนายน  2559 

ได้บทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในฐาน TCI 
ฐาน สกอ.และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน คิด
เป็นร้อยละ 100 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาทองถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของอาจารย์ในด้านการวิจัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ไดบ้ทความของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 

 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 - จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์”   
- สนับสนุนงบประมาณส าหรับอาจารย์ในการ

ท าวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความใน
วารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
- ด าเนินงานจัดท าวารสารคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เข้าอยู่ใน
ฐาน TCI  ให้ใช้เป็นการรองรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

จ านวน 3  ครั้ง 
ครั้งที่ 1 มีนาคม  2559    
ครั้งที่ 2 พฤษภาคม  2559  
ครั้งที่ 3 มิถุนายน  2559 

ได้บทความของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในฐาน TCI ฐาน สกอ.และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 15.25 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : พัฒนากระบวนการด าเนินการรับนักศึกษาให้มีกระบวนการที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้นักศึกษาแต่ละหลักสูตร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ทุกหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 

 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
รับนักศึกษา”  

จ านวน 3  ครั้ง 
ครั้งที่ 1 มีนาคม  2559    
ครั้งที่ 2 พฤษภาคม  2559  
ครั้งที่ 3 มิถุนายน  2559 

ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้แก่ 

- การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาอย่างชัดเจน 

- พัฒนาข้อสอบที่ใช้วัดนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละสาขาวิชาอย่างชัดเจนในการรับ
นักศึกษา 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : การส ารวจอัตลักษณ์ของนักศึกษา มีระดับค่าเฉลี่ยแต่ละด้านไม่น้อยกว่า 4.00 

 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

จ านวน 3  ครั้ง 
ครั้งที่ 1 มีนาคม  2559    
ครั้งที่ 2 พฤษภาคม  2559  
ครั้งที่ 3 มิถุนายน  2559 

ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยก าหนดโครงการและกิจกรรมให้นักศึกษาทั้งในระดับคณะ
และในระดับสาขาเพ่ือให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้  โดยในปรชี
การศึกษา 2558 ผลการประเมินอัตลักษณ์ของนักศึกษามีระดับคะแนนเฉลี่ย
ในแต่ละด้านไม่น้อยกว่า 4.00 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการบริหารและพัฒนาคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรได้รับการอบรมและพัฒนาคุณภาพร้อยละ 100 

 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
บริหารและพัฒนาคณาจารย์”  

จ านวน 3  ครั้ง 
ครั้งที่ 1 มีนาคม  2559    
ครั้งที่ 2 พฤษภาคม  2559  
ครั้งที่ 3 มิถุนายน  2559 

ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารและพัฒนาคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ได้แก่ 
- ด าเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ในด้านการวิจัยและการเขียน

บทความทางวิชาการ 
- สนับสนุนงบประมาณในการประ อบรม อาจารย์ที่จัดโดยหน่วยงาน

ภายนอก คนละ 4500 บาท 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะฯ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 4.00 

 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวน

สนับสนุนการเรียนรู้ของคณะฯ” 

จ านวน 3  ครั้ง 
ครั้งที่ 1 มีนาคม  2559    
ครั้งที่ 2 พฤษภาคม  2559  
ครั้งที่ 3 มิถุนายน  2559 

ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร
และของคณะฯ ได้แก่ 
- จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษาใน

แต่ละหลักสูตร 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดการความรู้ในการบริหารหลักสูตร ตาม มคอ. 2-7 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : พัฒนารูปแบบของ มคอ.2-7 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพหลักสูตรในระดับดี 

 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
หลักสูตร” 

จ านวน 3  ครั้ง 
ครั้งที่ 1 มีนาคม  2559    
ครั้งที่ 2 พฤษภาคม  2559  
ครั้งที่ 3 มิถุนายน  2559 

ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตร ตาม มคอ. 2-7  ได้แก่ 

- จัดท าคู่มือระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ของทุกหลักสูตร 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        องค์ความรู้เรือ่ง การจัดท าคู่มอืปฏิบัติงานของบุคลากร 
             ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   องค์ความรู้เรือ่ง การวิจัยในการท างาน 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีคู่มือปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  - บุคลากรสายสนับสนุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน  
                              อย่างน้อยร้อยละ 70 
        - ผู้ต่อสัญญามีคู่มือปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ ส.ค.-ก.ย. 58 1. ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก เพ่ือให้ได้หัวข้อในการจัดการความรู้ที่มีประโยชน์ต่อองค์กร
สูงสุด 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ต.ค.-พ.ย. 58 1. ใช้นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ม.ค.-ก.พ. 59 - มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมระบบ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ ต.ค.-พ.ย. 58 - สรุปประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นลายลักษณ์

อักษร  
5 การเข้าถึงความรู้ เม.ย.-พ.ค. 59 1. จัดท าเว็บไซต์ 

2. จัดให้สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (บริเวณชั้น 1 อาคาร 15)  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ เม.ย.-พ.ค. 59 1. ใช้นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ 

7 การเรียนรู้ พ.ค. 59  - การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ปีปัจจุบันเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมา 

 
ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส.ค.-ก.ย. 58 

 
ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้  

2 การสื่อสาร ต.ค. -พ.ย. 58 
 

จัดท าโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
และงานวิจัย และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร โดยใช้นโยบาย 
ด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และให้บุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้  
มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
3 กระบวนการและเครื่องมือ ม.ค.-ก.พ. 59 จัดท าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพ่ือเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และจัดให้สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (บริเวณชั้น 1 อาคาร 15)  
และให้บุคลากรผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้  

4 การเรียนรู้ ต.ค.-มิ.ย. 59 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการการประชุมบุคลากรผู้มีประสบการณ์  
และผู้ที่ก าลังด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  

5 การวัดผล ก.ค. 59 -  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น                  
อย่างน้อยร้อยละ 70 
-  จ านวนผู้ที่ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานประกอบการต่อสัญญาผ่านการประเมิน ร้อยละ 100  

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ส.ค. 59 ท าการยกย่องชมเชย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
        1. ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ให้ความส าคัญด้านการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาระบบงานและบุคลากรและสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 

2. ผู้บริหาร และ บุคลากร ทราบถึงผลการด าเนินงาน จากปีการศึกษา 2558 และหัวข้อการด าเนินการการจัดการความรู้ในปกีารศึกษา 2559  
       3. บุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน  
อย่างน้อยร้อยละ 70 
          4. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน  
          5. บุคลากรในหน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง  
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การท างานวจิัยในการท างาน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนนุส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานวิจัยในการท างาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  - บุคลากรสายสนับสนนุส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานวิจัยในการท างานเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ70 
                              - มีผู้ด าเนินการท างานวิจัยในการท างาน อย่างน้อย 1 เรื่อง 
                              - แต่ละกลุ่มงาน มีหัวข้อในการท าวิจยัอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
- ประชุมผู้บริหาร และ บุคลากร เพื่อทบทวน
ผลการด าเนินงาน จากปีงบประมาณ 2558 
และเตรียมการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2559 

ส.ค.-ก.ย. 58 
 

1. ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก เพ่ือให้ได้หัวข้อในการจัดการความรู้ที่มีประโยชน์ต่อองค์กร
สูงสุด 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- จัดท าโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัย 

ต.ค. -พ.ย. 58 
 

1. ใช้นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยจัดท าข้อมูลลง
เว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ม.ค.-ก.พ. 59 - มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมระบบ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

- สรุปประเด็น ปัญหา และแนวทางการแก้ไข 
ในจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ส าคัญ 

ต.ค.-พ.ย. 58 - สรุปประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นรายลักษณ์
อักษร  
 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ 

เม.ย.-พ.ค. 59 1. จัดท าเว็บไซต์ 
2. จัดให้สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (บริเวณชั้น 1 อาคาร 15)  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

เม.ย.-พ.ค. 59 1. ใช้นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ 

7 การเรียนรู้ โดยประชุมสรุปผลการด าเนินงาน พ.ค. 59  - การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ปีปัจจุบันเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมา 

 
ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส.ค.-ก.ย. 58 

 
ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้  

2 การสื่อสาร ต.ค. -พ.ย. 58 
 

จัดท าโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัย และ
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร โดย ใช้นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย และให้บุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในจัดท า
งานวิจัย 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
3 กระบวนการและเครื่องมือ ม.ค.-ก.พ. 59 จัดท าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพ่ือเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดให้สถานที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (บริเวณชั้น 1 อาคาร 15) และให้บุคลากรผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอด
ความรู้  

4 การเรียนรู้ ต.ค.-มิ.ย. 59 การแลกเปลี่ยนรู้ผ่านการการประชุมบุคลากรผู้มีประสบการณ์ และผู้ที่ก าลังด าเนินการจัดท า
งานวิจัย ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

5 การวัดผล ก.ค. 59 1.  บุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท างานวิจัยในการท างานเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 70 
2.  มีผู้ด าเนินการท างานวิจัยในการท างานอย่างน้อย 1 เรื่อง 
3.  แต่ละกลุ่มงาน มีหัวข้อในการท าวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ส.ค. 59 ท าการยกย่องชมเชย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
        เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายการจัดการความรู้ ที่เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร  คือ 
            1.  ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ให้ความส าคัญด้านการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาระบบงานและบุคลากรและสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 

  2. ผู้บริหาร และ บุคลากร ทราบถึงผลการด าเนินงาน จากปีการศึกษา 2558 และหัวข้อการด าเนินการการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2559  
         3. บุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานวิจัยในการท างานเพ่ิมข้ึน  
อย่างน้อยร้อยละ 70 
            4.  การมีส่วนร่วมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน  
            5.  บุคลากรในหน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง   
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ส านักงานอธิการบดี 
องค์ความรู้เรือ่ง การพฒันากระบวนการรับ-สง่เรื่องเบิกจ่ายระหว่างทกุหน่วยงาน 

 กับกลุ่มงานการคลังใหม้ีประสทิธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินระหว่างทุกหน่วยงานกับกลุ่มงานการคลัง 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักงานอธิการบดี   
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินระหว่างทุกหน่วยงานกับกลุ่มงานการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  - กระบวนการรับ-ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินระหว่างทุกหน่วยงานกับกลุ่มงานการคลัง ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 
                          - มีระบบสารสนเทศท่ีอ านวยความสะดวกในการควบคุมและติดตามเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
                          - มีกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติของระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
                          - มีคู่มือการใช้งานระบบระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับ
ส านักฯ 
- การประชุมทบทวนของคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ส านักฯเพ่ือน าข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารส านักและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
- ก าหนดประเด็นความรู้จากปัญหาขององค์กร 

ต.ค.58–ม.ค.59 - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับส านัก ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน  ตามค าสั่ง
ส านักงานอธิการบดี เลขที่ 37/2558  ลงวันที่ 15 ธันวาคม  2558  
- จัดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจประเด็นในการจัดการความรู้ ส าหรับปีการศึกษา 
2558 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการทบทวนการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
- จัดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
กระบวนการรับ-ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินระหว่างทุก
หน่วยงานกับกลุ่มงานการคลัง 

ม.ค. – มี.ค. 
59 
 

- ด าเนินการจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะความรู้ที่
จ าเป็น ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย กับกลุ่มงานการคลัง 
- ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างบุคลากรภายในกลุ่มงานการคลัง เพ่ือสรุปประเด็น
ปัญหา และแนวทางแก้ไข 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- สรุปแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงเรื่อง
กระบวนการรับ-ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
- จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด าเนินการเขียนโปรแกรม
ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

มี.ค.-พ.ค.59 - คณะกรรมการจัดการความรู้ สรุปประเด็นในการพัฒนารูปแบบ แนวทางการจัดส่งเอกสาร
เบิกจ่ายงบประมาณมายังกลุ่มงานการคลัง  
- ด าเนินการพัฒนาระบบติดตามการรับ-ส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับส านัก ร่วมกับบุคลากรกลุ่มงานการคลัง สรุปประเด็น
ปัญหาจากการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  
- ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสรุปประเด็นปัญหาหลัก และจัดท าแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  

5 การเข้าถึงความรู้ 
- จัดท าคู่มือการใช้งานระบบระบบรับ-ส่งและ
ติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
- จัดกิจกรรมอบรมการใช้ระบบรับ-ส่งและ
ติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

พ.ค.–ก.ค. 59 
 

- จัดท าเอกสารคู่มือ เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิก-จ่ายงบประมาณ 
- ก าหนดรหัสเข้าใช้งาน ให้แก่คณะผู้บริหาร เพื่อสามารถใช้ในการก ากับติดตามการ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในหน่วยงานของตน 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร

ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบติดตามการรับ-ส่งเอกสารการเบิกจ่าย
งบประมาณ เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม  2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร 15 
 

7 การเรียนรู้ โดยการส่งเสริมให้มีการน าความรู้ที่
ไดร้ับ มาใช้พัฒนากระบวนการท างาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- น าระบบติดตามการรับ-ส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ มาใช้ในกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัย  

 
ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ของส านัก
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการ
จัดการความรู้ 
- ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 

ต.ค.58–ธ.ค.
58 

 

- ขอความร่วมมือจากบุคลากรในส านักฯเพ่ือร่วมเป็นคณะท างาน KM 
- ร่วมเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดการความรู้ของส านัก 

2 การสื่อสาร 
- ประกาศส านักงานอธิการบดีเรื่องนโยบายการ
จัดการความรู้ 
- การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 
- การเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการของระบบรับ-
ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

พ.ย.58-ก.ค. 59 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  -  หนังสือบันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
  -  เอกสารประชาสัมพันธ์ เล่มคู่มือระบบการติดตามการรับ-ส่งเอกสารการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
3 กระบวนการและเครื่องมือ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
- การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียน 
- แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประเด็น
ความรู้  
- การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง “ระบบรับ-
ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงินบน ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายใน
มหาวิทยาลัย” 

ก.พ.–มิ.ย. 59 - ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ 
- แบ่งปันความรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ 

4 การเรียนรู้ 
- คู่มือการใช้งานระบบระบบรับ-ส่งและติดตาม
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
- จัดกิจกรรมอบรมการใช้ระบบรับ-ส่งและ
ติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- จัดท าเอกสารคู่มือ เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิก-จ่ายงบประมาณ 
- ก าหนดรหัสเข้าใช้งาน ให้แก่คณะผู้บริหาร เพื่อสามารถใช้ในการก ากับติดตามการ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในหน่วยงานของตน 

5 การวัดผล  มิ.ย.–ก.ค. 59 มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ดังนี้ 
- ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- ประเมินผลส าเร็จของระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากสรุป
รายงานการคืนเรื่องเบิก-จ่ายเพื่อแก้ไขของแต่ละหน่วยงาน  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ก.ค. 59 - ส านักงานอธิการบดีประกาศผลด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักเพ่ือยก

ย่องชมเชยให้แก่หน่วยงานที่มีการคืนเรื่องเบิก-จ่ายเพ่ือแก้ไขน้อยที่สุด  ณ ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 
มิถุนายน 2559 – 31 กรฏฎาคม 2559 
หน่วยงานระดับคณะ ส านัก หรือเทียบเท่า คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
          1.  ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ให้ความส าคัญด้านการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาระบบงานและบุคลากรและสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 

  2. ผู้บริหาร และ บุคลากร ทราบถึงผลการด าเนินงาน จากปีการศึกษา 2558 
  3. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน  
  4. ส านักงานอธิการบดีได้มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการรับ-ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินระหว่างทุกหน่วยงานกับกลุ่มงานการคลัง  

     5. มีคู่มือการใช้งานระบบระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
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ส านักศิลปะและวฒันธรรม 
     องค์ความรู้เรือ่ง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กร 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กร 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ส านักฯ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรอย่างมีระบบ และบุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจในการ 
                                  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : - บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

- มีคู่มือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักฯ อย่างน้อย 1 เล่ม 

                           - มีการน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักฯ 
 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับ
ส านักฯ 

- ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เ พ่ือ
ทบทวนการด าเนินการจัดการความรู้ ตาม
ข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือให้ได้หัวข้อในการจัดการความรู้ที่มี
ประโยชน์ 

ก.ย.–ธ.ค. 58 
 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2558 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือทบทวนการด าเนินการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา 2557 และเลือกเรื่องที่จะจัดการความรู้ของส านักในปีการศึกษา 
2558 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ธ.ค.58–ก.พ.59 
 

- มีการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือเป็น
ข้อมูลความรู้เบื้องต้นในการจัดท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักฯ 
- มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดท า
แผนปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕59 ให้ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการจัดท าวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักฯ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- มีการจัดท าคู่มือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของส านักฯ 

ก.พ.–มี.ค. 59 
 

- มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุปรายงานการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดท าแผนปฏิบัติงาน และ
ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม มาจัดท าคู่มือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือ
กลั่นกรองความรู้ สรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
แก้ไข  

มี.ค.–เม.ย. 59 

 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ในการจัดท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ส านักฯ สรุปประเด็นที่จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไข และน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
5 การเข้าถึงความรู้ 

- จัดพิมพ์เอกสารการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของส านักฯ เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากร 
-  เ ผยแพร่ ข้ อมู ลผ่ านทาง เว็บ ไซต์  บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ หรือจดหมายข่าวของส านักฯ 

เม.ย.–มิ.ย. 59 - มีการจัดพิมพ์เอกสารการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักฯ เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากร
ในส านักฯ 
- มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 

เม.ย.–มิ.ย. 59 

 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถ่ายทอดความรู้และประโยชน์ในการจัดท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระหว่างบุคลากรใน
ส านักฯ 

7 การเรียนรู้ 
- มีการน าความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการจัดท า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักฯ ให้มี
ระบบมากยิ่งขึ้น 

เม.ย.–ก.ค. 59 

 
- มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาใช้ปรับปรุงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของส านักฯ จากเดิมให้มีระบบมากยิ่งขึ้น 

  



56 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ของสานักฯ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญ 
- ร่วมเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจง
สร้างความเข้าใจในการจัดการความรู้ของส านัก 

ก.ย.–ธ.ค. 58 
 

- มีการจัดท าประกาศส านักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ ของส านัก
ฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญในการจัดการความรู้ 
- มีการทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2 การสื่อสาร 
- ด าเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
จัดท าแผนปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
- หนังสือ/ค าสั่ งแจ้งการเข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรม  
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 

พ.ย.58–ม.ค.59 
 

- มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดท า
แผนปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์  เ พ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการ จัดท าวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมของส านักฯ 
  

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
-  จั ด ท า เ อ ก ส า ร ค ว า ม รู้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อมของส านักฯ  เพ่ือน าไปเผยแพร่
ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง
โดยง่าย โดยผ่านการประชุม เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หรือจดหมายข่าวของส านักฯ 

ก.พ.–เม.ย. 59 
 

- มีการจัดพิมพ์เอกสารการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักฯ เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากร
ในส านักฯ 
- มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
4 การเรียนรู้ 

- มีการแลกเปลี่ยนรู้ผ่านการประชุม ถ่ายทอด
ความรู้และประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้
ให้บุคลากรในส านักฯ ทราบ 
- น าความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการจัดท าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของส านักฯ 

เม.ย.–มิ.ย. 59 

 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถ่ายทอดความรู้และประโยชน์ในการจัดท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระหว่างบุคลากรใน
ส านักฯ 
- มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาใช้ปรับปรุงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของส านักฯ จากเดิมให้มีระบบมากยิ่งขึ้น 

5 การวัดผล โดยประเมินความรู้ ความเข้าใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  

เม.ย.–มิ.ย. 59 

 
-  จากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ/กิจกรรมบุคลากรเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ร้อยละ 96.67 อยู่ในระดับมากที่สุด 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 
- กล่าวยกย่องชมเชยบุคลากรในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักฯ  

พ.ค.–ก.ค. 59 

 
- ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวยกย่อง ชมเชย ขอบคุณบุคลากรทุกคนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม   
 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
1. ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ให้ความส าคัญด้านการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาระบบงาน บุคลากรและสนับสนุนการด าเนินงาน 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
             2. บุคลากรในส านักฯ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกัน 

4. บุคลากรของส านักฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพิ่มมากข้ึน  
5. ท าให้บุคลากรในส านักฯ เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง  
6. มีเครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และน ามาประยุกต์และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น   

 7. มีการพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสม ทันสมัย และถูกต้อง ท าให้ผลปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
องค์ความรู้เรือ่ง การพฒันากระบวนการรับสมคัรนักศึกษา 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับสมัครนักศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  - มีกิจกรรมชี้แจงท าความเข้าใจในกระบวนการรับสมัคร อย่างน้อย 2 ครั้ง 
                             - มีคู่มือกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
                             - มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน 
                             - บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรับสมัคร ร้อยละ 100 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
2.ประชุมบุคลากรทุกกลุ่มงานระดมความ
คิดเห็น เพื่อตรวจสอบและระบุความรู้ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานด้านการรับสมัครนักศึกษา 

พ.ย.-ธ.ค.58 1.คณะกรรมการบริหารส านักฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อจัดท า
แผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน และด าเนินงานส่วนต่าง ๆ ท่าเก่ียวข้องกับการ
จัดการความรู้ 
2.ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือระดมความคิดในการเลือกองค์ความรู้ที่อยู่ในความ
ต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 
องค์ความรู้ที่เลือกคือ การพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
3.ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ในการด าเนินงานตามกรอบองค์ความรู้ที่บุคลากรได้
คัดเลือกตามแผนการจัดการความรู้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2559 



60 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยทบทวน

รูปแบบการด าเนินงานในปัจจุบันและปรับให้
ทันสมัย 

พ.ย.-ธ.ค.58 

 

1.คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประชุมทบทวนกระบวนการ/ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา
ที่ใช้ด าเนินการในรอบปีการศึกษา 2558  
2.จัดท าแผนผังกระบวนการรับสมัครนักศึกษา ที่ได้มีการทบทวน ปรับปรุงให้มีความทันสมัย 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
1.จัดเตรียมระบบงานส าหรับการจัดเก็บความรู้ 
2.จัดท าคู่มือกระบวนการรับสมัคร 

พ.ย.-ธ.ค.58 

 

1.พัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินการรับสมัคร และปรับปรุงช่องทางการรับสมัคร  
2.จัดท าคู่มือการรับสมัครให้มีรายละเอียดที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการรับ
นักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา  
3.ปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่  

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
คณะกรรมการฯ ประชุมกลั่นกรองความรู้ที่มีอยู่ 

ช่วงระยะเวลา
จัดโครงการ 

     น าประเด็นปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการรับสมัครนักศึกษา และแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง ที่ได้จากข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง มากลั่นกรองแนวทางต่าง ๆ ที่ได้ และสรุป
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 

5 การเข้าถึงความรู้ 
จัดท าเอกสารเผยแพร่ และเว็บไซต์หน่วยงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

     ส านักส่งเสริมพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บ รวมรวม และเผยแพร่ความรู้/แนวปฏิบัติที่ได้
จากการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ศึกษา
เรียนรู้ น าไปปฏิบัติ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และสามรถเข้าศึกษาได้ตลอดเวลาที่ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=qa_km 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
ภายในหน่วยงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

   คณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับคณะผู้บริหารส านักฯ ประชุมบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพ่ือแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง และน ามาจัดท าเป็นแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และการประชุมกลุ่ม
ย่อยก่อนการด าเนินการรับสมัครนักศึกษา  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
7 การเรียนรู้ 

1.น าความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้กับการ
ให้บริการ 
2.มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

   บุคลากรภายในหน่วยงาน น าวิธีปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยน มาใช้ในการด าเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ระหว่างวันที่ 6-17  มิถุนายน  2559  
รายละเอียดการรับสมัคร ช่องทางรับตรง 
http://apr.nsru.ac.th/New_regis/Regis_page.php 
และช่องทางรับสมัครออนไลน์ http://regis3.nsru.ac.th/e-entrance/  

 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พ.ย. 58-ม.ค. 
59 

ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

2 การสื่อสาร พ.ย. 58-ม.ค. 
59 

1.จัดท าเอกสารเผยแพร่ กนะบวนการรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ส านัก 
2.ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ปีการศึกษา 
2559 

3 กระบวนการและเครื่องมือ ม.ค.59 1.เผยแพร่เอกสาร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
2.เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลภายในหน่วยงาน 

4 การเรียนรู้ ม.ค.-มิ.ย.59 เผยแพร่ความรู้ แนวปฏิบัติกระบวนการรับสมัครนักศึกษา ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5 การวัดผล ก.ย.59 คณะผู้บริหารพิจารณาและวัดผลการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามที่ได้รับการ
ทบทวน ปรับปรุงการด าเนินการว่า 

http://apr.nsru.ac.th/New_regis/Regis_page.php
http://regis3.nsru.ac.th/e-entrance/
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ก.ย.59 จัดประชุมเพ่ือยกย่องชมเชยแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในการ

ประชุมบุคลากร ประจ าเดือน เป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
1.กระบวนการรับสมัครนักศึกษา ได้รับการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติ ให้มีความหลากหลาย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ให้มีความกระชับ รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าแป็น  
2.มีแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินการรับสมัคร จนถึงการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
องค์ความรู้เรือ่ง การพฒันาระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักวิจยัให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มคีุณภาพตอบโจทย์ชุมชน 

       ท้องถิ่นและการตพีมิพ์เผยแพร่สูร่ะดับชาติและนานาชาต ิ
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบโจทย์ชุมชน ท้องถิ่นและการตีพิมพ์เผยแพร่ 
                     สู่ระดับชาตแิละนานาชาติ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติและประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีศักยภาพในการสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย และส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยจัดท าบทความวิจัยที่มีคุณภาพออกตีพิมพ์เผยแพร่ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าไม่น้อยกว่าระดับ 3 
                         - บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
                            ไม่น้อยกว่าระดับ 3 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
- ส ารวจหัวข้อเรื่องท่ีต้องการพัฒนาหน่วยงาน
หรือบุคลากร 

30 ต.ค. 58 
 

18 พ.ย. 58 
 

- ส ารวจหัวข้อเรื่องท่ีต้องการพัฒนาหน่วยงานหรือบุคลากร (Training Needs Survey) โดย
จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1 
- ประชุมคณะกรรมการการจัดความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือกลั่นกรองหัวข้อเรื่องที่
จะพัฒนาหน่วยงานหรือบุคลากร 
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ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัย
มืออาชีพร่วมกับ 5 คณะ 
- จัดโครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผล
โครงการบริการวิชาการและบริหารจัดการ
งานวิจัย : การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
- จัดให้ทุนสนับสนุนแก่อาจารย์/นักวิจัย 
- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ม.ค.–พ.ค. 59 1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพร่วมกับ 5 คณะ 
  - วันที่ 12 – 14 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ

ภาคสนาม 
  - วันที่ 3-5 และ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่
นักวิจัยมืออาชีพ 

  - วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ 

  - วันที่ 24 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ 

  - วันที่ 30 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ 

  - วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะครุศาสตร์จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ 

  - วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th Asian Conference 
on Fixed point Theory and Optimization 2016 (ACEPTO 2016)” 
2. จัดโครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการบริการวิชาการและบริหารจัดการ
งานวิจัย : การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 
2559 ณ ศศิดารารีสอร์ท จังหวัดน่าน 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาให้ทุนสนับสนุนแก่อาจารย์/นักวิจัย ดังนี้ 
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ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
       - ทุนมุ่งเป้าเพ่ือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
             มีผู้เสนอขอทุนจ านวนทั้งสิ้น 25 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 16 โครงการ 
       - ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
             มีผู้เสนอขอทุนจ านวนทั้งสิ้น 1 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 1 โครงการ 
       - ทุนสนับสนุนให้ทุนโครงการพัฒนาโจทย์วิจัย (PDG) 

  มีผู้เสนอขอทุนจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 3 โครงการ 
4. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
      - ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
      - ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2559 ณ Southeast Asian Ministers of 
Education Organization Regional Centre for Education in Science and 
Mathematics ประเทศมาเลเซีย 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- เผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ 

ม.ค.–พ.ค. 59 - เผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ออกเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซตส์ถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- เสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
และโครงการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับนักวิจัยต่ออธิการบดี
พิจารณาเพ่ืออนุมัติ 

มี.ค.- มิ.ย. 59 - เสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและโครงการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับนักวิจัยต่ออธิการบดีพิจารณาเพ่ืออนุมัติ 
- น าเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรม การของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ติดตามความก้าวหน้าของผู้ได้รับทุนวิจัย 
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ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
- น าเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรม การของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ติดตามความก้าวหน้าของผู้ได้รับทุนวิจัย 

5 การเข้าถึงความรู้ โดยเผยแพร่ความรู้ผ่าน
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- เผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
สื่อความรู้ได้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมากกว่า 
40 คน 

เม.ย.-มิ.ย.59 - มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมากกว่า 40 คน 

7 การเรียนรู้ 
- จัดสรรทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรสนับสนุน ตามประเภทของ
โครงการวิจัย และประเภทของบุคลากร 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- จัดสรรทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุน ตามประเภทของโครงการวิจัย 
และประเภทของบุคลากร ดังนี้ 

1. ทุนมุ่งเป้าเพ่ือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
มีผู้เสนอขอทุนจ านวนทั้งสิ้น 25 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 16 โครงการ 

2. ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
มีผู้เสนอขอทุนจ านวนทั้งสิ้น 1 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 1 โครงการ 

3. ทุนสนับสนุนให้ทุนโครงการพัฒนาโจทย์วิจัย (PDG) 
         มีผู้เสนอขอทุนจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 3 โครงการ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ม.ค. – พ.ค.59 1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพและร่วมกับ 5 คณะ และโครงการ

ติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการบริการวิชาการและบริหารจัดการงานวิจัย : การ
จัดการความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความส าคัญของ
การจัดการความรู้ โดยการจัดสัมมนาวิชาการเชิญบุคลากรที่เป็น Best practice ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางที่เป็นตัวอย่างในการประสบ
ความส าเร็จทางด้านงานวิจัย  
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์/นักวิจัย ดังนี้ 
     - ทุนมุ่งเป้าเพ่ือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 มีผู้
เสนอขอทุนจ านวนทั้งสิ้น 25 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 16 โครงการ 
     - ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 มีผู้เสนอขอทุนจ านวนทั้งสิ้น 1 
โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 1 โครงการ 
     - ทุนสนับสนุนให้ทุนโครงการพัฒนาโจทย์วิจัย (PDG) มีผู้เสนอขอทุนจ านวนทั้งสิ้น 3 
โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 3 โครงการ 

2 การสื่อสาร 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและ
โครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยฯ ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา บันทึกข้อความ 
Facebook และ Line 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- การเผยแพร่ข้อมูลเอกสารองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
บันทึกข้อความ Facebook และ Line 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
4 การเรียนรู้ ม.ค.-มิ.ย.59 

 
- ก าหนดให้คณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ท าการ
ส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
- ติดตามผลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัยจากผู้ได้รับทุนพร้อมทั้งสรุป
ปัญหาและอุปสรรคเพื่อเป็นประเด็นและตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย 

5 การวัดผล ก.ค.-ส.ค.59 
 

- ส ารวจการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ซึ่งแสดงถึงความส าเร็จด้านการวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย ซึ่งส ารวจ ณ วันที่ 9 ส.ค. 59 พบว่าร้อยละ 56 ของนักวิจัยที่ได้รับทุน
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ส.ค.59 - สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นในการประชุมน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัตน์” ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ในศตวรรษท่ี 21 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมคือ ท าให้นักวิจัยมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ที่สามารถให้

ค าปรึกษาในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ อีกทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิ/พี่เลี้ยงที่ประกอบด้วยนักวิชาการที่มี
ประสบการณ์ (Mentor) คอยให้ค าแนะน า 

2. โครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการบริการวิชาการและบริหารจัดการงานวิจัย : การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ องค์
ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมคือ ท าให้ได้ Feedback จากอาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในโอกาสต่อไป 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ องค์ความรู้ที่ได้
จากการจัดกิจกรรมคือ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคในการน าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ


