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การปฏิบัติงานในต าแหน่งและสายงานของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 
รวมทั้งเพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดท าแผนจัดการความรู้ โดยใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและก ากับติดตามการ
จัดการความรู้ของทุกหน่วยงานภายใต้การดูแล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความคาดหวังให้แผนการจัดการความรู้ฉบับนี้  สามารถ
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลพ้ืนฐาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกสู่
ตลาดแรงงาน สนองตอบความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ประชาชน
ทั่วไปได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในเชิงปริมาณมากข้ึน ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเกิดความเช่ือมั่นต่อคุณภาพบัณฑิต ที่จบ
จากรั้วมหาวิทยาลัย จึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนา
ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน บูรณาการร่วมกับการจัดการเรยีน
การสอน โดยน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  พัฒนาอาจารย์ในแต่ละสาขาให้มีคุณภาพทั้งด้านคุณวุฒิและความ
เช่ียวชาญ ตลอดจนการท าเครือข่ายทางวิชาการกับภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น สอดรับ
กับสภาวการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือช่วย
ในการค้นหา รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างยาวนาน หรือการพัฒนา 
ปรับใช้เฉพาะตัวบุคคล มากลั่นกรอง เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี มีลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย รวมถึงด้านต่าง ๆ ที่จะพัฒนาข้ึนในอนาคต ซึ่งมีการด าเนินงานภายใต้
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยที่เป็นพลงัของแผ่นดิน ในการพฒันาท้องถ่ิน 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าเพื่อพฒันาท้องถ่ิน 

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ก าหนด  พันธกิจใหส้อดคล้องกบัมาตรา  ๗ และมาตรา  ๘  

พระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังนี ้
1.จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง
2.วิจัยและบริการวิชาการท้องถ่ินและภูมิภาค
3.บริการวิชาการแกส่ังคม และส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชด าริ
4.ปรบัปรุง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี
5.ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม
6.ผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์  
 “เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ให้บริการวิชาการ” 
อัตลักษณ์  
 “บัณฑิตท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถ่ิน” 

 

ค่านิยม 
1.การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้  (Active Learning) 

 2.ท างานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้จ่ายอย่างประหยัด 
 3.คณาจารย์เป็นผู้มจีรรยาบรรณ และเป็นแบบอย่างที่ด ี
 4.มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพด้วยกระบวนการ  PDCA 
 5.ยึดมั่นการปฏิบัตงิาน เพื่อสนองพระราชด าริของในหลวง 
 6.มุ่งประหยัดทรัพยากร 
 7.แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1.สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
 2.สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และน าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชด าริ  
 4.ฟื้นฟู และสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี 
ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 
 5.เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
 6.ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1.บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม 
2.มีผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 3.ชุมชนและหน่วยงานในท้องถ่ินได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถ่ิน 

4.การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ท้องถ่ิน เพื่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ 

5.ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
6.มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนท่ี 2 

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น ได้ด าเนินกิจกรรม
มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ที่อยู่ในรูป
ของเอกสาร และความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การปรับปรุงพัฒนา การแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ความรู้ที่เกิดจากความผิดพลาด รวมทั้งทักษะความ
เช่ียวชาญเฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองให้เป็นระบบระเบียบ บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้นั้นได้
อย่างสะดวก ผ่านช่องทางเผยแพร่ที่ได้ก าหนดข้ึน รวมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่าง
บุคลากร เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดภายในองค์กร และน ามาใช้ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เกิดความตระหนักรู้ถึงความ
จ าเป็นและความส าคัญของการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนางาน จนเกิดการจัดการความรู้ในทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีองค์ความรู้เป็นฐานในการสนับสนุนความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยแนวทางการจัดการความรู้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจาก
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดการความรู้ พร้อมทั้งมอบ
นโยบายและสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่า และมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน สามารถน าองค์ความรู้
มาประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกันเพื่อผลักดันให้บรรลุซึ่งเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
 1. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 2. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่อยู่ในตัวบุคคลให้อยู่ในรูปแบบของ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติในการ
จัดการความรู้ 
 4. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการจัดการความรู้ของบุคลากร 
 5. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 6. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ จัดหมวดหมู่ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
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ประโยชน์ท่ีคาดจะได้รับ 
1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วย 

เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 
2. มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ การบริหารงานเพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมต่อภารกิจต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 
3. บุคลากร/คณะ/ศูนย์ ส านัก สถาบัน รับรู้และเข้าใจการด าเนินการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน น าไปสู่การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนการด านินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.บุคลากรของทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ภายใต้การด าเนินการจัดการความรู้ที่ได้มี
การรวบรวมไว้สะดวกมากข้ึน และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายช่องทาง 

5.ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ ได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนากระบวนการท างาน และพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของตน  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เพื่อให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่เลือกท า 
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาต่างๆ และแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดแผนจัดการความรู้ในแต่
ละปีงบประมาณ 

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบันให้ความสนใจ และให้
ความส าคัญ ในอันที่จะด าเนินงานการจัดการความรู้ส าหรับบุคลากร เพื่อให้มีการด าเนินงานที่จะ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

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

KM Team และในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ได้รับความร่วมมือจากตัวบุคคลที่เป็นทรัพยากรที่

มีคุณค่า (Resource persons) โดยเฉพาะผู้ที่มี Tacit Knowledge ด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
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แนวทางการจัดการความรู ้

 การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้น าแนวทางในการด าเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามคู่มือ
การจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการความรู้ คือ แผนที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
น าไปสู่ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ แผนการจัดการความรู้ประกอบไปด้วย กิจกรรม
การจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย 
การยกย่องชมเชยและให้รางวัล รวมถึงการบูรณาการและต่อยอดองค์ความรู้ 
 2. มหาวิทยาลัยก าหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
ด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธ์ จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ของมหาวิทยาลัย  
 3. การจัดท าแผนและการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้นั้น ควรมีการด าเนินงานเป็นไปตาม
กระบวนการจัดการความรู้ 7 ข้ันตอน (ข้อสังเกตของกระบวนการจัดการความรู้ในข้ันตอ นของการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ควรท าให้ครอบคลุมทั้ง Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge) 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 6 องค์ประกอบ (ข้อสังเกตในส่วนของการด าเนินการยก
ย่องชมเชยนั้น ควรด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง 
และน าไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 
 4. มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ให้เกิดข้ึนในทุกหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งก ากับติดตามให้การด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดท าข้ึนและเสนอมายังมหาวิทยาลัย 
 5. หน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ ส านักและสถาบัน ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ให้
ครบถ้วนทุกกิจกรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง  
 6. การวัดผลส าเร็จของการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยน้ัน เป็นไป
ตามตัวช้ีวัดที่แต่ละหน่วยงานก าหนดตามแผนงาน ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาจากผลส าเร็จของ
การจัดการความรู้ในภาพรวมทุกหน่วยงาน 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

 1. มหาวิทยาลัย มีค าสั่ง ที่ 1174/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน  พ.ศ.2558  ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการ 2 ส่วนคือ คณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2. ทบทวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นองค์ความรู้ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และงาน
ด้านการวิจัยเป็นหลัก และได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถก าหนดประเด็นความรู้ในเรื่องที่อยู่
ในความสนใจของบุคลากรภายใน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ภายใต้กรอบการจัดการความรู้ที่
สนับสนุนการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. สร้างโอกาสในการศึกษา
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 
 

1. บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

 

1.  สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
1.1 จัดรูปแบบวิธีการจัดการศึกษา 
และหลักสูตรที่หลากหลาย 
1.2 พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าเรียนให้มี 
ความหลากหลาย 
1.3 ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
1.4 เพิ่มการจัดการศึกษาและสนับสนุน
ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขาที่เป็นตามความต้องการของท้องถิ่น 
2.  พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการ
สอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.1 พัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบสนองก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านที่มีความ
ต้องการของประเทศ  
2.2 พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
หน่วยงานและสถาบันทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  
2.3 ส่งเสริมการผลิตต าราและพัฒนาสื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 

  3.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพที่ ไ ด้
มาตรฐาน3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
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สอนกับการท างานในสภาพจริง เพื่อการ
ประกอบอาชีพ 
3.2 สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัย 
3.3 สนับสนุนการประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ผู้ เ รี ย น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3 .4  เพิ่ ม ศั กยภาพทางด้ านภ าษา  ด้ าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 . 5  พั ฒ น า ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ห รื อ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
3.6 ส่ง เสริ มหน่วยบ่ม เพาะ วิสาห กิจ ใน
สถาบันอุดมศึกษา (UBI) เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 
4.  ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
4.1 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.2 ส่งเสริมให้บัณฑิตแต่ละสาขาวิชามีผลงาน
ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
4.3 ส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะวิชาชีพเพิ่มเติม
ตามความสนใจ เพื่อน าไปสู่การประกอบ
วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา น า
ผลงานทางวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
4 . 5  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี กา ร ตี พิ มพ์  เ ผ ย แพร่
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท-เอก ทั้งในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 
4.6  สร้ า ง เครื อข่ ายความร่ วม มือระดับ
บัณฑิ ต ศึ กษ าทั้ ง ร ะ ดั บ ช าติ แ ล ะ ร ะดั บ
นานาชาติ 

2. สร้างความรู้และ
นวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ และ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

2.  มีผลงานวิจัยระดับชาติ 
และนานาชาติ ต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

1 .  สร้ างและพัฒน างาน วิจั ยห รืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
เรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ท้องถิ่น 
1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยในการ
สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ท้องถิ่น 
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1.2  ส่งเสริมการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม และ 
การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบ
ยั่งยืน 
1.3  ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ให้มีมาตรฐานและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
1.4   ส่ง เสริม ให้ มีการท าวิ จัย การสร้าง
นวัตกรรม และ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่ อน าไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการผลิตเชิงพาณิชย์ 
1.5  ส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างนวัตกรรม 
และการน าผลงานวิจัยมาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอน 
1.6  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
2.  การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย 
2.1  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยง
นักวิจัย (Mentor)  เพื่อถ่ายทอดและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น  เพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3  ด าเนินการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัย
ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้ งภายใน
และต่างประเทศ 
2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน
วิจัย และจัดตั้งกองทุน สนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
2.5  พัฒนาระบบกลไกการส่ง เสริมและ
สนับสนุนให้นักวิจัยสามารถด าเนินการวิจัยได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว 
2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหน่วย
วิ จั ย เ ฉพ าะด้ านที่ ส อดคล้ อ ง กับสภ า พ
ภูมิศาสตร์ 
3.  พัฒนางานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหา ชี้น า 
และตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
3.1  สร้างงานวิจัยประยุกต์ที่มีความสอดคล้อง
กับปัญหา และความต้องการในการพัฒนา
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ประเทศ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนและสังคม 
3.2  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาของ
ท้ อ ง ถิ่ น แ ละ ปร ะ เ ทศ  ต าม บริ บท ขอ ง
มหาวิทยาลัย 
3.3   ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้าง
งานวิ จัยและ /หรือ งานสร้ าง สรรค์   ซ่ึ ง
ก่อให้เกิดความรู้ที่สามารถน ามาถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
3.4  สร้างงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์  
ในระดับชาติและนานาชาติ 
4.  พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1  ยกระดับวารสารวิชาการและงานวิจัย
ของมหา วิทยาลัย ให้ เป็นที่ ยอมรับทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
4.2  ส่ ง เ ส ริ มก า ร ตี พิ มพ์ แ ล ะ เ ผย แพ ร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
4 .3   ส่ ง เสริ มการพัฒนาศูนย์ ถ่ ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์สู่ชุมชน 

3.  ให้บริการวิชาการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ และสืบสาน
โครงการพระราชด าริ                      
 

3. ชุมชนและหน่วยงานใน
ท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 

1. บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น และสร้างความเข้มเข็ง เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของท้องถิ่น และสังคม 
1.1 เปิดหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมวิชาชีพ 
และพัฒนาทักษะในด้านจ่าง ๆ ตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 
1.2 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการองค์ความรู้  
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.3 จัดบริการและส่งเสริมวิชาการที่บูรณา
การความรู้ และประสบการณ์ที่ ได้รับจาก
งานวิจัย งานบริการ วิชาการมาใช้ ในการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อน าไป
เผยแพร่สู่การประยุกต์ใช้จริง 
1.4 จัดท าระบบสารสนเทศของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการบริการวิชาการสังคม 



10 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.5 สนับสนุนการให้บริการวิชาการ ในการ
พัฒนาคุณภาพ และตรวจรับรองคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 
2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 
2.1 สนับสนุนให้มีหน่วยงาน ที่มีศักยภาพเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิชาชีพ 
ให้เป็นที่ยอมรับ 
2.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมและสืบสานการเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ ตามแนว
พระราชด าริอย่างต่อเน่ือง 
3.2 สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยสืบสานโครงการ
พระราชด าริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานทุกระดับใน
มหาวิทยาลัยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อน าไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอน 

4. ฟื้นฟู และสืบสานคณุค่า 
ความหลากหลายของ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถี
ชีวิตประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

 

4. การอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น เพื่อการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค์ 
 

1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อ เป็นทุนทางสังคม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส านัก
ศิลปะ และวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยในการ
ก าหนดบทบาทการท านุบ ารุง เช่น ในส่วน
ของการก าหนดนโยบายทาง วิ จัย  ทาง
วัฒนธรรมในระดับหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
ร่วมก าหนดนโยบายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ
และวัฒนธรรม 
1.2  บริการวิชาการ และด าเนินการวิจัย โดย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  พัฒนาชีวิต และ
เป็นทุนทางสังคมให้กับนักศึกษา  ประชาชน
ทั่วไป 
1.3  ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม 
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กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และ
การท่องเที่ยว 
1.4  การร่วมก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องโดย
ประสานส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
2. จัดท าฐานข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
2.1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วย
หลักที่สร้างรูปแบบแนวทางในการประสาน
และรวบรวมในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2.2  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานในการสร้างแนวทางความร่วมมือ
และประสานงานในการจัดเก็บข้อมูลทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.3  ส า นั ก ศิ ลป ะแ ล ะ วั ฒน ธ ร ร ม เ ป็ น
หน่วยงานหลักที่ ส นับสนุนส่ ง เสริมและ
ปร ะสานความร่ วม มื อ กับห น่ วย ง านที่
เก่ียวข้องโดยการสร้างรูปแบบ และแนวทาง
ในการจัดท าฐานข้อมูลด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย
สามารถเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
3. ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
ตลอดจนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
3.1 ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการศึกษา รวบรวม
ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม 
3.2  สนับส นุนการ อ นุรั ก ษ์ สิ่ งแ วดล้ อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นอย่าง
ถูกวิธีเป็นระบบเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพที่อยู่โดยรอบแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรม และเสริมสร้างศักยภาพของ
เครือข่ายให้สามารถด าเ นินการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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5.  เพิ่มศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

5. ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

1. ปรับกระบวนการพัฒนา บุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป  
การศึกษา และการเป็นประชาคมอาเซียน 
1.1 เพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
ครูให้เป็นองค์กรด้านการศึกษา มีคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากร 
1.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2.  เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 พัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.2 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายโดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน 
2.3 พัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ และ 
โรงเรียนสาธิต ให้ มีศักยภาพด้านการจัด
การศึกษา 

6 .  ก าหน ดแ น วทางก า ร
บริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองที่ดี 
 

6. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้
มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

1 บริหารจัดการเชิงรุก อย่างมีธรรมาภิบาล 
เพื่อความเป็นผู้น าด้านอุดมศึกษาและ
สามารถแข่งขันในระดับชาติและในระดับ
อาเซียน 
1.1  สร้างค่านิยมหลักและน าหลักธรรมา-    
ภิบาลขององค์กรมาพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการทั้งระบบตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ที่สามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติและระดับอาเซียน  
1.2  พัฒนาระบบและกลไกในการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัยและทีมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
1.3  พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม  
ก ากับ  ติดตาม  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์  และยกย่องเชิดชูอาจารย์  
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
1.4  กระจายอ านาจไปสู่หน่วยงานระดับ
คณะ  และหน่วยงานเทียบเท่าคณะอย่างเป็น
ระบบ และจัดท าระบบบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน  
1.5  ปรับปรุงโครงสร้าง  ขยายการจัดตั้งคณะ
ใหม่ขึ้น  หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 
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1 . 6  จั ดท าแ ผนบริ หา รค วาม เสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ 
2 จัดท าระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานที่
เอื้ออ านวยต่อการบริหารทุกระดับ 
2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งรวบรวม  และเชื่อมโยงสารสนเทศของ 
มหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมทุกด้านอย่าง
ถูกต้อง 
2.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย  ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้อง 
3 สร้างความเชื่อม่ันในการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 
3.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
ได้มาตรฐาน มีตัวบ่งชี้ที่ เหมาะสม และมี
กระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ   
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกในการ
พัฒนาคุณภาพกับมหาวิทยาลัย ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
3.3 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมน าระบบ Ed.PEx  
(Education Criteria For Performance 
Excellence) มาใช้ในการบริหารระบบ
ประกันคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าด้านการ
พัฒนาคุณภาพ 
4 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ 
4.1 จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ (Roadmap) 
โดยจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้
มีจ านวนเพียงพอ และจัดท าหลักสูตรพัฒนา
อาจารย์มืออาชีพในลักษณะรายวิชา            e-
Learning อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  
4.2  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสห
กิจอาจารย์กับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
อาจารย์มีความรู้   ทักษะประสบการณ์ใน
สภาพจริงรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ  และ
น ามาใช้สอน  วิจัย  บริการวิชาการ 
4.3 จัดระบบและกลไกให้มีการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 
4.4 สร้างระบบบริหารค่าจ้างและเงินเดือนให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและปริมาณงาน
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ที่บุคลากรต้องรับผิดชอบ  โดยมุ่งเน้นความ
ม่ันคงในหน้าที่การงาน 
4.5 พัฒนาอาจารย์  ทั้งด้านคุณวุฒิสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้นและความสามารถในการ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน  
5. จัดหารายได้จากทรัพย์สิน และรายได้
จากโครงการต่าง ๆ 
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดหารายได้โดยใช้งบ
ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ร่วมลงทุนด าเนินการจัดหา
รายได้ใช้ 
งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  
ร่วมลงทุนที่ผ่านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
6. ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยนสถานะ
จากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 
6.1 เตรียมความพร้อมในการวางระบบ และ
กลไกในการบริหารจัดการและระบบการเงิน
ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 
7 พัฒน าบุ ค ลา ก รส ายส นั บ สนุ น ให้ มี
สมรรถนะสูงขึ้น  

7.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ใ ห้ ต ร ง ต า ม ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
7.2 สร้างระบบบริหารค่าจ้างและเงินเดือนให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและปริมาณงาน
ที่บุคลากรสายสนับสนุน โดยมุ่งเน้นความ
ม่ันคงในหน้าที่การงาน 
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 3. คณะกรรมการฯ คัดเลือกองค์ความรูท้ี่จ าเป็นต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ประเด็น มาด าเนินการ
จัดการความรู ้มีรายละเอียดดงันี ้
 

องค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย ระดับคณะ 

ที ่ ชื่อองค์ความรู ้ หน่วยงาน 
ความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัย 

1 
การพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้าน
งานวิจัย 

ครุศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ครุศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
3 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active 
Learning และการวัดประเมินผล 

เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

4 การพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้าน
งานวิจัย 

วิทยาการจดัการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิทยาการจดัการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
6 เทคนิคการจดัการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
7 การท าวิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
8 การพัฒนานักศึกษา อาจารย ์

หลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

9 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย ์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

11 การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการรับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

12 การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการส่งเสริมและพฒันา
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

13 การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
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ที ่ ชื่อองค์ความรู ้ หน่วยงาน 
ความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัย 
14 การจัดการความรู้ในกระบวนการ

ด าเนินการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของคณะฯ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

15 การให้ข้อมูลความรู้ หรือจัดอบรม
การเขียนวิทยานิพนธ์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-thesis) 

บัณฑิตวิทยาลยั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

16 การมีวารสารวิชาการ หรือวิจัย 
ระดับชาต ิหรือนานาชาติที่ได้การ
รับรองคุณภาพ 

บัณฑิตวิทยาลยั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาหน่วยงาน ระดับส านัก/สถาบัน  

ที ่ ชื่อองค์ความรู ้ หน่วยงาน 
ความสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

1 กระบวนการรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 

2 การจัดท าคู่มือปฏิบตัิงานของ
บุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 

3 การท างานวิจัยในการท างาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 

4 การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ส านักศิลปะและวฒันธรรม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 

5 การพัฒนาระบบและกลไกการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบ
โจทย์ชุมชน ท้องถิ่นและการตีพิมพ์
เผยแพร่สู่ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

สถาบันวิจัยและพฒันา ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 

6 การพัฒนากระบวนการรับ-สง่เร่ือง
เบิกจ่ายเงินระหว่างทุกหน่วยงานกับ
กลุ่มงานการคลงัให้มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานอธิการบด ี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
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 4. คณะ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยมี
รายละเอียดกจิกรรมตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ข้ันตอน และ บูรณาการร่วมกบัการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 6 องค์กระกอบ ซึง่แต่ละกระบวนการมีรายละเอียดดังนี้ 

    4.1 กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้หน่วยงานเข้าใจถึงข้ันตอนที่จะ
ท าให้เกิดการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในหน่วยงาน มีขั้นตอนดังนี้ 
  การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร  ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ในรูปแบบใด  อยู่ที่ใคร 
  การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการรวบรวม/สกัดความรู้ ทั้งความรู้ที่เป็น Explicit 
Knowledge และ Tacit Knowledge โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการต่าง ๆ ในการสร้างและแสวงหาความรู้
ที่เหมาะสม เช่น การรวบรวมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จากตัวบุคคล 
เช่นการประชุม ระดมสมอง การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน รักษาความรู้
เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้  เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญใน
องค์ความรู้นั้น  
  การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก  
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างข้ึนมา เพื่อ
น าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กรณีที่เป็นความรู้ชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ มักเป็นแบบทางเดียว เช่น 
เอกสาร ฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  กรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) 
อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก เช่น ชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน ระบบพี่เลี้ยง การ
สับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการ 
แลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการท างานเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพื่อให้ดีข้ึนกว่าเดิม เมื่อ
ปฏิบัติตามแล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้
หน่วยงานน าไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง 
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    4.2 กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยได้พิจารณาปัจจัยแวดล้อมภายใน ที่
จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ทั้ง โดยการน ากระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) มาเช่ือมโยง เพื่อจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่จะท าให้กระบวนการจัดการความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และท า
ให้การจัดการความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผล โดยจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดข้ึนจริง โดยกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถด าเนินการควบคู่
ไปพร้อมกับ KMP ที่กล่าวมาข้างต้นได้ ซึ่ง CMP ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

    การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการเตรียมสิ่งพื้นฐาน ให้เหมาะกับการจัดการ
ความรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการจัดการความรู้ การแต่งตั้ง คณะท างานครอบคลุม
บุคลากรด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ แนวทางการติดตาม
ประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ  

    การสื่อสาร เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในมหาวิทยาลัย/หน่วยงานรู้ว่าก าลังส่งเสริมการ 
จัดการความรู้ ท าการจัดการความรู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร (ต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และตัว
ผู้ปฏิบัติงาน) จะท า อะไรกันบ้าง และจะต้องท าอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ตัวอย่างการ
สื่อสาร เช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประเด็นส าคัญเรื่องการจัดการความรู้ เป็นต้น 

    กระบวนการและเครื่องมือ เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้การ ค้นหา เข้าถึง 
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและ เครื่องมือ ข้ึนกับ
ชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร เช่น การน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บความรู้ เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ 

7.การเรียนรู ้

1.การบ่งช้ีความรู ้

2.การสร้างและ
แสวงหาความรู ้

3.จัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

4.ประมวลและ
กลั่นกรองความรู ้

6.การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู ้

5.การเข้าถึงความรู ้

กระบวนการ
จดัการความรู้

1.การส ารวจ
ความรู้

2.การรวบรวม
และพัฒนา

3.สังเคราะห์
ความรู้และ

จัดเก็บ

4.การเผยแพร่ 
ถ่ายทอด
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กระบวนการ 
และเครื่องมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู ้
(Learning) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior) 

Robert Osterhoff 

(CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews : AAR) แลกเปลี่ยนวิธี ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice Exchange) มาใช้ในกระบวนแบ่งปันความรู้ในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

    การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ และหลักการ
ของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ  การประเมินผลและ
ปรับปรุง เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร ในกระบวนการจัดการ
ความรู้ ให้แก่คณะท างานการจัดการความรู้, จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบความส าเร็จ ในด้านการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น  

    การวัดผล เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้หรือไม่, 
มีการน าผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีข้ึน มีการน าผล การวัดมาใช้ใน
การสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผล ต้องพิจารณา
ด้วยว่าจะวัดผลที่ข้ันตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะ
ได้รับ (Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น วัดผลส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการ จัดการความรู้
ประจ าปี รายกิจกรรมและภาพรวมเพื่อสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา กระบวนการ 

    การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในกิจกรรม
การจัดการความรู้ของบุคลากร ทั้งในส่วนของคณะท างานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควร พิจารณาได้แก่ 
ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เช่น  มอบรางวัล
โครงการจัดการความรู้ดีเด่นระดับหน่วยงานภายใน เป็นต้น 
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 การจัดการความรู้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น ได้ค านึงถึงการจัดเก็บ 
รวบรวม และแลกเปลี่ยนความรู้จากบุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทั้งนี้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อย และ
ระดับมหาวิทยาลัยนั้น ได้ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อวัดผลส าเร็จของการจัดการความรู้ และสะท้อนให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนภายหลังกิจด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน 
 5. คณะกรรมการฯ ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุกหน่วยงาน 

    5.1 ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ที่ได้จัดท าทั้ง 10 องค์
ความรู้  โดยก าหนดให้แต่ละองค์ความรู้ จะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้  ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

    5.2 ด าเนินการติดตามการด าเนินงานและความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 
การจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดยมีช่วงห่างของระยะเวลาในการติดตาม  
แต่ละครั้งที่เหมาะสม รวมถึงการเก็บข้อมูลหลักฐานการด าเนินกิจกรรมในแต่ละข้ันตอนของการจัดการ
ความรู้ 

 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
 จากนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภายในทุกหน่วยงาน ด าเนินการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยผลสัมฤทธ์ิของการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะพิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ในภาพรวม (ทั้ง 10 หน่วยงาน)  
 เกณฑ์ในการให้คะแนน 
  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกจิกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ในภาพรวม 80 85 90 95 100 

 

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้ จะพิจารณา 
จากการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้  
ซึ่งก าหนดตัวช้ีวัดที่ใช้วัดผล คือ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการ 
ความรู้ขององค์ความรู้ที่รับผิดชอบ 
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บทท่ี 3 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 

ก่อนการจัดท าแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินตนเองในเรื่องการ
จัดการความรู้ เพื่อให้ทราบถึงความพร้อม จุดแข็ง-จุดอ่อน / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน เพื่อน าผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการจัดการความรู้
ต่อไป โดยแบบประเมินตนเองในเรื่องการจัดการความรู้ภายในองค์กร แบ่งออกเป็น 6 หมวดย่อย ตาม
หัวข้อดังนี้ 

หมวดที่ 1 กระบวนการจัดการความรู้ 

กระบวนการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่/ท าอยู ่
1.องค์กรมีการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ เพื่อหาจุดแขง็
จุดอ่อนในการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุงความรู้ เช่น 
องค์กรยงัขาดความรู้ที่จ าเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใหเ้ป็นระบบ เพื่อให้งา่ยต่อการ
น าไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเร่ืองอะไร และมีวิธีที่ชดัเจน
ในการแก้ไข ปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยมีการวเิคราะห ์SWOT แต่ยงัไม่มีการ
น าไปเชื่อมโยงถงึการจัดการความรู้ 

2.องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหลง่ตา่ง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่องค์กที่มีการให้บริการคลา้ยคลงึกัน 
อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากแหลง่ต่าง ๆ เม่ือมี
ความจ าเป็นต้องใช้เท่าน้ัน ต่างคนตา่งท า และยงัไม่
เป็นระบบ 

3.ทุกคนในองค์กร มีสว่นร่วมในการแสวงหาความคดิใหม่ ๆ 
ระดับเทียบเคยีง Benchmarks cและ Best Practices จาก
องค์กรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลงึกัน (บริการ หรือ
ด าเนินงานที่คล้ายคลงึกัน และจากองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
แตกตา่งกันโดยสิ้นเชิง) 

มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ แต่ท ากันในเฉพาะบาง
กลุ่ม ยงัไม่เป็นระบบและครอบคลุมทุกคน 

4.องค์กรมีการถา่ยทอด Best Practices อย่างเป็นระบบซึ่ง
รวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร และ
จัดท าข้อมูลสรุปบทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned)  

มหาวิทยาลัยมีการจดัท าวารสารการจดัการความรู้ 
และเว็บเพจการจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร การจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลยั แต่
ยังไม่เป็นระบบ 

5.องค์กรเห็นคุณค่า Tacit Knowledge หรือความรู้และ
ทักษะ ที่อยู่ในตัวบุคลากร ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์และการ
เรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
น้ัน ๆ ทั่วทัง้องค์กร 

มหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าของ Tacit Knowledge 
และพยายามกระตุ้นให้มีการถา่ยทอดความรู้ ส่วน
ใหญ่ด าเนินการโดยการประชุมเพื่อแลกเปลีย่น
ความรู้เป็นกลุ่มย่อย แต่ยงัขาดการถา่ยทอดความรู้ที่
เป็นระบบไปสู่บุคลากรภายในทั้งหมด 
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หมวดที่ 2 ภาวะผู้น า 

กระบวนการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่/ท าอยู ่
1.ผู้บริหารก าหนดให้การจดัการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่
ส าคัญภายในองค์กร 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับ
หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลยั มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ 

2.ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นทรัพย์ (Knowledge 
Asset) ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได ้
และมีการจัดท ากลยุทธ์ทีช่ัดเจน เพื่อน าสินทรัพย์ความรู้
ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ (เช่น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากขึ้น ให้บริการได้รวดเร็วและตรงตาม
ความต้องการ สร้างความพงึพอใจให้ผู้ใช้บริการ) 

ผู้บริหารมหาวทิยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของ
การจัดการความรู้ เพื่อให้ได้องคค์วามรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน และการด าเนินงานใน
ภาพรวม 

3.องค์กรเน้นการเรียนรู้ของบคุลากร เพื่อส่งเสริม Core 
Competencies เดิมที่มีอยู่ให้แขง็แกร่งขึ้น และพฒันา 
Core Competencies ใหม่ ๆ  

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และเพิ่มพูน
ทักษะในวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยจดัสรรงบประมาณให้
เข้าร่วมการประชุม การอบรม สัมมนาต่าง ๆ รวมทั้ง
จัดกิจกรรมภายระดับมหาวิทยาลัยสนับสนุนอีก
ช่องทางหน่ึง 

4.การมีส่วนร่วมของการสร้างองค์ความรู้ขององค์กรเป็น
ส่วนหน่ึงของเกณฑ์ทีต่้องใชป้ระกอบในการพิจารณาการ
ประเมินผล และให้ผลตอบแทนบุคลากร 

การจัดท าแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลยัได้ให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณา เป็นการประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อน าผลมาวพิากษ์ในกลุ่มใหญ่ภายหลัง 

 

หมวดที่ 3 วัฒนธรรมในเรือ่งการจัดการความรู้ 

กระบวนการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่/ท าอยู ่
1.องค์กรสง่เสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบคุลากร 

มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้
แลกเปลีย่นเรียนรู้ โดยการจัดโครงการ / กิจกรรม 
เพื่อการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

2.บุคลากรภายในองค์กร ท างานโดยเปดิเผยข้อมูลและมี
ความไว้เน้ือเชื่อใจกันและกัน 

บุคลากรมีการท างานที่เปิดเผย และมีการติดตามผล
การด าเนินงานจากผู้บริหารระดบัต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง 

3.องค์กรตระหนักว่า วัตถุปรสงคห์ลักของการจัดการ
ความรู้ คือการสร้างหรือเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงาน/บุคลากรต่าง ๆ ยงัไม่เห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดการความรู้ 

4.องค์กรสง่เสริมใหบุ้คลากรเกิดการเรียนรู้ โดยให้อิสระ
ในการคิด และการท างานรวมทั้งกระตุ้นให้มีการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม ่ๆ 

มหาวิทยาลัยให้อิสระแก่หน่วยงาน บุคลากรต่าง ๆ 
ในการคิดและสร้างสรรคง์านใหม ่ๆ แต่บคุลากร
ส่วนมากยังไม่มีการแสดงความสามารถอย่างเต็มที ่

5.ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบของทุกคน 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคญัของการเรียนรู้ 
แตย่ังขาดความเข้าใจ ในการรวบรวมองคค์วามรู้
อย่างเป็นระบบ 
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หมวดที่ 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู ้

กระบวนการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่/ท าอยู ่
1.เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและ
เชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในองค์กรและกับ
องค์กรภายนอก   

มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมีช่องทางการ
สื่อสารระหว่างกัน หลากหลายช่องทางด้วยกัน ไม่ว่า
จะเป็น จดหมายข่าว สื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

2.เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ขององค์กร  (An 
Institutional Memory) ที่ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงได้ 

บุคลากรสามารถเข้าถงึคลงัความรู้ได้สะดวก แตย่ัง
ขาดการประชาสัมพันธ์ถงึแหล่งคลังข้อมูล รวมถึงยงั
ขาดการบันทึกจ านวนผู้เข้าใชบ้ริการ 

3.เทคโนโลยีที่ใช้ท าให้บคุลากรในองค์กรเข้าใจและ
ใกล้ชิดผู้มาใชบ้ริการมากขึ้น เช่น ความต้องการและ
ความคาดหวงั พฤติกรรมและความคิด เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยส่งเสริมและเปดิโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี แสดงความคดิเห็นผา่น
ช่องทางตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถาม เว็บบอร์ด 
สายตรงถงึอธิการบดี ฯ 

4. องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้น
ความต้องการของผู้ใช ้

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยน าข้อคิดเห็นความ
ต้องการใชง้าน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาระบบ 

5. องค์กรกระตือรือร้นที่จะน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้
พนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงานกันได้ดีขึ้น 
มาใช้ในองค์กร 

มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีทีช่่วยใหบุ้คลากรเชื่อมโยง
กันได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น 

6. ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้
ข้อมูลได้ทันทีที่ เ กิดขึ้นจริง  (Real Time) และข้อมูล
สารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง พฒันาระบบตามสภาพ
จริงและตามวาระส าคญัต่าง ๆ 

 

หมวดที่ 5 การวัดผลการจัดการความรู ้

กระบวนการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่/ท าอยู ่
1. องค์กรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู้
กับผลการด าเนินการที่ส าคญัขององค์กร เช่น  ผลลัพธ์
ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการพฒันาองค์กร ฯลฯ 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการเรียนรู้และแสวงหา
วิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้น 

2. องค์กรมีการก าหนดตัวชี้วดัของการจัดการความรู้
โดยเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วดัความส าเร็จในการ
จัดการความรู้แต่ละประเด็น 

3. จากตัวชี้วัดในข้อ 5.2 องค์กรสร้างความสมดุลย์
ระหว่างตัวชี้วัดทีส่ามารถตีคา่เป็นตัวเงินได้งา่ย  กับ
ตัวชี้วดัที่ตคี่าเป็นตัวเงินได้ยาก  

ตัวชี้วดัของโครงการ/กิจกรรมที่มีการระบุตัวชี้วดัและ
ค่าเปา้หมายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับโครงการ และ
แผนการจัดการความรู้ 

4. องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ ที่
มีส่วนส าคัญที่ท าใหฐ้านความรู้ขององค์กรเพิ่มพูนขึ้น 

จัดสรรงบประมาณ โดยให้แต่ละหน่วยงานจดัท า
โครงการ/กิจกรรมเสอนขอรับจดัสรร พร้อมทัง้ชีแ้จง
และรายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลยัทราบ 

5. องค์กรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู้
กับผลการด าเนินการที่ส าคญัขององค์กร 

การเชื่อมโยงผลการด าเนินงานยงัไม่มีความชดัเจน 
และเป็นระบบ 
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คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้พิจารณาเห็นชอบองค์ความรู้ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและอยู่ในความต้องการของหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 
10 องค์ความรู้ จาก 10 หน่วยงาน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ทีส่ าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร หน่วยงาน 
และมหาวิทยาลัย ดังนี ้
องค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย ระดับคณะ 

ที ่ ชื่อองค์ความรู ้ หน่วยงาน 
ความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัย 

1 
การพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้าน
งานวิจัย 

ครุศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ครุศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
3 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active 
Learning และการวัดประเมินผล 

เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

4 การพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้าน
งานวิจัย 

วิทยาการจดัการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิทยาการจดัการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
6 เทคนิคการจดัการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
7 การท าวิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
8 การพัฒนานักศึกษา อาจารย ์

หลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

9 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย ์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

11 การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการรับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

12 การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการส่งเสริมและพฒันา
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

13 การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
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ที ่ ชื่อองค์ความรู ้ หน่วยงาน 
ความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัย 
14 การจัดการความรู้ในกระบวนการ

ด าเนินการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของคณะฯ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

15 การให้ข้อมูลความรู้ หรือจัดอบรม
การเขียนวิทยานิพนธ์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-thesis) 

บัณฑิตวิทยาลยั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

16 การมีวารสารวิชาการ หรือวิจัย 
ระดับชาต ิหรือนานาชาติที่ได้การ
รับรองคุณภาพ 

บัณฑิตวิทยาลยั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาหน่วยงาน ระดับส านัก/สถาบัน  

ที ่ ชื่อองค์ความรู ้ หน่วยงาน 
ความสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

1 กระบวนการรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 

2 การจัดท าคู่มือปฏิบตัิงานของ
บุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 

3 การท างานวิจัยในการท างาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 

4 การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ส านักศิลปะและวฒันธรรม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 

5 การพัฒนาระบบและกลไกการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบ
โจทย์ชุมชน ท้องถิ่นและการตีพิมพ์
เผยแพร่สู่ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

สถาบันวิจัยและพฒันา ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 

6 การพัฒนากระบวนการรับ-สง่เร่ือง
เบิกจ่ายเงินระหว่างทุกหน่วยงานกับ
กลุ่มงานการคลงัให้มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานอธิการบด ี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

 ทั้งนี้ แผนปฏิบัตกิารการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู ้มีรายละเอียดตามกระบวนการ 
จัดการความรู้ 7 ข้ันตอน (KMP) ที่น ามาบูรณการร่วมกับ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CMP) 
ทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี ้  
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แผนปฏิบตักิารการจัดการความรู้ ประจ าปีการศกึษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

หน่วยงานระดบัคณะ 
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องค์ความรู้ท่ี  1 

ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : คณะครุศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ น าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพคณาจารย ์ด้านงานวิจัย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  มีงานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ โดยประชุมระดมสมอง
ในกลุ่มผู้รับผิดชอบคัดเลือกองคค์วามรู้
ที่น ามาเป็นตัวอย่าง 

พ.ย. 58 - ม.ค. 59 
 

องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ห้องประชุม 
ไมโครโฟน 

คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ด้วยการ
รวบรวมโครงการใหค้วามรู้และรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ม.ค. – ก.พ. 59 
 

 - จ านวนโครงการให้ความรู้ของ
อาจารย ์
- จ านวนราชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ โดยประชุม
ผู้บริหารและผู้ทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อจัดหัวข้อ
ฝึกอบรม 

ก.พ. - มี.ค. 59 
 

จ านวนโครงการ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ห้องประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
ด้วยการประชุมก าหนดตัวบุคคลที่จะ

ก.พ. - มี.ค. 59 
 

เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

อุปกรณ์ส านักงาน คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

เป็นวิทยากรและจัดเตรียมเอกสารการ
ประชุมสัมมนา 

5 การเข้าถงึความรู้ที่มีโดยการน าเอกสาร
การอบรมมาเผยแพร่โดยการจดัพิมพ์
เป็นเอกสารแจกให้อาจารย์ก่อนการเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา 

ก.พ. - มี.ค. 59 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะผู้บริหารและ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้จัด
ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้เร่ือง 
1.การเขยีนเค้าโครงงานวิจัย 
2.การเขยีนบทความ 

 เม.ย. 59 ค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมที่สามารถน าความรู้ไปใช้
ในงานวิจัย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนผู้เข้าอบรม 

แบบประเมินก่อน
และหลังการ
ประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

7 การเรียนรู้ โดยน าองคค์วามรู้ที่ได้รับมา
ใช้ในงานวิจัย 

เม.ย. – ก.ย.59 ผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนผลงานวิจัยของ
คณะ 

- คณะกรรมการ KM  

 

ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยจดัหาแหลง่แลกเปลีย่น
ประสบการณ์หรือจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านงานวิจัย 

พ.ย. 58 - ม.ค. 59 
 

- แหลง่เรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
งานวิจัย 

จ านวน 1 คร้ัง จากการได้
ศึกษาหาความรู้ 

ห้องคอมพิวเตอร์/
ห้องสมุด 

คณะผู้บริการ 

2 การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ
โครงการ/กิจกรรมด้านวิจัยผา่นช่องทาง 
ดังน้ี 

ม.ค. – มี.ค. 59 
 

 จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง กระดาษ อุปกรณ์ 
ส านักงาน และ

ธุรการคณะ 
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ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

- หนังสือแจง้การเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ ์
- ทางเวบ็ไซต์คณะ 

ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3 กระบวนการเคร่ืองมือ เอกสารรูปแบบ
องค์ความรู้ที่มีคุณค่าเพื่อน าไปเผยแพร่
ผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถงึ
โดยง่ายโดยผา่นเว็บไซต ์หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวของคณะ 

มี.ค. - พ.ค. 59 
 

จ านวนผลงานวิจัยบทความที่มี
คุณค่าเพื่อเผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม เอกสารและระบบ
เครือข่าย เว็บไซต ์

บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว  

คณะกรรมการ KM 
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

4 การเรียนรู้ โดย การเผยแพร่ผลงานวิจัย
บทความจากที่ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ที่ได้
แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกัน 

มี.ค. - พ.ค. 59 
 

เอกสารการเผยแพร่งานวิจัย อาจารย์ในคณะได้รับ
ความรู้ไม่น้อยกว่า 1 องค์
ความรู้ 

ช่องทางการเผยแพร่ คณะกรรมการ KM  

5 การวัดผล ท าการส ารวจเพื่อตดิตามผล
การฝึกอบรม/สัมมนาตามองคค์วามรู้ที่
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

เม.ย. - ส.ค. 59 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ได้น า
ความรู้ไปใช้ในงานวิจัย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ผู้ที่เข้าอบรม 

แบบประเมินการ
น าไปใช้ 

คณะกรรมการ KM  

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล จดั
ให้มีการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล 

ภายใน ก.ย. 59 จ าวนวนอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก
ที่ได้รับรางวลั 

อย่างน้อย 1 รางวัล - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 

  



30 
 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้ -             

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             

4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             

5. การเขา้ถึงความรู้ -             

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 50,000             

7. การเรียนรู ้ -             
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องค์ความรู้ท่ี 2 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : คณะครุศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้อาจารย์ผูส้อนได้พัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่สากล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ โดยประชุมระดมสมอง
ในกลุ่มผู้รับผิดชอบคัดเลือกองคค์วามรู้
ที่น ามาเป็นตัวอย่าง 

พ.ย. 58 - ม.ค. 59 
 

องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ ห้องประชุม 
 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ด้วยการ
รวบรวมโครงการใหค้วามรู้และรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 

พ.ย. 58 – ก.พ. 59 
 

- จ านวนโครงการใหค้วามรู้ของ
อาจารย ์
- จ านวนรายชื่อผู้เชีย่วชาญ 

อย่างน้อย 3 โครงการ คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ โดยประชุม
ผู้บริหารและผู้ทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อจัดหัวข้อ
ฝึกอบรม 

พ.ย. 58 - มี.ค. 59 
 

จ านวนโครงการ อย่างน้อย 3 โครงการ ห้องประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
ด้วยการประชุมก าหนดตัวบุคคลที่จะ
เป็นวิทยากรและจัดเตรียมเอกสารการ
ประชุมสัมมนา 

พ.ย. 58 - มี.ค. 59 
 

เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

อุปกรณ์ส านักงาน คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

5 การเข้าถงึความรู้ที่มีโดยการน าเอกสาร
การอบรมมาเผยแพร่โดยการจดัพิมพ์
เป็นเอกสารแจกให้อาจารย์ก่อนการเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา 

พ.ย.58 - เม.ย. 59 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะผู้บริหารและ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้จัด
ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้เร่ือง 
1. มคอ.3 
2. Active Learning 
3. พฒันาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ธ.ค.58 - พ.ค. 59 ค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมที่สามารถน าความรู้ไปใช้
ในงานวิจัย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนผู้เข้าอบรม 

แบบประเมินก่อน
และหลังการ

ประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

7 การเรียนรู้ โดยน าองคค์วามรู้ที่ได้รับมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ม.ค.59 – ส.ค.59 แบบประเมินผู้สอน คะแนนความพงึพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์
ผู้สอนด้วยเทคนิค Active 
Learning ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3.51 

การประเมินอาจารย์
ผู้สอนด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ 

อาจารย์ผู้สอน 

 

ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยจดัหาแหลง่แลกเปลีย่น
ประสบการณ์และจัดกิจกรรมสง่เสริม
การเรียนการสอนให้กับอาจารย์ในคณะ 

เม.ย. 59 
 

- แหลง่เรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอน 

จ านวน 1 คร้ัง จากการได้
ศึกษาหาความรู้ 

ห้องคอมพิวเตอร์/
ห้องสมุด 

คณะผู้บริการ 
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ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

2 การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอนผ่านช่องทาง ดงัน้ี 
- หนังสือแจง้การเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์
คณะ 

พ.ค. 59 
 

 จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง กระดาษ อุปกรณ์ 
ส านักงาน และ
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ธุรการคณะ 

3 กระบวนการเคร่ืองมือ เอกสารรูปแบบ
องค์ความรู้ที่มีคุณค่าเพื่อน าไปเผยแพร่
ผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถงึ
โดยง่ายโดยผา่นเว็บไซต ์หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวของคณะ 

พ.ค. 59 
 

จ านวนกิจกรรมที่ได้มีเอกสาร
รูปแบบองค์ความรู้ที่มีคุณค่าเพื่อ
เผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม เอกสารและรูปแบบ
องค์ความรู้เว็บไซต ์

บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว  

คณะกรรมการ KM 
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

4 การเรียนรู้ เผยแพร่องคค์วามรู้จากที่ได้
แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกัน 

พ.ค. 59 
 

เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้ อาจารย์ในคณะและผู้ที่
เก่ียวข้องได้รับความรู้ไม่
น้อยกว่า 3 องค์ความรู้ 

ช่องทางการเผยแพร่ คณะกรรมการ KM  

5 การวัดผล ท าการส ารวจเพื่อตดิตามผล
การฝึกอบรม/สัมมนาตามองคค์วามรู้ที่
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

พ.ค. - ส.ค. 59 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ได้น า
ความไปใช้จดัการเรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ผู้ที่เข้าอบรม 

แบบประเมินความ
พึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อ
อาจารย์ผู้สอน 

คณะกรรมการ KM  

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล จดั
ให้มีการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอาจารย์
ดีเด่น 

ภายใน ก.ย. 59 จ าวนวนอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก
ที่ได้รับรางวลั 

อย่างน้อย 1 รางวัล - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้ -             

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             

4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             

5. การเขา้ถึงความรู้ -             

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 293,090             

7. การเรียนรู ้ -             
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องค์ความรู้ท่ี 3 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ :  การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนแบบ Active learning และการวัดผลประเมินผล 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อพัฒนาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนของคณาจารยภ์ายในคณะ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : อาจารย์น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ในปีการศึกษา 2558-2559 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 
1.ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องเพื่อก าหนดประเด็น
ความรู้ และกลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
2.จัดท าประกาศของคณะเทคโนโลย ี
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เร่ือง
การก าหนดประเด็นการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

มิ.ย.58 - ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ 
- แผนการจัดการความรู้ 
- ประเด็นการจัดการความรู้ 

- แผนการจัดการความรู้ 
- ประกาศเร่ืองการก าหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2558-
2559 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองคณบด ี

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- จดัอบรมเชงิปฏบิัติการ โครงการ iBook 
Authors เพื่อสร้างความรู้ในการสร้างสื่อ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนให้กับ

ส.ค. 58-ม.ค. 59 ประเด็นการจัดการความรู้ที่
จ าเป็น 

- รายการความรู้ทีจ่ าเป็น 
- ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองคณบด ี



36 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์ในคณะ โดยเชญิวิทยากรจาก
ภายนอก 
- จดัอบรมเชงิปฏบิัติการวดัผลและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับการจดัการเรียน
การสอนแบบ Active learning 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
- ส ารวจระดับความรู้ของอาจารยแ์ละ
ประเด็นการจัดการความรู้ที่ต้องการ
แลกเปลีย่น 
- จัดอบรมเชงิปฏบิัติการ โครงการการ
จัดการความรู้ด้านงานการผลิตบัณฑิต โดย
จัดให้อาจารย์ในคณะร่วมกันแลกเปลีย่น
เรียนรู้ ในประเด็นวิธีการสอนและการสร้าง
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active learning ของแต่ละรายบุคคล
เพื่อหาแนวปฏิบตัิที่ดขีองคณะ 

ม.ค.-มี.ค. 59 - ผลส ารวจประเด็นการ
จัดการความรู้ทีต่้องการ
แลกเปลีย่นใน 
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการการจัดการความรู้
ด้านการผลติบัณฑิต 
- จ านวนผู้เข้าร่วม 
- จ านวนองค์ความรู้ 

- สรุปรายงานโครงการ 
จ านวน 1 เล่ม  
- มีจ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
- องค์ความรู้อย่างน้อย 2 
เร่ือง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- สกัดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
- ให้อาจารย์ในคณะใหค้ะแนน คดัสรรแนว
ปฏิบตัิที่ด ี
- คณะกรรมการ KM เป็นผู้คดัเลือก 

ม.ค.-เม.ย. 59 - จ านวนองค์ความรู้ด้านการ
สอน 

- องค์ความรู้ที่ไปใช้ประโยชน์
ได้จริงอยา่งน้อย 1 เร่ือง 
- ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความรู้ 
และทักษะในวิธีการสอนและ
การสร้างสื่อเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอน 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- แบบใหค้ะแนน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 



37 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

5 การเข้าถงึความรู้ โดยจัดช่องทางเผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 

ก.พ.-เม.ย. 59 จ านวนช่องทางการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

อย่างน้อย 1 ช่องทาง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- สญัญาณ
อินเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยวธิีการ
ประชุมเสวนากลุ่มย่อย 

มี.ค.-เม.ย.59 ประเด็นความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ 

อย่างน้อย 2 ประเด็น - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

7 การเรียนรู้ โดยใชแ้บบส ารวจการน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดองค์ความรู้ 

พ.ค.-มิ.ย. 59 ผลส ารวจการน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดองค์
ความรู้ 

จ านวนผู้น าไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดองคค์วามรู้อยา่ง
น้อย 8 คน 

แบบส ารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

 

ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- ขอความร่วมมือจากบคุลากรในคณะเพื่อร่วม
เป็นคณะท างาน KM 
- รับฟงัความคดิเห็นทีแ่ตกต่างและชี้แจงสร้าง
ความเขา้ใจ 

มิ.ย.-ก.ค. 58 บันทึกการประชุม มีผู้เข่าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- เอกสาร 
 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

2 การสื่อสาร 
- จดัประชุมคณะท างาน KM 
- หนังสือเวยีน 
- email 
- website 

มิ.ย.-ก.ค. 58 บันทึกการประชุม มีผู้เข่าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 



38 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 
- ตั้งคณะท างาน KM 
- แบ่งปันความรับผดิชอบ 
- แลกเปลีย่นประสบการณ์ในคณะท างาน 

ส.ค. 58 ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

มีผู้เข่าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

4 การเรียนรู้ 
- ถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ใหบุ้คลากรในคณะทราบ 

ม.ค.– มี.ค. 59 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการ
ความรู้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - เอกสาร คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

5 การวัดผลด้วยการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของบคุลากร 

เม.ย.-พ.ค. 59 สรุปผลการประเมิน 2 คร้ัง/ป ี - แบบสอบถาม คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 
- กล่าวชมเชย และมอบเกียรติบตัรให้บุคลากร
และผลงานที่เกิดขึ้นในโอกาสต่างๆ 

ส.ค. 58- ก.ค. 59 จ านวนคร้ังการชมเชย 2 คร้ัง/ป ี - ค าชมเชย 
- เกียรติบตัร 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1.การบ่งชี้ความรู้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 100,000             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 30,000             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5.การเข้าถึงความรู้ -             
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7.การเรียนรู้ -             



39 
องค์ความรู้ท่ี 4 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านงานวิจัย 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาการจดัการ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาท้องถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพคณาจารย ์ด้านงานวิจัย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : มีงานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ โดยประชุมระดมสมองใน
กลุ่มผู้รับผิดชอบคัดเลือกองค์ความรู้ที่น ามา
เป็นตัวอยา่ง 

พ.ย. 58 – ม.ค. 59 องค์ความรู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ห้องประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ด้วยการ
รวบรวมโครงการใหค้วามรู้และรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ม.ค.- ก.พ.59 -  จ านวนโครงการให้ความรู้
ของอาจารย ์
-  จ านวนรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ  

อย่างน้อย 1 โครงการ คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ โดยประชุม
ผู้บริหารและผู้ทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อจัดหัวข้อ
ฝึกอบรม 

ก.พ. - มี.ค. 59 จ านวนโครงการ อย่างน้อย 1 โครงการ ห้องประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  ด้วย
การประชุมก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นวิทยากร
และจัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา 

ก.พ. - มี.ค. 59 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

อุปกรณ์ส านักงาน คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 



40 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

5 การเข้าถงึความรู้ที่มีโดยการน าเอกสารการ
อบรมมาเผยแพร่โดยการจดัพิมพ์เป็นเอกสาร
แจกให้อาจารย์ก่อนการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

ก.พ. - มี.ค. 59 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
จัดประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้เร่ือง 
1. การเขยีนเค้าโครงงานวิจัย 
2. การเขยีนบทความ 

มี.ค. 59 ค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้เข้าอบรม
ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
งานวิจัย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนผู้เข้าอบรม 

แบบประเมินก่อน
และหลังการ

ประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการ KM 

7 การเรียนรู้ โดยน าองคค์วามรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
งานวิจัย 

เม.ย. – ก.ย.59 ผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนผลงานวิจัยของคณะ 

- คณะกรรมการ KM 

 

ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยจดัหาแหลง่แลกเปลีย่นประสบการณ์หรือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านงานวิจัย 

พ.ย. 58-ม.ค. 59 -แหลง่เรียนรู้ 
-กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
งานวิจัย 

จ านวน 1 คร้ัง จากการได้
ศึกษาหาความรู้ 

ห้องคอมพิวเตอร์/ 
ห้องสมุด 

คณะผู้บริหาร 

2 การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ/
กิจกรรมด้านวิจัยผ่านช่องทาง ดังน้ี 
- หนังสือแจง้การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ ์
- ทางเวบ็ไซต์คณะ 

ม.ค. – มี.ค. 59 จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง กระดาษ อุปกรณ์
ส านักงาน และระบบ

เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

ธุรการคณะ 

 



41 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ เอกสารรูปแบบ
องค์ความรู้ ที่มีคุณค่าเพื่อน าไปเผยแพร่ให้ผูท้ี่
เก่ียวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถงึโดยง่าย 
โดยผ่านเว็บไซต ์หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าวของคณะ 

มี.ค. พ.ค. 59 จ านวนผลงานวิจัยบทความที่
มีคุณค่าเพื่อเผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า 1กิจกรรม เอกสารและระบบ
เครือข่าย เว็บไซต ์

บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว 

คณะกรรมการ KM
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

4 การเรียนรู้ โดย การเผยแพร่ผลงานวิจัย
บทความจากที่ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกัน 

มี.ค. พ.ค. 59 เอกสารการเผยแพร่งานวิจัย อาจารย์ในคณะได้รับความรู้
ไม่น้อยกว่า 1องค์ความรู้ 

ช่องการการเผยแพร่ คณะกรรมการ KM 
 

5 การวัดผล ท าการส ารวจเพื่อตดิตามผลการ
ฝึกอบรม/สัมมนาตามองคค์วามรู้ที่ได้
แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกัน 

เม.ย. – ส.ค. 59 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ได้น า
ความไปใชง้านวิจัย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของผู้
ที่เข้าอบรม 

แบบประเมินการ
น าไปใช ้

คณะกรรมการ KM 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล จดัให้มี
การคัดเลือกเพื่อรับรางวลั 

ภายใน ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้รับรางวัล 

อย่างน้อย 1 รางวัล - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้
งบประมาณ 

(บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบ่งช้ีความรู ้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู ้ -             
3.การจัดความรูใ้ห้เป็นระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ -             
5.การเข้าถึงความรู ้ -             
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 50,000             
7.การเรียนรู ้ -             



42 
องค์ความรู้ท่ี 5 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาการจดัการ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้อาจารย์ผูส้อนได้พัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มีคณุภาพสูส่ากล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ โดยประชุมระดมสมองใน
กลุ่มผู้รับผิดชอบคัดเลือกองค์ความรู้ที่น ามา
เป็นตัวอยา่ง 

พ.ย. 58–ม.ค. 59 องค์ความรู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ ห้องประชุม 

 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ด้วยการ
รวบรวมโครงการใหค้วามรู้และรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 

พ.ย. 58–ก.พ.59 -  จ านวนโครงการให้ความรู้
ของอาจารย ์

-  จ านวนรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ  

อย่างน้อย 3 โครงการ คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ โดยประชุม
ผู้บริหารและผู้ทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อจัดหัวข้อ
ฝึกอบรม 

พ.ย. 58-มี.ค. 59 จ านวนโครงการ อย่างน้อย 3 โครงการ ห้องประชุม 

 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  ด้วย
การประชุมก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นวิทยากร
และจัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา 

พ.ย. 58-มี.ค. 59 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

อุปกรณ์ส านักงาน คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

5 การเข้าถงึความรู้ที่มีโดยการน าเอกสารการ
อบรมมาเผยแพร่โดยการจดัพิมพ์เป็นเอกสาร
แจกให้อาจารย์ก่อนการเข้าร่วมประชุม 

พ.ย. 58–เม.ย. 59 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
จัดประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้เร่ือง 
1. มคอ. 3 
2. Active Learning 
3. พฒันาผลงานทาวิชาการเพื่อเขา้สู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ธ.ค. 58–พ.ค. 59 ค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้เข้าอบรม
ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนผู้เข้าอบรม 

แบบประเมินก่อน
และหลังการ

ประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการ KM 

7 การเรียนรู้ 
มีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ม.ค. 59–ส.ค. 59 แบบประเมินผู้สอน คะแนนความพงึพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผูส้อน
ด้วยเทคนิค Active Learning 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.51 

การประเมินอาจารย์
ผู้สอนด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ 

อาจารย์ผู้สอน 

 

ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
จัดหาแหลง่แลกเปลีย่นประสบการณ์และจดั
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับ
อาจารย์ในคณะ 

เม.ย. 59 - แหลง่เรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอน 

จ านวน 1 คร้ัง จากการได้
ศึกษาหาความรู้  

ห้องเรียน/ปฏิบตัิการ 
ห้องสมุด 

คณะผู้บริหาร 

 



44 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ผู้รับผิดชอบ 

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ/
กิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
ผ่านช่องทาง ดงัน้ี 
- หนังสือแจง้การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซตค์ณะ 

พ.ค. 59 จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง กระดาษ อุปกรณ์
ส านักงาน และระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  

ธุรการคณะ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ เอกสารรูปแบบ
องค์ความรู้ ที่มีคุณค่าเพื่อน าไปเผยแพร่ให้ผูท้ี่
เก่ียวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถงึโดยง่าย 
โดยผ่านเว็บไซต ์หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าวของคณะ 

พ.ค. 59 จ านวนกิจกรรมที่ได้มีเอกสาร
รูปแบบองค์ความรู้ ที่มีคุณค่า
เพื่อเผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม เอกสารและรูปแบบ
องค์ความรู้และ
ระบบเครือข่าย 
เว็บไซต ์บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว 

คณะกรรมการ KM
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

4 การเรียนรู้ เผยแพร่องคค์วามรู้จากที่ได้
แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกัน 

พ.ค. 59 เอกสารการเผยแพร่องค์
ความรู้ 

อาจารย์ในคณะและผู้ที่
เก่ียวข้องได้รับความรู้ไม่น้อย
กว่า 3องค์ความรู้ 

ช่องการการเผยแพร่  คณะกรรมการ KM 
 

5 การวัดผล ท าการส ารวจเพื่อตดิตามผลการ
ฝึกอบรม/สัมมนาตามองคค์วามรู้ที่ได้
แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกัน 

พ.ค. – ส.ค. 59 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ได้น า
ความไปใช้จดัการเรียนการ
สอน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ของผู้
ที่เข้าอบรม 

แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
อาจารย์ผู้สอน 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล จดัให้มี
การคัดเลือกเพื่อรับรางวลั อาจารย์ดเีด่น 

ภายใน ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้รับรางวัล 

อย่างน้อย 1 รางวัล - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

  



45 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งช้ีความรู ้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ -             
3. การจัดความรูใ้ห้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ -             
5. การเข้าถึงความรู ้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 293,090             
7. การเรียนรู ้ -             



46 
องค์ความรู้ท่ี 6 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การท าวิจัยในชั้นเรียน 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ได้จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2556-2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปีงบประมาณ 2559 ซ่ึงพบว่าปญัหาขององค์กร คือ อาจารย์
ยังมีเทคนิคในการจดัการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่า 3.51 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 
1.จัดตัง้คณะกรรมการการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากปญัหาของ
องค์กร 

ม.ค. 59 องค์ความรู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 1.ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร  

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร  



47 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3. แผนยุทธศาสตร์
คณะ (ฉบับปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2559) 
4. รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
1. จัดท าบันทึกข้อความให้แต่ละหลักสตูรสง่
ตัวแทนเข้าร่วมการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร 
2. จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning)  
3. จัดการเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เร่ืองการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนและน าเสนอ 

 
ก.พ 59 

 
 

มี.ค. 59 
 
 

มี.ค. 59 
 

 

จ านวนหลักสูตร  11 หลักสูตร 1.ค าสัง่คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยี เร่ืองให้
ข้าราชการและ
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไป
ราชการเพื่อประชุม
การจัดการความรู้ 
2. แผนการสอน
แบบ ใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem 
Based Learning) 
ของอาจารย์แต่ละ
หลักสูตร 

ธุรการคณะ 
อาจารย์ที่เข้าร่วม
การจัดการความรู้
ภายในองค์กร 
และคณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3. แผนการท าวิจัย
ในชั้นเรียนของ
อาจารย์แต่ละ
หลักสูตร 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ คณะกรรมการน า
ข้อมูลที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้
น ามาจัดท าใหเ้ป็นระบบโดยการจดัท าเป็น
วารสารการจัดการความรู้และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต ์

พ.ค. 59 จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ การเผยแพร่วารสาร
การจัดการความรู้
ผ่านเว็บไซตค์ณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร และ
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์คณะ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
คณาจารย์ บคุลากร ร่วมกันประเมินระบบ
การจัดการความรู้ 

มิ.ย. 59 แบบประเมินระบบการจดัการ
ความรู้ 

มีแบบประเมินระบบการ
จัดการความรู้ 

แบบประเมินระบบ
การจัดการความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

5 การเข้าถงึความรู้  การประชาสัมพันธ์
วารสารการจัดการความรู้ผ่านเวบ็ไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์ 

มิ.ย. 59 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสื่อสงัคม
ออนไลน์ 

มีการประชาสัมพันธ์วารสาร
การจัดการความรู้ผา่นเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสื่อสงัคม
ออนไลน์ 

เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จดักิจกรรม
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนและการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

ก.ค. 59 การเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

7 การเรียนรู้ โดยน าองคค์วามรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 

ก.ค.–ก.ย.59 การน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนอาจารย์ในคณะ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 
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ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยจดัหาแหลง่แลกเปลีย่นประสบการณ์ด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียน 

ม.ค. 59 
 

- แหลง่เรียนรู้ 
- กิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่น
เรียนรู้เร่ืองเทคนิคการจดัการ
เรียนการสอนแบบ ใช้ปญัหา
เป็นฐาน (Problem Based 
Learning) และการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

จ านวน 1 คร้ัง 1.ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 
2.รายงานการ
ประชุม  

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ/
กิจกรรมผ่านช่องทาง ดังน้ี 
-  บันทึกข้อความแจง้การเขา้ร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
-  ค าสัง่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ก.พ.-มี.ค. 59 จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 1. บันทึกข้อความ
แจ้งใหแ้ตล่ะ
หลักสูตรสง่ตัวแทน
เข้าร่วมการจดัการ
ความรู้ภายในองค์กร 
2.ค าสัง่คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เร่ืองให้
ข้าราชการและ
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไป
ราชการเพื่อประชุม
การจัดการความรู้ 

ธุรการคณะ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ โดยการจัดท า
วารสารการจัดการความรู้ 

พ.ค. 59 จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ วารสารการจัดการ
ความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

4 การเรียนรู้ โดยวิธีการเผยแพร่วารสารการ
จัดการความรู้ผา่นเว็บไซตค์ณะและสื่อสงัคม
ออนไลน์ 

มิ.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและ
สื่อสังคมออนไลน์ 

จ านวนอาจารย์ที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและ
สื่อสังคมออนไลน์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  

เว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์คณะ 

5 การวัดผล ท าการส ารวจเพื่อตดิตามผลการ
กิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกับ
เทคนิคการจดัการเรียนการสอนและการท า
วิจัยในชั้นเรียน 

ก.ค. 59 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ได้น า
ความไปใช ้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของผู้
ที่เข้าอบรม 

แบบประเมินการ
น าไปใช้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล โดยท า
การคัดเลือกเพื่อรับรางวลั  

ภายใน ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้รับรางวัล 

อย่างน้อย 1 รางวัล - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/รอง
คณบดฝี่ายบริหาร/
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

  



51 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบ่งชี้ความรู้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 32,730             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5.การเข้าถึงความรู้ -             
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7.การเรียนรู้ -             



52 
องค์ความรู้ท่ี 7 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ :  เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ได้จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2556-2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปีงบประมาณ 2559 ซ่ึงพบว่าปญัหาขององค์กร คือ อาจารย์
ยังมีเทคนิคในการจดัการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ : คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มากกว่า 3.51 
 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 
- จัดตัง้คณะกรรมการการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 
- ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร  
- ก าหนดประเด็นความรู้จากปญัหาของ
องค์กร 

ม.ค. 59 องค์ความรู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 1.ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3. แผนยุทธศาสตร์
คณะ (ฉบับปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2559) 
4. รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- จัดท าบันทึกข้อความใหแ้ต่ละหลักสูตรสง่
ตัวแทนเข้าร่วมการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร 
- จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนแบบ ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) 

ก.พ-มี.ค. 59 
 

จ านวนหลักสูตร 11 หลักสูตร 1.ค าสัง่คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เร่ืองให้
ข้าราชการและ
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไป
ราชการเพื่อประชุม
การจัดการความรู้ 
2. แผนการสอน
แบบ ใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem 
Based Learning) 
ของอาจารย์แต่ละ
หลักสูตร 

ธุรการคณะ/
อาจารย์ที่เข้าร่วม
การจัดการความรู้
ภายในองค์กร/
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 



54 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ ด าเนินการโดย
คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการสร้าง
และแสวงหาความรู้น ามาจดัท าใหเ้ป็นระบบ
โดยการจดัท าเป็นวารสารการจดัการความรู้
และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์

มี.ค. 59 จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ การเผยแพร่วารสาร
การจัดการความรู้
ผ่านเว็บไซตค์ณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร  
และส านักงาน
คณบด ี

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ โดยให้
คณาจารย์ บคุลากร และผู้สนใจท่ัวไป 
ร่วมกันประเมินระบบการจัดการความรู้ 

เม.ย. 59 แบบประเมินระบบการจดัการ
ความรู้ 

มีแบบประเมินระบบการ
จัดการความรู้ 

แบบประเมินระบบ
การจัดการความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

5 การเข้าถงึความรู้ โดยการจัดประชาสัมพันธ์
วารสารการจัดการความรู้ผ่านเวบ็ไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์ 

พ.ค. 59 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสื่อสงัคม
ออนไลน์ 

มีการประชาสัมพันธ์วารสาร
การจัดการความรู้ผา่นเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสื่อสงัคม
ออนไลน์ 

เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้โดยจดั
กิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกับ
เทคนิคการจดัการเรียนการสอน 

ก.ค. 59 การเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร  

7 การเรียนรู้ - การน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนอาจารย์ในคณะ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

  



55 
ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยจดัหาแหลง่แลกเปลีย่นประสบการณ์
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ ใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning)  

ม.ค. 59 
 

- แหลง่เรียนรู้ 
- กิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่น
เรียนรู้เร่ืองเทคนิคการจดัการ
เรียนการสอนแบบ ใช้ปญัหา
เป็นฐาน (Problem Based 
Learning) 

จ านวน 1 คร้ัง 1.ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 
2.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร  

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

2 การสื่อสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ
โครงการ/กิจกรรมผ่านช่องทาง ดังน้ี 
-  บันทึกข้อความแจง้การเขา้ร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
-  ค าสัง่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ก.พ.-มี.ค. 59 จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 1. บันทึกข้อความ
แจ้งใหแ้ตล่ะ
หลักสูตรสง่ตัวแทน
เข้าร่วมการจดัการ
ความรู้ภายในองค์กร 
2.ค าสัง่คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เร่ืองให้
ข้าราชการและ
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไป

ธุรการคณะ 



56 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

ราชการเพื่อประชุม
การจัดการความรู้ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ โดยจัดท า
วารสารการจัดการความรู้ 

พ.ค. 59 จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ วารสารการจัดการ
ความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

4 การเรียนรู้ การเผยแพร่วารสารการจดัการ
ความรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและสื่อสังคม
ออนไลน์ 

มิ.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

จ านวนอาจารย์ที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและ
สื่อสังคมออนไลน์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  

เว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์คณะ 

5 การวัดผล ท าการส ารวจเพื่อตดิตามผลการ
กิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกับ
เทคนิคการจดัการเรียนการสอนและการท า
วิจัยในชั้นเรียน 

ก.ค. 59 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ได้น า
ความรู้ไปใช ้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของผู้
ที่เข้าอบรม 

แบบประเมินการ
น าไปใช้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล จดัให้มี
การคัดเลือกเพื่อรับรางวลั  

ภายใน ก.ย. 59 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก
ที่ได้รับรางวลั 

อย่างน้อย 1 รางวัล - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/รอง
คณบดฝี่ายบริหาร/
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

  



57 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  

 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบ่งช้ีความรู ้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู ้ 32,730             
3.การจัดความรูใ้ห้เป็นระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ -             
5.การเข้าถึงความรู ้ -             
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้ -             
7.การเรียนรู ้ -             



58 
องค์ความรู้ท่ี 8 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ :การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ :ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาทองถ่ิน 
เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ :เพื่อตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานของนกัศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการวิจัย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :ได้บทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อยรอ้ยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 
 - การทบทวนแผนการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
 - การวิเคราะห ์SWOT การจัดการความรู้
ของคณะฯ  
-  ก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายการ
จัดการความรู้ ประจ าป ีการศึกษา 2558 
ประเด็น "นักศึกษา อาจารย ์หลักสตูร และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
ธ.ค. 58 

องค์ความรู้ที่ได้รับการ 
คัดเลือก 

อย่างน้อย 1 องค ์ความรู้ -ค าสัง่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 - เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์ความรู้ที่มี 
ในตัวบุคลากร  

 
ม.ค.59 

จ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
ทั้ง 2 หลักสูตร 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



59 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
- คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได ้จากการสร้าง
และแสวงหา ความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบ 
โดยการจดัท าเป็นวารสารการจดัการความรู้
และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์

 
 

ม.ค.59 

จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ การเผยแพร่วารสารการ
จัดการความรู้และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซตค์ณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณาจารย์ บคุลากร ร่วมกันประเมิน
ระบบการจัดการความรู้ 

 
ก.พ.59 

แบบประเมินระบบการ
จัดการความรู้ 

มีแบบประเมินระบบการ
จัดการความรู้ 

แบบประเมินระบบการ
จัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

5 การเข้าถงึความรู้ 
-  การประชาสัมพันธ์วารสารการ จัดการ
ความรู้ผ่านเว็บไซต์และ สื่อสังคมออนไลน์ 

 
มี.ค. 59 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อ
สังคมออนไลน์ 

มีการประชาสัมพันธ์วารสาร
การ จัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อ
สังคมออนไลน์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-  จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของนักศึกษา 

 
เม.ย.59 

การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

7 การเรียนรู้ 
-  มีการน าองคค์วามรู้มาใชกั้บนักศึกษา 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 
พ.ค.59 

การน าองค์ความรู้มาใชกั้บ
นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปี
การศึกษา 2558 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้และ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

  



60 
ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- จดัหาแหลง่แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้น
การเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของนักศึกษา 
 

 
ธ.ค.58 

- เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์
ความรู้ที่มีในตัวบคุลากร  

   จ านวน 1 คร้ัง - คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย

วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

2 การสื่อสาร  
-เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม
ผ่านช่องทาง ดงัน้ี 
-บันมึกข้อความแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
-ค าสัง่คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
ม.ค.-ก.พ.59 

จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง -บันทึกข้อความแจง้
ให้แต่ละหลักสูตรสง่
ตัวแทนเข้าร่วมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ  
- จดัท าวารสารการจัดการความรู้ 

มี.ค.59 จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ วารสารการจัดการ
ความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การเรียนรู้ 
- เผยแพร่วารสารการจดัการความรู้ผา่น
เว็บไซต์คณะและสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 
เม.ย.59 

จ านวนนักศึกษาที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

จ านวนนักศึกษาที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและ
สื่อสังคมออนไลน์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวน
นักศึกษาทัง้หมดในปี
การศึกษา 2558 

เว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



61 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

5 การวัดผล 
- ท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการจัด
กิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกับ
การเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของนักศึกษา 

 
พ.ค.59 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้น า
ความรู้ไปใช ้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปี
การศึกษา 2558 

แบบประเมินการ
น าไปใช้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  
- 

- - - - - 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบง่ช้ีความรู ้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู ้ -             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ -             
5.การเข้าถึงความรู ้ -             
6.การแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 200,000             
7.การเรียนรู ้ -             



62 
องค์ความรู้ท่ี 9 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรมใหส้ามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาติและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาทองถ่ิน 
เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : เพื่อตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของอาจารย์ในด้านการวิจัย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ได้บทความของอาจารย์ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมดในปกีารศึกษา 2558 

 
ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชีค้วามรู้ 

 - การทบทวนแผนการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
 - การวิเคราะห ์SWOT การจัดการความรู้
ของคณะฯ  
-  ก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายการ
จัดการความรู้ ประจ าป ีการศึกษา 2558 
ประเด็น "นักศึกษา อาจารย ์หลักสตูร และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้" 

 
ธ.ค. 58 

องค์ความรู้ที่ได้รับการ 
คัดเลือก 

อย่างน้อย 1 องค ์ความรู้ -ค าสัง่คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 เร่ือง แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 - เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์ความรู้ที่มี 
ในตัวบุคลากร 

 
ม.ค.59 

อาจารย์ทัง้หมดใน 
ปีการศึกษา 2558 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมดใน 
ปีการศึกษา 2558 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



63 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
- คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได ้จากการสร้าง
และแสวงหา ความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบ 
โดยการจดัท าเป็นวารสารการจดัการความรู้
และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์
 

 
ม.ค.59 

จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ การเผยแพร่วารสาร
การจัดการความรู้
และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณาจารย์ บคุลากร ร่วมกันประเมิน
ระบบการจัดการความรู้ 

 
ก.พ.59 

แบบประเมินระบบการจดัการ
ความรู้ 

มีแบบประเมินระบบการ
จัดการความรู้ 

แบบประเมินระบบ
การจัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

5 การเข้าถงึความรู้ 
-  การประชาสัมพันธ์วารสารการ จัดการ
ความรู้ผ่านเว็บไซต์และ สื่อสังคมออนไลน์ 

 
มี.ค. 59 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 

มีการประชาสัมพันธ์วารสาร
การ จัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-  จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของอาจารย ์

 
เม.ย.59 

การเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

7 การเรียนรู้ 
-  มีการน าองคค์วามรู้มาใชกั้บอาจารย ์
 

 
พ.ค.59 

การน าองค์ความรู้มาใชกั้บ
อาจารย์ทัง้หมดในปีการศึกษา 
2558 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 ของจ านวนอาจารย์ทัง้หมด
ในปีการศึกษา 2558 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

  



64 
ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- จดัหาแหลง่แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้น
การเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของอาจารย ์

 
ธ.ค.58 

- เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์
ความรู้ที่มีในตัวบคุลากร  

   จ านวน 1 คร้ัง - คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

2 การสื่อสาร  
-เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม
ผ่านช่องทาง ดงัน้ี 
-บันมึกข้อความแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
-ค าสัง่คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
ม.ค.-ก.พ.59 

จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง -บันทึกข้อความแจง้
ให้แต่ละหลักสูตรสง่
ตัวแทนเข้าร่วมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ  
- จดัท าวารสารการจัดการความรู้ 
 

มี.ค.59 จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ วารสารการจัดการ
ความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การเรียนรู้ 
- เผยแพร่วารสารการจดัการความรู้ผา่น
เว็บไซต์คณะและสื่อสังคมออนไลน์ 

 
เม.ย.59 

จ านวนนักศึกษาที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

จ านวนนักศึกษาที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและ
สื่อสังคมออนไลน์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวน
อาจารย์ทัง้หมดในปีการศึกษา 
2558 

เว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



65 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

5 การวัดผล 
- ท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการจัด
กิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกับ
การเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของอาจารย ์

 
พ.ค.59 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้น า
ความรู้ไปใช ้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมดในปี
การศึกษา 2558 

แบบประเมินการ
น าไปใช้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  
- 

- - - - - 

 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบง่ช้ีความรู ้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู ้ -             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ -             
5.การเข้าถึงความรู ้ -             
6.การแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 200,000             
7.การเรียนรู ้ -             



66 
องค์ความรู้ท่ี 10 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการรับนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : พัฒนากระบวนการด าเนินการรับนักศึกษาให้มีกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อให้ได้นักศึกษาแต่ละหลักสูตร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ทุกหลักสูตรมจี านวนนักศึกษาใหมเ่ปน็ไปตามเป้าหมายของหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 
 - การทบทวนแผนการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
 - การวิเคราะห ์SWOT การจัดการความรู้
ของคณะฯ  
-  ก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายการ
จัดการความรู้ ประจ าป ีการศึกษา 2558 
ประเด็น "นักศึกษา อาจารย ์หลักสตูร และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้" 

 
ธ.ค. 58 

องค์ความรู้ที่ได้รับการ 
คัดเลือก 

อย่างน้อย 1 องค ์ความรู้ -ค าสัง่คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 
เร่ือง แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 - เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์ความรู้ที่มี 
ในตัวบุคลากร 

 
ม.ค.59 

จ านวนหลักสูตร 14 หลักสูตร - คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



67 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
- คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได ้จากการสร้าง
และแสวงหา ความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบ 
โดยการจดัท าเป็นวารสารการจดัการความรู้
และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์
 

 
 

ม.ค.59 

จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ การเผยแพร่วารสาร
การจัดการความรู้
และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณาจารย์ บคุลากร ร่วมกันประเมิน
ระบบการจัดการความรู้ 

 
ก.พ.59 

แบบประเมินระบบการจดัการ
ความรู้ 

มีแบบประเมินระบบการ
จัดการความรู้ 

แบบประเมินระบบ
การจัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

5 การเข้าถงึความรู้ 
-  การประชาสัมพันธ์วารสารการ จัดการ
ความรู้ผ่านเว็บไซต์และ สื่อสังคมออนไลน์ 

 
มี.ค. 59 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 

มีการประชาสัมพันธ์วารสาร
การ จัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-  จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการจดัการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 
เม.ย.59 

การเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

7 การเรียนรู้ 
-  มีการน าองคค์วามรู้มาใชกั้บอาจารย ์

 
พ.ค.59 

การน าองค์ความรู้มาใชกั้บ
อาจารย์ทัง้หมดในปีการศึกษา 
2558 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ของทุกหลักสูตร 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 



68 
ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- จดัหาแหลง่แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้น
การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 
ธ.ค.58 

- เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์
ความรู้ที่มีในตัวบคุลากร 

   จ านวน 1 คร้ัง - คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

2 การสื่อสาร  
-เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม
ผ่านช่องทาง ดงัน้ี 
-บันมึกข้อความแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
-ค าสัง่คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
ม.ค.-ก.พ.59 

จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง -บันทึกข้อความแจง้
ให้แต่ละหลักสูตรสง่
ตัวแทนเข้าร่วมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ  
- จดัท าวารสารการจัดการความรู้ 
 

มี.ค.59 จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ วารสารการจัดการ
ความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การเรียนรู้ 
- เผยแพร่วารสารการจดัการความรู้ผา่น
เว็บไซต์คณะและสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 
เม.ย.59 

จ านวนนักศึกษาที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

จ านวนนักศึกษาที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและ
สื่อสังคมออนไลน์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของทุกหลักสตูร
ทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 

เว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



69 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

5 การวัดผล 
- ท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการจัด
กิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกับ
การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 
พ.ค.59 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้น า
ความรู้ไปใช ้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุก
หลักสูตรทัง้หมดในปี
การศึกษา 2558 

แบบประเมินการ
น าไปใช้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  
- 

- - - - - 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบง่ช้ีความรู ้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู ้ -             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ -             
5.การเข้าถึงความรู ้ -             
6.การแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 200,000             
7.การเรียนรู ้ -             



70 
องค์ความรู้ท่ี 11 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมและพฒันานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : ส่งเสริมและพฒันานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ใหเ้ป็นไปตามอัตลักษณ์ทีก่ าหนดไว้ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : การส ารวจอัตลักษณ์ของนักศึกษา มรีะดับค่าเฉลี่ยแต่ละด้านไม่นอ้ยกว่า 4.00 

 
ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชีค้วามรู้ 

 - การทบทวนแผนการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
 - การวิเคราะห ์SWOT การจัดการความรู้
ของคณะฯ  
-  ก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายการ
จัดการความรู้ ประจ าป ีการศึกษา 2558  
ประเด็น "นักศึกษา อาจารย ์หลักสตูร และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้" 

 
ธ.ค. 58 

องค์ความรู้ที่ได้รับการ 
คัดเลือก 

อย่างน้อย 1 องค ์ความรู้ -ค าสัง่คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 เร่ือง แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 - เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์ความรู้ที่มี 
ในตัวบุคลากร  

 
ม.ค.59 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา ระดับค่าเฉลีย่แต่ละด้านไม่
น้อยกว่า 4.00 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



71 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
- คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได ้จากการสร้าง
และแสวงหา ความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบ 
โดยการจดัท าเป็นวารสารการจดัการความรู้
และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์
 

 
 

ม.ค.59 

จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ การเผยแพร่วารสาร
การจัดการความรู้
และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณาจารย์ บคุลากร ร่วมกันประเมิน
ระบบการจัดการความรู้ 

 
ก.พ.59 

แบบประเมินระบบการจดัการ
ความรู้ 

มีแบบประเมินระบบการ
จัดการความรู้ 

แบบประเมินระบบ
การจัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

5 การเข้าถงึความรู้ 
-  การประชาสัมพันธ์วารสารการ จัดการ
ความรู้ผ่านเว็บไซต์และ สื่อสังคมออนไลน์ 

 
มี.ค. 59 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 

มีการประชาสัมพันธ์วารสาร
การ จัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-  จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการจดัการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการส่งเสริมและพฒันานักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
เม.ย.59 

การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

7 การเรียนรู้ 
-  มีการน าองคค์วามรู้มาใชกั้บนักศึกษา 

 
พ.ค.59 

การน าองค์ความรู้มาใชกั้บ
นักศึกษา 

ระดับค่าเฉลีย่แต่ละด้าน 
ไม่น้อยกว่า 4.00 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้ 
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 



72 
ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- จดัหาแหลง่แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้น
การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการส่งเสริมและพฒันานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
ธ.ค.58 

- เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์
ความรู้ที่มีในตัวบคุลากร  

   จ านวน 1 คร้ัง - คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

2 การสื่อสาร  
-เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม
ผ่านช่องทาง ดงัน้ี 
-บันมึกข้อความแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
-ค าสัง่คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
ม.ค.-ก.พ.59 

จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง -บันทึกข้อความแจง้
ให้แต่ละหลักสูตรสง่
ตัวแทนเข้าร่วมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ  
- จดัท าวารสารการจัดการความรู้ 
 

มี.ค.59 จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ วารสารการจัดการ
ความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การเรียนรู้ 
- เผยแพร่วารสารการจดัการความรู้ผา่น
เว็บไซต์คณะและสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 
เม.ย.59 

จ านวนนักศึกษาที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

จ านวนนักศึกษาที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและ
สื่อสังคมออนไลน์ระดับ
ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านไม่น้อยกว่า 
4.00 

เว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



73 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

5 การวัดผล 
- ท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการจัด
กิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกับ
การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการส่งเสริมและพฒันานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
พ.ค.59 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้น า
ความรู้ไปใช ้

ระดับค่าเฉลีย่แต่ละด้าน 
ไม่น้อยกว่า 4.00 

แบบประเมินการ
น าไปใช้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  
- 

- - - - - 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบ่งชีค้วามรู้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5.การเข้าถึงความรู้ -             
6.การแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู้ 200,000             
7.การเรียนรู้ -             



74 
องค์ความรู้ท่ี 12 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการบรหิารและพฒันาคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : เพื่อบรหิารและพฒันาอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทกุหลักสูตรได้รบัการอบรมและพัฒนาคุณภาพรอ้ยละ 100 

 
ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชีค้วามรู้ 

 - การทบทวนแผนการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557  
 - การวิเคราะห ์SWOT การจัดการความรู้
ของคณะฯ  
-  ก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายการ
จัดการความรู้ ประจ าป ีการศึกษา 2558  
ประเด็น "นักศึกษา อาจารย ์หลักสตูร และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้" 

 
ธ.ค. 58 

องค์ความรู้ที่ได้รับการ 
คัดเลือก 

อย่างน้อย 1 องค ์ความรู้ -ค าสัง่คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 เร่ือง แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 - เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์ความรู้ที่มี 
ในตัวบุคลากร  

 
ม.ค.59 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพอาจารย ์
ร้อยละ 100 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



75 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
- คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได ้จากการสร้าง
และแสวงหา ความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบ 
โดยการจดัท าเป็นวารสารการจดัการความรู้
และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์
 

 
 

ม.ค.59 

จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ การเผยแพร่วารสาร
การจัดการความรู้
และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณาจารย์ บคุลากร ร่วมกันประเมิน
ระบบการจัดการความรู้ 

 
ก.พ.59 

แบบประเมินระบบการจดัการ
ความรู้ 

มีแบบประเมินระบบการ
จัดการความรู้ 

แบบประเมินระบบ
การจัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

5 การเข้าถงึความรู้ 
-  การประชาสัมพันธ์วารสารการ จัดการ
ความรู้ผ่านเว็บไซต์และ สื่อสังคมออนไลน์ 

 
มี.ค. 59 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 

มีการประชาสัมพันธ์วารสาร
การ จัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-  จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการจดัการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารยค์ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
เม.ย.59 

การเข้าร่วมกิจกรรมของ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

7 การเรียนรู้ 
-  มีการน าองคค์วามรู้มาใชกั้บอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
พ.ค.59 

การน าองค์ความรู้มาใชกั้บ
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 - คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 



76 
 
ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- จดัหาแหลง่แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้น
การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารยค์ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ธ.ค.58 

- เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์
ความรู้ที่มีในตัวบคุลากร  
  

   จ านวน 1 คร้ัง - คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

2 การสื่อสาร  
-เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม
ผ่านช่องทาง ดงัน้ี 
-บันมึกข้อความแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
-ค าสัง่คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
ม.ค.-ก.พ.59 

จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง -บันทึกข้อความแจง้
ให้แต่ละหลักสูตรสง่
ตัวแทนเข้าร่วมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ  
- จดัท าวารสารการจัดการความรู้ 
 

มี.ค.59 จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ วารสารการจัดการ
ความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การเรียนรู้ 
- เผยแพร่วารสารการจดัการความรู้ผา่น
เว็บไซต์คณะและสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 
เม.ย.59 

จ านวนอาจารย์ที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

การพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ร้อยละ 100 

เว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



77 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

5 การวัดผล 
- ท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการจัด
กิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกับ
การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารยค์ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
พ.ค.59 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้น า
ความรู้ไปใช ้

การพัฒนาคุณภาพอาจารย ์
ร้อยละ 100 

แบบประเมินการ
น าไปใช้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  
- 

- - - - - 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบง่ช้ีความรู ้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู ้ -             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ -             
5.การเข้าถึงความรู ้ -             
6.การแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 200,000             
7.การเรียนรู ้ -             



78 
องค์ความรู้ท่ี 13 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ของคณะฯ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : จัดสรรสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมกบันักศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแตล่ะหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 4.00 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 
 - การทบทวนแผนการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557  
 - การวิเคราะห ์SWOT การจัดการความรู้
ของคณะฯ  
-  ก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายการ
จัดการความรู้ ประจ าป ีการศึกษา 2558 
ประเด็น "นักศึกษา อาจารย ์หลักสตูร และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้" 

 
ธ.ค. 58 

องค์ความรู้ที่ได้รับการ 
คัดเลือก 

อย่างน้อย 1 องค ์ความรู้ -ค าสัง่คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 เร่ือง แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 - เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์ความรู้ที่มี 
ในตัวบุคลากร  

 
ม.ค.59 

ระดับความพงึพอใจต่อสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 4.00 

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 4.00 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



79 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
- คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได ้จากการสร้าง
และแสวงหา ความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบ 
โดยการจดัท าเป็นวารสารการจดัการความรู้
และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์
 

 
 

ม.ค.59 

จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ การเผยแพร่วารสาร
การจัดการความรู้
และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณาจารย์ บคุลากร ร่วมกันประเมิน
ระบบการจัดการความรู้ 

 
ก.พ.59 

แบบประเมินระบบการจดัการ
ความรู้ 

มีแบบประเมินระบบการ
จัดการความรู้ 

แบบประเมินระบบ
การจัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

5 การเข้าถงึความรู้ 
-  การประชาสัมพันธ์วารสารการ จัดการ
ความรู้ผ่านเว็บไซต์และ สื่อสังคมออนไลน์ 

 
มี.ค. 59 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 

มีการประชาสัมพันธ์วารสาร
การ จัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-  จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการจดัการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
เม.ย.59 

การเข้าร่วมกิจกรรมของ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

7 การเรียนรู้ 
-  มีการน าองคค์วามรู้มาใชกั้บอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
พ.ค.59 

การน าองค์ความรู้มาใชกั้บ
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 - คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 



80 
ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- จดัหาแหลง่แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้น
การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ธ.ค.58 

- เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์
ความรู้ที่มีในตัวบคุลากร  
 

   จ านวน 1 คร้ัง - คณะท างานการ
จัดการความรู้และ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

2 การสื่อสาร  
-เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม
ผ่านช่องทาง ดงัน้ี 
-บันมึกข้อความแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
-ค าสัง่คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
ม.ค.-ก.พ.59 

จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง -บันทึกข้อความแจง้
ให้แต่ละหลักสูตรสง่
ตัวแทนเข้าร่วมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

คณะท างานการ
จัดการความรู้และ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ  
- จดัท าวารสารการจัดการความรู้ 
 

มี.ค.59 จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ วารสารการจัดการ
ความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การเรียนรู้ 
- เผยแพร่วารสารการจดัการความรู้ผา่น
เว็บไซต์คณะและสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 
เม.ย.59 

จ านวนอาจารย์ที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 4.00 

เว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



81 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

5 การวัดผล 
- ท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการจัด
กิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกับ
การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
พ.ค.59 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้น า
ความรู้ไปใช ้

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 4.00 

แบบประเมินการ
น าไปใช้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  
- 

- - - - - 

 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบง่ช้ีความรู ้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู ้ -             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ -             
5.การเข้าถึงความรู ้ -             
6.การแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 200,000             
7.การเรียนรู ้ -             



82 
องค์ความรู้ท่ี 14 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดการความรู้ในการบรหิารหลักสูตร ตาม มคอ. 2-7   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : พัฒนารูปแบบของ มคอ.2-7 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพหลักสูตรในระดบัดี 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 
 - การทบทวนแผนการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
 - การวิเคราะห ์SWOT การจัดการความรู้
ของคณะฯ  
-  ก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายการ
จัดการความรู้ ประจ าป ีการศึกษา 2558 
ประเด็น "นักศึกษา อาจารย ์หลักสตูร และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้" 

 
ธ.ค. 58 

องค์ความรู้ที่ได้รับการ 
คัดเลือก 

อย่างน้อย 1 องค ์ความรู้ -ค าสัง่คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 เร่ือง แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 - เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์ความรู้ที่มี 
ในตัวบุคลากร  

 
ม.ค.59 

ทุกหลักสูตรผ่านการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรในระดับด ี

ผ่านการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรในระดับด ี

- คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



83 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
- คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได ้จากการสร้าง
และแสวงหา ความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบ 
โดยการจดัท าเป็นวารสารการจดัการความรู้
และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์
 

 
 

ม.ค.59 

จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ การเผยแพร่วารสาร
การจัดการความรู้
และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณาจารย์ บคุลากร ร่วมกันประเมิน
ระบบการจัดการความรู้ 

 
ก.พ.59 

แบบประเมินระบบการจดัการ
ความรู้ 

มีแบบประเมินระบบการ
จัดการความรู้ 

แบบประเมินระบบ
การจัดการความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

5 การเข้าถงึความรู้ 
-  การประชาสัมพันธ์วารสารการ จัดการ
ความรู้ผ่านเว็บไซต์และ สื่อสังคมออนไลน์ 

 
มี.ค. 59 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 

มีการประชาสัมพันธ์วารสาร
การ จัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-  จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการจดัการความรู้ในการจดัการ
ความรู้ในการบริหารหลักสตูร 
 ตาม มคอ. 2-7 

 
เม.ย.59 

การเข้าร่วมกิจกรรมของ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

7 การเรียนรู้ 
-  มีการน าองคค์วามรู้มาใชกั้บอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
พ.ค.59 

การน าองค์ความรู้มาใชกั้บ
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 - คณะท างานการ
จัดการความรู้
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 



84 
 
ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- จดัหาแหลง่แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้น
ในการจัดการความรู้ในการบริหารหลักสูตร
ตาม มคอ. 2-7   

 
ธ.ค.58 

- เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 - เรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 - แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์
ความรู้ที่มีในตัวบคุลากร  

   จ านวน 1 คร้ัง - คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

2 การสื่อสาร  
-เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม
ผ่านช่องทาง ดงัน้ี 
-บันมึกข้อความแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
-ค าสัง่คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
ม.ค.-ก.พ.59 

จ านวนช่องทางในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง -บันทึกข้อความแจง้
ให้แต่ละหลักสูตรสง่
ตัวแทนเข้าร่วมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ  
- จดัท าวารสารการจัดการความรู้ 
 

มี.ค.59 จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู้ 

1 ฉบับ วารสารการจัดการ
ความรู้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4 การเรียนรู้ 
- เผยแพร่วารสารการจดัการความรู้ผา่น
เว็บไซต์คณะและสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 
เม.ย.59 

จ านวนอาจารย์ที่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

ทุกหลักสูตรผ่านการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรในระดับด ี

เว็บไซต์คณะและสื่อ
สังคมออนไลน์ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



85 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

5 การวัดผล 
- ท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการจัด
กิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกับ
การจัดการความรู้ในการบริหารหลักสตูร
ตาม มคอ. 2-7   

 
พ.ค.59 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้น า
ความรู้ไปใช ้

ทุกหลักสูตรผ่านการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรในระดับด ี

แบบประเมินการ
น าไปใช้ 

คณะท างานการ
จัดการความรู้/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  
- 

- - - - - 

 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบง่ช้ีความรู ้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู ้ -             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ -             
5.การเข้าถึงความรู ้ -             
6.การแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 200,000             
7.การเรียนรู ้ -             



86 
องค์ความรู้ท่ี  15 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ :  การพัฒนาวารสารวิชาการ หรือวิจัย ระดับชาติ หรือนานาชาติให้ได้การรับรองคุณภาพ 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : บัณฑิตวิทยาลยั 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาต ิและน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาท้องถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับเก่ียวกับการพฒันาและเผยแพร่งานวชิาการ งานวิจัย และพัฒนาวารสารวชิาการหรือวิจัย ระดับชาตหิรือนานาชาติ ที่
ได้การรับรองคุณภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : - บุคลากรสายสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลยั มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพฒันาและเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70 
                           - มีวารสารวิชาการ หรือวิจัย ระดับชาติ หรือนานาชาติที่ได้การรับรองคณุภาพ อย่างน้อย 1 ฉบบั 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 
ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการ
การจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก เพื่อให้ได้
หัวข้อในการจัดการความรู้ที่มีประโยชน์ต่อ
องค์กรสูงสุด 

ส.ค.-ก.ย. 58 1. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้  
3. แผนการจัดการความรู้ 

1. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
2. แผนการจัดการความรู้ 
 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
จัดท าโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
การพัฒนาและเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย 

ต.ค.-พ.ย. 58 1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การพัฒนาและเผยแพร่งาน
วิชาการ งานวิจัย 

1. บุคลากรสายสนับสนุนของ
บัณฑิตวิทยาลยั มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกับการ
พัฒนาและเผยแพร่งาน
วิชาการ งานวิจัย เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 70 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 



87 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ โดยจัดท าข้อมูล
ลงเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ม.ค.-ก.พ. 59 มีระบบการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน จัดเก็บบนเวบ็ไซต์
บัณฑิตวิทยาลยั 

มีข้อมูลผู้จัดท า และตัวอยา่ง
การปฏิบตัิงานบนเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลยั 

- คอมพิวเตอร์  
- ไฟล์ข้อมูลเอกสาร
ประกอบ การอบรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้โดยสรุป
หัวข้อเก่ียวกับการพัฒนาและเผยแพร่งาน
วิชาการ งานวิจัย ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นลายลักษณ์อักษร  

ต.ค.-พ.ย. 58 1. เล่มสรุปโครงการ ทีห่ัวข้อ
เก่ียวกับการพฒันาและ
เผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย 
2. กลั่นกรองเก่ียวกับการ
พัฒนาและเผยแพร่งาน
วิชาการ งานวิจัยจากผู้บริหาร 

1. เล่มสรุปโครงการ จ านวน 1 
เล่ม 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเข้าถงึความรู้ 
1. จัดท าเว็บไซต ์
2. จัดสถานทีแ่ลกเปลีย่นเรียนรู้ (ส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลยั)  

เม.ย.-พ.ค. 59 1. เว็บไซต ์
2. สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. เว็บไซต์หน่วยงานที่มีข้อมูล
การจัดการความรู้ อย่างน้อย 
1 เวบ็ไซต์  
2. ห้องประชุมบัณฑติวิทยาลัย 
ชั้น 8 อาคาร 14 

- คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยประชุม
แลกเปลีย่นเรียนรู้การจดัการความรู้ เก่ียวกับ
การพัฒนาและเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย 

เม.ย.-พ.ค. 59 1. วารสารเผยแพร่งาน
วิชาการ หรืองานวิจัย 

1. มีวารสารเผยแพร่งาน
วิชาการ หรืองานวิจัย อย่าง
น้อย 1 ฉบับ 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

7 การเรียนรู้ โดยประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้
ปีปัจจุบันเปรียบเทยีบระหว่างปีทีผ่่านมา  

พ.ค. 59 1. จัดการประชุมเพื่อทบทวน
การด าเนินการการจัดการ
ความรู้ 

1. วารสารเผยแพร่งาน
วิชาการ หรืองานวิจัย อย่าง
น้อย 1 ฉบับ 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1.การบ่งชี้ความรู้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 50,000             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5.การเข้าถึงความรู้ -             
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7.การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ท่ี 16 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ :  การให้ข้อมูลความรู้ หรือจดัอบรมการเขยีนวทิยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Ethesis) 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : บัณฑิตวิทยาลยั 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเขยีนวิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Ethesis)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : - บุคลากรสายสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลยั มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเขยีนวิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Ethesis) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70 
                           - จ านวนนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาใช้รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Ethesis) ในการประเมินสอบผ่าน ร้อยละ 100 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ โดยการประชุมผู้บริหาร และ 
บุคลากร เพื่อทบทวน ปรับปรุง กระบวนการ
ด าเนินการการจัดการความรู้ ตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ภายนอก เพื่อให้ได้หัวข้อในการจัดการ
ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรสูงสดุ 

ส.ค.-ก.ย. 58 1. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ 
3. แผนการจัดการความรู้ 

1. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
2. แผนการจัดการความรู้ 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ด้วยการจัดท า
โครงการความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเขยีน
วิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Ethesis) 
1. ใช้นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 

ต.ค.-พ.ย. 58 1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การเขียนวิทยานิพนธ์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Ethesis) 

บุคลากรสายสนับสนุนของ
บัณฑิตวิทยาลยั มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกับการเขยีน
วิทยานิพนธ์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Ethesis) 
อย่างน้อยร้อยละ 70 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

2. บุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ มีประสบการณ์ 
ความเขา้ใจเก่ียวกับการเขยีนวิทยานิพนธ์
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Ethesis) 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ จัดท าข้อมูลลง
เว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ม.ค.-ก.พ. 59 มีระบบการจัดการความรู้ใน
หน่วยงานจัดเก็บบนเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลยั 

มีข้อมูลผู้จัดท า และตัวอยา่ง
การปฏิบตัิงานบนเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลยั 

- คอมพิวเตอร์  
- ไฟล์ข้อมูลเอกสาร
ประกอบ การอบรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ โดย
สรุปประเด็น ปัญหา และแนวทางการแก้ไข 
เก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Ethesis) 

ต.ค.-พ.ย. 58 เล่มสรุปโครงการ ที่รวบรวม 
ประเด็น ปญัหา และแนวทาง
การแก้ไขการเขยีน
วิทยานิพนธ์ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Ethesis) 

เล่มสรุปโครงการ 1 เล่ม - คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเข้าถงึความรู้ 
1. จัดท าเว็บไซต์ 
2. จัดสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย)  

เม.ย.-พ.ค. 59 1. เว็บไซต ์
2. สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. เว็บไซต์ หน่วยงานที่มี
ข้อมูลการจัดการความรู้ อย่าง
น้อย 1 เว็บไซต ์ 
2. ห้องประชุมบัณฑติวิทยาลัย 
ชั้น 8 อาคาร 14 

- คอมพิวเตอร์ 

 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการ 
1. ใช้นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ มี
ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

เม.ย.-พ.ค. 59 1. จ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาผูท้ี่ต้องส าเร็จ
การศึกษาในปงีบประมาณ 
2559-2560  

1. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาผูท้ี่ต้องส าเร็จ
การศึกษาในปงีบประมาณ 
2559-2560 เข้าร่วม
แลกเปลีย่นเรียนรู้อยา่งน้อย
ร้อยละ 80 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

การเขียนวิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Ethesis) 
3. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ 

2. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาผูท้ี่ต้องส าเร็จ
การศึกษาในปงีบประมาณ 
2559-2560 ผ่านการประเมิน
ร้อยละ 100 
3. ประชาสัมพันธข์้อมูลผ่าน
เวปไซต์หน่วยงาน 

7 การเรียนรู้ โดยการประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานการติดตามและประเมินผลการ
จัดการความรู้ปีปัจจุบันเปรียบเทียบระหวา่ง
ปีที่ผ่านมา 

พ.ค. 59 1. จัดการประชุมเพื่อทบทวน
การด าเนินการการจัดการ
ความรู้ 

1. ผู้บริหาร และ บคุลากร 
ทราบถงึผลการด าเนินงาน 
จากปีการศึกษา 2559 

- คอมพิวเตอร์  
- คู่มือการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1.การบ่งชี้ความรู้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 10,000             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5.การเข้าถึงความรู้ -             
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7.การเรียนรู้ -             
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แผนปฏิบตักิารการจัดการความรู้ ประจ าปีการศกึษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
หน่วยงานระดบัส านกั/สถาบัน 
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องค์ความรู้ท่ี 1 (หน่วยงานสนับสนุน) 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ :  การพัฒนากระบวนการรับสมคัรนักศึกษา 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั ปฏิบตัิหน้าในการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกปี
การศึกษา โดยในแต่ละปีการศึกษาได้มีการพฒันาระบบสนับสนุนการปฏิบัตงิาน ตลอดไปจนถึงกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่
ละปี มีความเก่ียวข้องกับบคุลากรทัง้ภายในหน่วยงานเดยีวกัน และต้องประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ดังน้ันเพื่อให้บคุลากรทีเ่ก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  - มีกิจกรรมชี้แจงท าความเข้าใจในกระบวนการรับสมัคร อยา่งน้อย 2 คร้ัง 
                            - มีคู่มือกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
                            - มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแตล่ะส่วนงาน 
                            - บคุลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรับสมัคร ร้อยละ 100 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ โดยการประชุมบุคลากรทุก
กลุ่มงาน เพื่อส ารวจความต้องการความรู้ใน
การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัตงิานด้านการ
รับสมัคร 

ต.ค. – ธ.ค.58 ประเด็นความรู้ต่าง ๆ ที่
บุคลากรต้องการได้รับ 

มีประเด็นความรู้ทีต่รงกับ
ความต้องการของบุคลากร
อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 

- กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการ
ทบทวนรูปแบบการด าเนินงานในปัจจุบัน
และปรับให้ทันสมัย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- เอกสาร/ข้อมูลสารสนเทศรู้
เก่ียวกับทักษะความรู้ที่จ าเป็น 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
อบรม 

- ร้อยละของบคุลากรใน
หน่วยงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจ 
ร้อยละ 100 
- มีเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกับการ
รับสมัคร 

เอกสารแนวปฏบิัต/ิ
ประกาศ ระเบยีบ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการรับสมัคร 

ผู้บริหารทุกระดับ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
- จดัเตรียมระบบงานส าหรบัการจัดเก็บ
ความรู้ 
- จดัท าคู่มือกระบวนการรับสมคัร 

 
พ.ย.-ธ.ค.58 

 
พ.ย.58 

- กระบวนงานที่มีผังการ
ปฏิบตัิงานทีช่ัดเจน 
 
- ฐานข้อมูลส าหรับการจดัเก็บ 

- มีคู่มือการรับสมัครที่
ครอบคลุมการปฏิบตัิทุก
ขั้นตอน 
- มีระบบจดัเก็บข้อมูลความรู้ 

- เอกสารการอบรม 
- เล่มกระบวนงาน 
 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ โดย
คณะกรรมการฯ ประชุมกลั่นกรองความรู้ที่มี 

ช่วงระยะเวลาจัด
โครงการ 

- จ านวนคร้ังในการประชุม อย่างน้อย 2 คร้ัง – กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 

5 การเข้าถงึความรู้ โดยการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ และเว็บไซตห์น่วยงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ  

- จ านวนช่องทางเผยแพร่
ความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง ฐานข้อมูลออนไลน์
ของหน่วยงาน 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
ภายในหน่วยงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- จ านวนคร้ังที่ร่วมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง - เอกสารการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- เอกสาร
ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัคร 

บุคลากรทุกคน 

7 การเรียนรู้ 
- น าความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้กับการ
ให้บริการ 
- มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- มีการรวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคจากการด าเนินงาน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ  
 

- อยา่งน้อยปีงบประมาณละ 
2 คร้ัง 
 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 
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ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- สง่เสริมใหบุ้คลากรเห็นถงึความส าคญัของ
การมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นฐานความรู้ 

ม.ค.-ก.พ.59 มีกิจกรรมสร้างพื้นฐานความรู้
ด้านการจัดการความรู้แก่
บุคลากร 

อย่างน้อย 1 คร้ัง เอกสารการอบรม กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 

2 การสื่อสาร 
- เผยแพร่ข้อมูลกระบวน การรับสมคัรที่ผ่าน
การทบทวน กลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ 

พ.ย.58-ก.ย.59 บุคลากรรับทราบข้อมูล ร้อยละ 100 ของบคุลากร
ทั้งหมด 

เล่มกระบวนงาน บุคลากรทุกคน 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 
- เผยแพร่เอกสาร/กิจกรรมที่เก่ียวข้องผา่น
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
- แสวงหาตวัอย่าง /แนวปฏบิัติทีด่ี เพื่อน าไป
เผยแพร่และแลกเปลีย่นเรียนรู้กับบคุคล
ภายในหน่วยงาน 

พ.ย.58-ก.ย.59 มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูล อย่างน้อย 2 ช่องทาง – งานสารสนเทศ 
กลุ่มงานบริหาร 

4 การเรียนรู้ โดยจดักิจกรรม เพื่อสร้างความ
เข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ 

ต.ค.58-ก.ย.59 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 – บุคลากรทุกคน 

5 การวัดผล  
- ส ารวจความเข้าใจในกระบวนการรับสมัคร
นักศึกษา 

ก.ย.59 จ านวนบุคลากรที่มีความ
เข้าใจในกระบวนการรับสมัคร 
ที่ผ่านเกณฑ์คาดหวงัของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 80 แบบสอบถาม กลุ่มงานบริหาร 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 
- มีการมอบรางวัลใหแ้ก่บุคลากรที่มีผลการ
ประเมินตามข้อ 5 สงูที่สดุ 

ก.ย.59 – – ประกาศนียบตัร/
ของรางวัล 

คณะผู้บริหาร 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  

 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบ่งชี้ความรู้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 10,000             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5.การเข้าถึงความรู้ -             
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7.การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ท่ี 2 (หน่วยงานสนับสนุน) 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดท าคู่มือปฏิบตัิงานของบคุลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีคู่มือปฏิบตัิงานทีมี่คุณภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  - บุคลากรสายสนับสนุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการจัดท าคู่มือการปฏบิัตงิาน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70 
                            - บคุลากรสายสนับสนุนผูต้่อสัญญามีคู่มอืปฏิบัตงิาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 
- ประชุมผูบ้ริหาร และ บคุลากร เพื่อ
ทบทวนผลการด าเนินงาน จากปงีบประมาณ 
2558 และเตรียมการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2559 

ส.ค.-ก.ย. 58 จัดการประชุมเพื่อทบทวนการ
ด าเนินการการจัดการความรู้ 

ผู้บริหาร และ บคุลากร ทราบ
ถึงผลการด าเนินงาน จากปี
การศึกษา 2558 และหัวข้อ
การด าเนินการการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษา 2559 
ร้อยละ 80 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- จดัท าโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
การจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานและงานวิจัย 

ต.ค. -พ.ย. 58 1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การจัดท าคู่มือปฏิบตัิงานของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรสายสนับสนุนของ
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกับการจัดท า
คู่มือการปฏิบตัิงาน เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 70 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
-จัดท าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางใน
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ม.ค.-ก.พ. 59 มีระบบการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน 
จัดเก็บบนเวบ็ไซต ์

มีข้อมูลผู้จัดท า และตัวอยา่ง
คู่มือปฏิบตัิงานบนเว็บไซต์
ส านักฯ 

- คอมพิวเตอร์  
- ไฟล์ข้อมูลเอกสาร
ประกอบ การอบรม 

คุณสุณิสา อ่อนฉ่ า 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- สรุปประเด็น ปัญหา และแนวทางการแก้ไข 
ในจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานที่ส าคญั 

ต.ค.-พ.ย. 58 เล่มสรุปโครงการ ที่รวบรวม 
ประเด็น ปญัหา และแนวทาง
การแก้ไข ในจัดท าคู่มือการ
ปฏิบตัิงาน 

เล่มสรุปโครงการ 1 เล่ม - คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

5 การเข้าถงึความรู้ 
- เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ 

เม.ย.-พ.ค. 59 1. เว็บไซต ์
2. สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

1.เว็บไซต ์หน่วยงาน 
ที่มีข้อมูลการจัดการความรู้ 
อย่างน้อย 1เว็บไซต ์ 
2. ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 
1 อาคาร 15 

- คอมพิวเตอร์  
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้การจดัการความรู้ 
การจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน 

เม.ย.-พ.ค. 59 1. จ านวนผู้ทีต่้องมีคู่มือ
ปฏิบตัิงานประกอบการต่อ
สัญญาในปีงบประมาณ 
2559-2560  

1. ผู้ทีต่้องมีคู่มือปฏิบตังิาน
ประกอบการต่อสัญญา ผา่น
การประเมินร้อยละ 100 
2. จ านวนผู้ที่ต้องมีคู่มือ
ปฏิบตัิงานประกอบการต่อ
สัญญาในปีงบประมาณ 
2559-2560 เข้าร่วม
แลกเปลีย่นเรียนรู้อยา่งน้อย
ร้อยละ 80 
3. ประชาสัมพันธข์้อมูลผ่าน
เวปไซต์หน่วยงาน 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

7 การเรียนรู้ 
- ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

พ.ค. 59  1. จัดการประชุมเพื่อทบทวน
การด าเนินการการจัดการ
ความรู้ 

1. ผู้บริหาร และ บคุลากร 
ทราบถงึผลการด าเนินงาน 
จากปีการศึกษา 2559  
 

- คอมพิวเตอร์  
- คู่มือการปฏิบตัิงาน 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 

ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการ
การจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

ส.ค.-ก.ย. 58 
 

1. การจัดประชุมเพื่อ
ทบทวนการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง 

1.ผู้บริหารและบุคลากร 
ทราบถงึผลการ
ด าเนินงานจากปที่ผ่าน
มา และหัวข้อการ
ด าเนินการการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษา 
2559 ร้อยละ 90 

- คอมพิวเตอร์ 
- เอกสารประกอบการ
อบรม 

-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
-ส านักงานผู้อ านวยการ 

2 การสื่อสาร 
-จัดท าโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานและงานวิจัย 
และจัดประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ในองค์กร
ผ่านนโยบายดา้นบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยฯ และให้บคุลากรผู้ถา่ยทอด
ความรู้ มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจใน
จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน และงานวิจัย 

ต.ค. -พ.ย. 58 
 

1. จ านวนช่องทางใน
การสื่อสาร 
2. ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจดัท าคู่มือ
ปฏิบตัิงานของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ช่องทางการสื่อสารไม่
น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
2. บุคลากรสาย
สนับสนุนของส านักวิทย
บริการฯ 
2. ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจดัท าคู่มือ
ปฏิบตัิงาน เพิ่มขึ้น  

- คอมพิวเตอร์ 
- เอกสารประกอบการ
อบรม 
- กระดาษ อุปกรณ์
ส านักงาน และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
-ส านักงานผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

- หนังสือแจง้การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- ปฏิทินการก าหนดกิจกรรมประจ าภาค
การศึกษาของส านักวิทยบริการฯ  
- การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซตข์องส านัก
วิทยบริการฯ 

อย่างน้อยร้อยละ 70 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 
-จัดท าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางใน
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ และจัดให้สถานที่
แลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ผู้มีประสบการณ์
ถ่ายทอดความรู้ 

ม.ค.-ก.พ. 59 1. เว็บไซต ์
2. สถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1. เว็บไซต์หน่วยงานที่มี
ข้อมูลการจัดการความรู้ 
อย่างน้อย 1 เว็บไซต ์
2. ห้องประชุมราช
พฤกษ์  

- คอมพิวเตอร์ 
- ไฟล์ข้อมูลเอกสารและ
รูปแบบการจดัการความรู้ 
- ระบบอินเตอร์เน็ต  

-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
-ส านักงานผู้อ านวยการ 

4 การเรียนรู้ 
-การแลกเปลี่ยนรู้ผ่านการประชุมบุคลากรผู้มี
ประสบการณ์ และผู้ที่ก าลังด าเนินการจัดท า
คู่มือการปฏิบตัิงาน และงานวิจัย ทัง้ที่เป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ 

ต.ค.-มิ.ย. 59 1. จ านวนผู้ที่จะต้องมี
คู่มือปฏิบตัิงาน
ประกอบการต่อสัญญา
ในปีงบประมาณ  
2559-2560 

1. ผู้ทีต่้องมีคู่มือ
ปฏิบตัิงานประกอบการ
ต่อสัญญา ผ่านการ
ประเมินร้อยละ 100 

- คอมพิวเตอร์ 
 

-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
-ส านักงานผู้อ านวยการ 

5 การวัดผล 
-คุณภาพของคู่มือการปฏิบัตงิาน และโครง
ร่างงานวิจัย หรือผลงานวิจัย 

ก.ค. – ส.ค. 59 1. จ านวนคู่มือ
ปฏิบตัิงาน 
2. จ านวนผลงานวิจัย 

1. จ านวนผู้ทีต่้องคู่มือ
ปฏิบตัิงานประกอบการ
ต่อสัญญาใน
ปีงบประมาณ 2559-
2560 
2. ผลงานวิจัย  
อย่างน้อย 1 ผลงาน 

- คอมพิวเตอร์ 
 

-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
-ส านักงานผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 
- จดัให้มีการคดัเลือกเพื่อรับรางวัล บคุลากร
ดีเด่น ประจ าปงีบประมาณ 
-การยกย่องชมเชย ในที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ 

ภายใน ก.ย. 
59 

1. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับรางวัล 

อย่างน้อย 1 รางวัล - เกียรติบตัร  
 

- ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ 
-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
-ส านักงานผู้อ านวยการ 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1.การบ่งชี้ความรู้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 40,000             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5.การเข้าถึงความรู้ -             
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7.การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ท่ี 3 (หน่วยงานสนับสนุน) 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การท างานวิจัยในการท างาน 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท างานวิจัยในการท างาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  - บุคลากรสายสนับสนุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการท างานวิจัยในการท างานเพิ่มขึ้นอยา่งน้อยร้อยละ 70 
                           - มีผู้ด าเนินการท างานวิจัยในการท างาน อย่างน้อย 1 เร่ือง 
                           - แต่ละกลุ่มงาน มีหัวข้อในการท าวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ือง 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 
- ประชุมผูบ้ริหาร และ บคุลากร เพื่อ
ทบทวนผลการด าเนินงาน จากปงีบประมาณ 
2558 และเตรียมการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2559 

ส.ค.-ก.ย. 58 จัดการประชุมเพื่อทบทวนการ
ด าเนินการการจัดการความรู้ 

ผู้บริหาร และ บคุลากร ทราบ
ถึงผลการด าเนินงาน จากปี
การศึกษา 2558 และหัวข้อ
การด าเนินการการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษา 2559 
ร้อยละ 80 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- จดัท าโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
การจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานและงานวิจัย 

ต.ค. -พ.ย. 58 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การท างานวิจัยในการท างาน 

บุคลากรสายสนับสนุนของ
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกับการ
ท างานวิจัยในการท างาน
เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 70 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
-จัดท าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางใน
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ม.ค.-ก.พ. 59 มีระบบการจัดการความรู้ใน
หน่วยงานจัดเก็บบนเว็บไซต ์

มีข้อมูลผู้จัดท า และตัวอยา่ง
คู่มือปฏิบตัิงานบนเว็บไซต์
ส านักฯ 

- คอมพิวเตอร์  
- ไฟล์ข้อมูลเอกสาร
ประกอบ การอบรม 

คุณสุณิสา อ่อนฉ่ า 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- สรุปประเด็น ปัญหา และแนวทางการแก้ไข 
ในจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานที่ส าคญั 

ต.ค.-พ.ย. 58 1. เล่มสรุปโครงการ ทีห่ัวข้อ
ในการท าวิจัยของแต่ละกลุ่ม
งาน 
2. กลั่นกรองหัวข้องานวิจัย
จากผู้บริหาร 

1. เล่มสรุปโครงการ จ านวน 1 
เล่ม 
2. น าข้อมูลหวัข้อในการท า
วิจัยของแต่ละกลุ่มงานเข้าที่
ประชุมคณะ กรรมการบริหาร
อย่างน้อย 1 คร้ัง 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

5 การเข้าถงึความรู้ 
- เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ 

เม.ย.-พ.ค. 59 1. เว็บไซต ์
2. สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. เว็บไซต์หน่วยงาน 
ที่มีข้อมูลการจัดการความรู้ 
อย่างน้อย 1เว็บไซต ์ 
2. ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 
1 อาคาร 15 

- คอมพิวเตอร์  
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้การจดัการความรู้ 
การจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน 

เม.ย.-พ.ค. 59 1. จ านวนผู้ด าเนินการท างาน
วิจัย  
 

1. มีผูด้ าเนินการท างานวิจัย
ในการท างานอย่างน้อย 1 
เร่ือง 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
 

7 การเรียนรู้ 
- ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

พ.ค. 59  1. จัดการประชุมเพื่อทบทวน
การด าเนินการการจัดการ
ความรู้ 

1. โครงร่างงานวิจัยในการ
ท างานอยา่งน้อย 1 เร่ือง 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

  



104 
ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการการ
จัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

ส.ค.-ก.ย. 58 
 

1. การจัดประชุมเพื่อ
ทบทวนการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

1.ผู้บริหารและบุคลากร 
ทราบถึงผลการด าเนินงาน
จากปีการศึกษา 2558 
และหัวข้อการด าเนินการ
การจัดการความรู้ในปี
การศึกษา 2559 
ร้อยละ 90 

- คอมพิวเตอร์ 
- เอกสารประกอบการอบรม 

-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
-ส านักงานผู้อ านวยการ 

2 การสื่อสาร 
-จัดท าโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัย และจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร โดย ใช้
นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
และให้บุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ มี
ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจใน 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และงานวิจัย 
-  หนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
-  ปฏิทินการก าหนดกิจกรรมประจ าภาค
การศึกษาของส านักวิทยบริการฯ  
-  การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของส านักวิทย
บริการฯ 
 

ต.ค. -พ.ย. 58 
 

1. จ านวนช่องทางใน
การสื่อสาร 
2. ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. ช่องทางการสื่อสารไม่
น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
2. บุคลากรสายสนับสนุน
ของส านักวิทยบริการฯ 
2. ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น  
อย่างน้อยร้อยละ 70 

- คอมพิวเตอร์ 
- เอกสารประกอบการอบรม 
- กระดาษ อุปกรณ์
ส านักงาน และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
-ส านักงานผู้อ านวยการ 



105 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
-จัดท าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดให้สถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (บริเวณชั้น 1 อาคาร 15) และให้
บุคลากรผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ 

ม.ค.-ก.พ. 59 1. เว็บไซต์ 
2. สถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1. เว็บไซต์หน่วยงานที่มี
ข้อมูลการจัดการความรู้ 
อย่างน้อย 1 เว็บไซต์ 
2. ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ชั้น 1 อาคาร 15 

- คอมพิวเตอร์ 
- ไฟล์ข้อมูลเอกสารและ
รูปแบบการจัดการความรู้ 
- ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  

-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
-ส านักงานผู้อ านวยการ 

4 การเรียนรู้ 
-การแลกเปลี่ยนรู้ผ่านการประชุมบุคลากรผู้มี
ประสบการณ์ และผู้ที่ก าลังด าเนินการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน และงานวิจัย ทั้งที่เป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ 

ต.ค.-มิ.ย. 59 1. จ านวนผู้ที่จะต้องมี
คู่มือปฏิบัติงาน
ประกอบการต่อสัญญา
ในปีงบประมาณ  
2559-2560 

1. ผู้ที่ต้องมีคู่มือ
ปฏิบัติงานประกอบการต่อ
สัญญา ผ่านการประเมิน
ร้อยละ 100 

- คอมพิวเตอร์ 
 

-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
-ส านักงานผู้อ านวยการ 

5 การวัดผล 
-คุณภาพของคู่มือการปฏิบัติงาน และโครงร่าง
งานวิจัย หรือผลงานวิจัย 

ก.ค. – ส.ค. 59 1. จ านวนคู่มือ
ปฏิบัติงาน 
2. จ านวนผลงานวิจัย 

1. จ านวนผู้ที่ต้องคู่มือ
ปฏิบัติงานประกอบการต่อ
สัญญาในปีงบประมาณ 
2559-2560 
2. ผลงานวิจัย  
อย่างน้อย 1 ผลงาน 

- คอมพิวเตอร์ 
 

-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
-ส านักงานผู้อ านวยการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 
- จัดให้มีการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล บุคลากร
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 
-การยกย่องชมเชย ในที่ประชุม คณะกรรมการ
บริหารส านักวิทยบริการฯ 

ภายใน ก.ย. 59 1. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับรางวัล 

อย่างน้อย 1 รางวัล - เกียรติบัตร  
 

- ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ 
-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
-ส านักงานผู้อ านวยการ 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1.การบ่งชี้ความรู้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 40,000             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5.การเข้าถึงความรู้ -             
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7.การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ท่ี 4 (หน่วยงานสนับสนุน) 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ :  การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักศิลปะและวฒันธรรม 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวฒันธรรมไทย ทัง้ที่เป็นวิถีชีวติประเพณี ค่านิยมที่ดงีาม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนกับการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมได ้
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  - คณาจารย์และบคุลากร เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการเรียนการสอนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                            - มีการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนฯ  อย่างน้อย 1 รายวิชา 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 
- แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับ
ส านักฯ 
- ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อ
ทบทวนการด าเนินการจดัการความรู้ตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เพื่อให้ไดห้ัวข้อในการจัดการ
ความรู้ที่มีประโยชน์ 

ส.ค.–ต.ค. 58 
 

- จดัการประชุมเพื่อทบทวนการ
ด าเนินการจัดการความรู้ 
 

- ผู้บริหารและบคุลากร
ทราบถงึผลการด าเนินงาน 
จากปีการศึกษา 2558 และ
ได้หัวข้อในการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษา 2558 

- เอกสารประกอบ 
การประชุม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการ
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลความรู้เก่ียวกับ
การ บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

พ.ย. 58–ม.ค. 
59 

 

- เอกสาร/ข้อมูลเก่ียวกับทักษะ
ความรู้ที่จ าเป็น 
 

- มีเอกสาร/ข้อมูลเก่ียวกับ
ทักษะความรู้ด้านการบูรณา
การการเรียนการสอนฯ 

- เอกสารการบูรณา
การการเรียนการ
สอนฯ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ  
- จัดท าเอกสาร คู่มือ และรายละเอียดใน
การ บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- จัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ที่มีความรู้ด้านการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
- จดัอบรมโครงการบูรณาการเรียนการ
สอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ก.พ.–มิ.ย. 59 
 

- จ านวนเอกสาร คู่ มือ และ
รายละเอียดในการบูรณาการ
การเรียนการสอนฯ 
-  จ า น ว น ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

-  เ อ ก ส า ร  คู่ มื อ  แ ล ะ
รายละเอียดในการบูรณา
การการเ รียนการสอนฯ 
อย่างน้อย 1 เล่ม 
- คณาจารย์และบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 
คน 

- เอกสารประกอบ 
การอบรมโครงการ
บูรณาการการเรียน
การสอนฯ 
- คู่มือการบูรณาการ
การเรียนการสอนฯ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  โดย
จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการบูรณาการ
เรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

มิ.ย. 59 
 

- ผลการประเมินโครงการ - ผลการประเมินโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
-  เล่มสรุปผลการด าเ นิน
โครงการ 1 เล่ม 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

5 การเข้าถงึความรู้ 
- จัดท าเอกสารข้อมูลการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ 
- เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ส านักฯ 

มิ.ย.–ก.ค. 59 
 

- มีองค์ความรู้ด้านการบูรณา
การการเรียนการสอนฯ 

- สามารถเผยแพร่การ
ด าเนินงานได้ครบทุก
กระบวนการ 

- เวบ็ไซต์ส านัก
ศิลปะและวฒันธรรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
- เจา้หน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- จดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการ  
บูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุ
บ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

มิ.ย. – ก.ค. 59 
 

-  จ า น ว น ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากรที่ ร่ วมแลก เปลี่ ย น
เรียนรู้ 

- คณาจารย์และบุคลากร
ร่ วมแ ลก เป ลี่ ย น เ รี ยน รู้  
จ านวน 30 คน 

- เอกสารประกอบ 
การแลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

7 การเรียนรู้ โดยสง่เสริมให้คณาจารยแ์ละ
บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการท านุ
บ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

มิ.ย. – ก.ค. 59 
 

- มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- รายวิชาที่มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนฯ อย่าง
น้อย 1 รายวิชา 

- รายวิชาที่มีการ 
บูรณาการการเรียน
การสอนฯ 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 

ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.ขอความร่วมมือจากบคุลากรในส านักฯเพื่อ
ร่วมเป็นคณะท างาน KM 
2. ร่วมเสนอความคดิเห็นทีแ่ตกต่างและ
ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดการความรู้
ของส านักฯ 

ส.ค.–ต.ค. 58 - ขอบเขตการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

- อยา่งน้อย 1 ขอบเขต/ปี
การศึกษา 

- เอกสารรายงาน
การประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

2 การสื่อสาร โดยการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ
โครงการ/กิจกรรม ผ่านช่องทาง ดงัน้ี 
  - หนังสือบันทึกข้อความเชญิเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
  - เอกสารประชาสัมพันธ ์
  - เวบ็ไซต์ส านัก 

พ.ย. 58–ม.ค.59 
 

-  จ าน วนช่ อ งท า ง ในกา ร
สื่อสาร 
 

- อย่างน้อย 2 ช่องทาง - บันทึกข้อความ 
- ไวนิล
ประชาสัมพันธ ์
- เวบ็ไซต์ส านัก
ศิลปะและวฒันธรรม 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
- เจา้หน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 
1. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนจัดการความรู้ 
2. แบง่ปันความรับผดิชอบตามภาระหน้าที ่

ก.พ. – มิ.ย. 59 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ตามแผน 

-  อย่ าง น้อย 5  โครงการ/
กิจกรรม 
 

- โครงการ/กิจกรรม
การบูรณาการการ
เรียนการสอนฯ 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู้ 

1. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการ/
กิจกรรม มาจัดท าเป็นเอกสาร 
2. เผยแพร่องคค์วามรู้ที่ได้จากการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

มิ.ย. – ก.ค. 59 
 

- จ านวนองค์ ค วาม รู้ด้ า น
การบูรณาการการเรียนการ
สอนฯ 

- อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 
 

- เอกสารการบูรณา
การการเรียนการ
สอนฯ 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความ
เข้าใจด้านการบูรณาการการเรียนการสอนฯ
ของคณาจารย์ และบุคลากรที่ เ ข้ า ร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

มิ.ย. – ก.ค. 59 - ร้อยละความรู้ความเข้าใจ
ขอ งผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค รง กา ร /
กิจกรรม 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  
กล่าวยกย่องชมเชย และมอบเกียรตบิัตร
ให้กับคณาจารย์และบคุลากรที่ได้รับการ
คัดเลือกผลงาน 

ก.ค. 59 
 

- จ านวนผู้ที่ได้รับการยกย่อง
ชมเชย และเกียรติบัตร 

- อย่างน้อย 1 ท่าน - เกียรติบตัร - คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- ผู้อ านวยส านักฯ 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

2.การสร้างและแสวงหาความรู้  -             

3.การการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  38,280             
4.การประมวล และกลั่นกรองความรู้  -             

5.การเข้าถึงความรู ้ -             

6.การแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้  -             

7.การเรียนรู้  -             
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องค์ความรู้ท่ี 5 (หน่วยงานสนับสนุน) 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ :  การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลติผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบโจทย์ชุมชน ท้องถิ่นและการตีพิมพเ์ผยแพร่สู่ระดับชาตแิละนานาชาต ิ
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : สถาบันวิจัยและพฒันา 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองคค์วามรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและเผยแพร่ใน
ระดับชาตแิละนานาชาติและประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีศักยภาพในการสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อพัฒนาคณุภาพผลงานวิจัย และส่งเสริมใหค้ณาจารย์ภายในมหาวทิยาลัยจดัท าบทความวิจัยที่มีคุณภาพออกตีพิมพเ์ผยแพร่ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าไม่น้อยกว่าระดับ 3 
                         - บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดบันานาชาตติ่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
                            ไม่น้อยกวา่ระดบั 3 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ โดยการส ารวจหัวข้อเร่ืองที่
ต้องการพฒันาหน่วยงานหรือบุคลากร 
(Training Needs Survey) 

พ.ย. - ธ.ค.59 ได้หัวข้อเร่ืองที่จะพัฒนา
หน่วยงานหรือบุคลากร 

อย่างน้อย 1 หัวข้อ - สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- จดัท าโครงการพฒันาบคุลากรดา้นการวิจัย 
- ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์/นักวิจัย 
- จดัโครงการพฒันาศักยภาพในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับนักวิจัย 

ม.ค. – พ.ค.59 1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 40 คน 
2.มีผู้ขอทุนวิจัยไม่น้อยกว่า 
20 เร่ือง 

มีอาจารย ์/นักวิจัยได้รับทุน
วิจัยไม่น้อยกว่า ปีงบประมาณ 
2557 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ โดยการจัดท า
ตารางข้อมูลแผนการจัดโครงการใหค้วามรู้
ด้านการวิจัยเพื่อเผยแพร่ 

ม.ค.–พ.ค.59 มีข้อมูลการพัฒนาบคุลากร
ด้านการวิจัยทีบุ่คลากร
สามารถเข้าถงึได้ออกเผยแพร่ 

มีการเผยแพร่อย่างน้อย
จ านวน 2 ช่องทาง 

เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ ์
Social media  
เว็บไซต ์

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ 
- กลั่นกรองโครงการพฒันาบคุลากรดา้นการ
วิจัยและ โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับนักวิจัย 
- การน าเสนอโครงการพฒันาบคุลากรด้าน
การวิจัย เข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ติดตามความก้าวหน้าของผู้ได้รับทุนวิจัย 

มี.ค.-มิ.ย.59 1.ผลการกลั่นกรองโครงการ 
2.การให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของ
สถาบันวิจัยและพฒันา 
3.ผลการตดิตาม
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานวิจัยของผู้ได้รับทุน
วิจัย 

มีนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ
และเป็น Best practice 
อย่างน้อย 2 ท่าน 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะ 

5 การเข้าถงึความรู้ 
- มอบหมายใหฝ้่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต ์
- เปิดใหบุ้คลากรสามารถเข้าถึงสื่อความรู้
โดยผ่านเว็บไซต ์

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.จ านวนชิ้นของเอกสาร
เผยแพร่องคค์วามรู้ 
2.ค่าเฉลี่ยจ านวนคร้ังการเข้า
ใช้บริการสื่อความรู้ผ่าน
เว็บไซตต์่อเดือน 

1.ร้อยละ 100 ของเอกสาร
ประกอบการประชุม 
2.ค่าเฉลี่ย 10 คร้ัง /เดือน 

ฐานข้อมูลออนไลน์
ของหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการจัด
ฝึกอบรม /สัมมนา /เสวนา/ กิจกรรม
แลกเปลีย่นความรู้ด้านการวิจัย 

เม.ย.-มิ.ย.59 จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมต่อปี ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 
40 คน 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะ 

7 การเรียนรู้ 
- จัดสรรทุนวิจัยใหแ้ก่อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรสนับสนุน ตามประเภทของ
โครงการวิจัย และประเภทของบคุลากร 
- จัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานใหแ้ก่
อาจารย์ นักวิจัยและบคุลากรของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ์

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.จ านวนผู้ยื่นข้อเสนอขอรับ
ทุนวิจัย 
2.จ านวนผู้ยื่นข้อเสนอขอทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 
 

1.ไม่น้อยกว่า 20 ราย 
 
2.ไม่น้อยกว่า 3 ราย 
 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะ 
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ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- สง่เสริมบคุลากรใหเ้ห็นความส าคญัของการ
จัดการความรู้ โดยการจดัสัมมนาวิชาการ
เชิญบคุลากรที่เป็น Best practice ร่วม
แลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดแรงบันดาลใจ
และเป็นแนวทางที่เป็นตัวอยา่งในการประสบ
ความส าเร็จทางด้านงานวิจัย  
- ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย/์นักวิจัย 
- สร้างแรงจงูใจให้กับนักวิจัยโดยการคดัเลือก
นักวิจัยที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนและเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการความรู้ให้ได้รับการ
สนับสนุนต่อเน่ืองในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับนักวิจัย 

ม.ค. – พ.ค.59 มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 
40 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและได้รับทุนวิจัย
ที่สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติได ้

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะ 

2 การสื่อสาร โดยการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ
การจัดสรรทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยและโครงการต่างๆ ของ
สถาบันวิจัยฯ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

จ านวนเร่ืองของเอกสาร
เผยแพร่ 

ทุกโครงการ - สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ ท าโดยการ
เผยแพร่ข้อมูลเอกสารองคค์วามรู้ที่เก่ียวข้อง
ผ่านเว็บไซต ์

ตลอด
ปีงบประมาณ 

จ านวนเอกสารฯ ที่ได้เผยแพร่ ทุกโครงการ - สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู้ 

- ก าหนดให้คณะที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ ท าการส ารวจความพึงพอใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 
- ติดตามผลการรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานวิจัยจากผู้ได้รับทุนพร้อมทั้งสรุป
ปัญหาและอุปสรรคเพื่อเป็นประเด็นและ
ตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
งานวิจัย 

ม.ค.-มิ.ย.59 จ านวนรายงานผลการ
ประเมินโครงการฯการส ารวจ
ความพึงพอใจ/รายงาน
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานวิจัย 

ทุกโครงการ/ทุนวิจัยที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

5 การวัดผล โดยวิธีส ารวจการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ซ่ึงแสดงถึง
ความส าเร็จด้านการวิจัยของอาจารยแ์ละ
นักวิจัย 

ก.ค.-ส.ค.59 จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า
และ/หรือนักวิจัยประจ า 

ไม่น้อยกว่าระดับ 3 - สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัลนักวิจัย
ดีเด่น 

ส.ค.59 มีนักวิจัยที่มีงานวิจัยที่มี
คุณภาพเข้ารับการคัดเลือกไม่
ต่ ากว่า 5 ท่าน 

มีนักวิจัยดีเด่นอย่างน้อย 3 
ท่าน 

โล่ห์รางวัล สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
 

 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบ่งชี้ความรู้              
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 2,500,000             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ              
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้              
5.การเข้าถึงความรู้              
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้              
7.การเรียนรู้              



117 
องค์ความรู้ท่ี 6 (หน่วยงานสนับสนุน) 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ :  การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งเร่ืองเบิกจา่ยเงนิระหว่างทุกหน่วยงานกับกลุ่มงานการคลงัให้มปีระสิทธิภาพ 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักงานอธิการบด ี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการปฏบิัตงิานด้านงบประมาณและการเงิน ใหส้ามารถติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ไดต้ลอดเวลา และพฒันาไปสู่การ
เป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารและตดัสินใจของผู้บริหาร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : - กระบวนการรับ-ส่งเร่ืองเบิกจ่ายเงินระหว่างทุกหน่วยงานกับกลุ่มงานการคลงั ได้รับการปรับปรุง/พฒันา 
                           - มีระบบสารสนเทศที่อ านวยความสะดวกในการควบคุมและติดตามเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
                           - มีกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดกระบวนการขั้นตอนการปฏิบตัิของระบบรับ-สง่และติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
                           - มีคู่มือการใชง้านระบบระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 
1. แต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับ
ส านักฯ 
2. การประชุมทบทวนของคณะกรรมการ
จัดการความรู้ส านักฯเพื่อน าข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารส านักและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ 
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากปญัหาของ
องค์กร 

ต.ค.58–ม.ค.59 
 

- ประเด็นการจัดการความรู้
ของส านัก 

- ประเด็นความรู้ทีต่รงกับ
ความต้องการของบุคลากร
และหน่วยงาน อย่างน้อย 1 
ความรู้ 

- ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
1. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการทบทวน
การด าเนินงานที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบัน 
2. จัดการประชุมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้
เร่ืองกระบวนการรับ-สง่เร่ืองเบิกจ่ายเงิน
ระหว่างทุกหน่วยงานกับกลุ่มงานการคลัง 

ม.ค.-มี.ค.59 
 

- เอกสาร/ข้อมูลการ
ด าเนินงานที่เก่ียวความรู้ที่
จ าเป็น 
- จ านวนการประชุมการ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง - เอกสารแสดง
กระบวนการรับ-ส่ง
เร่ืองเบิกจ่ายเงิน
ระหว่างทุก
หน่วยงานกับกลุ่ม
งานการคลงั 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
1. สรุปแนวทางและวิธีการในการปรับปรุง
ประเด็นความรู้เร่ืองกระบวนการรับ-ส่งเร่ือง
เบิกจ่ายเงิน 
2.จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด าเนินการเขียน
โปรแกรมระบบรับ-สง่และตดิตามเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน 

มี.ค.–พ.ค. 59 
 

- จ านวนแนวทางและวิธีการ
ในก า รป รั บ ป รุ ง ป ระ เ ด็ น
ความรู้เร่ืองกระบวนการรับ-
ส่งเร่ืองเบิกจ่ายเงิน 
 

- อย่างน้อย 1 วิธี 
 

- เอกสารประกอบ 
การกระบวนการรับ-
ส่งเร่ืองเบิกจ่ายเงิน 
-  โปรแกรมระบบ
รับ-ส่งและติดตาม
เ อก ส า รก า ร เ บิ ก
จ่ายเงิน 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกอง 
- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานคลงั 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ 
โดยคณะกรรมการฯ ประชุมกลั่นกรอง
ความรู้ที่มีอยู ่

ตลอดปีการศึกษา 

 

- จ านวนคร้ังในการประชุม - อย่างน้อย 2 คร้ัง - - คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 

5 การเข้าถงึความรู้ 
1.จัดท าคู่มือการใช้งานระบบระบบรับ-ส่ง
และติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
2. จัดกิจกรรมอบรมการใช้ระบบรับ-ส่งและ
ติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

พ.ค.–ก.ค. 59 
 

- คู่มือโปรแกรมระบบรับ-ส่ง
และติดตามเอกสารการเบิก
จ่ายเงินเป็นลายลักษณ์อักษร 
- จ านวนหน่วยงานหลัก
ภายในมหาวิทยาลัยทีเ่ข้ารับ
อบรมการใช้โปรแกรม  

- สามารถเผยแพร่การ
ด าเนินงานได้ครบทุก
กระบวนการ 
- ทุกหน่วยงาน 

- คู่มือการใชง้าน
ระบบระบบรับ-สง่
และติดตามเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน 
- ระบบรับ-ส่งและ
ติดตามเอกสาร 

-  คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานคลงั 
- ผู้ดูแลระบบ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างบคุลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

ตลอดปีการศึกษา จ านวนคร้ังที่ร่วมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง - เอกสารประกอบ 
การแลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

-  คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานคลงั 

7 การเรียนรู้ โดยการสง่เสริมให้มีการน าความรู้
ที่ได้รับ มาใชพ้ัฒนากระบวนการท างาน 

ตลอดปีการศึกษา - สรุปผลการด าเนินงานระบบ
รับ-ส่งและตดิตามเอกสารการ
เบิกจ่ายเงิน 

- ผู้บริหารรับทราบถึงผลการ
ด าเนินงานระบบรับ-สง่และ
ติดตามเอกสารการเบิก
จ่ายเงิน 

สรุปผลการ
ด าเนินงานระบบรับ-
ส่งและติดตาม
เอกสารการเบิก
จ่ายเงิน 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานคลงั 
 

ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1. ก าหนดนโยบายการจดัการความรู้ของ
ส านักเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญ
ของกระบวนการจัดการความรู้ 
2. ส ารวจความคดิเห็นจากผู้เก่ียวข้อง 

ต.ค.58–ธ.ค.58 
 

- ขอบเขตการจัดการความรู้
ของส านักที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ส านัก 

- อยา่งน้อย 1 ขอบเขต - ประกาศนโยบาย
การจัดการความรู้ 
- ข้อเสนอแนะต่างๆ  

-ผู้อ านวยการส านัก 
- ผู้อ านวยการกอง 
- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 

2 การสื่อสาร 
1. ประกาศส านักงานอธิการบดีเร่ืองนโยบาย
การจัดการความรู้ 
2. การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 
3.การเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการของระบบ
รับ-ส่งและตดิตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

พ.ย.58-ก.ค. 59 - มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูล อย่างน้อย 2 ช่องทาง - ประกาศนโยบาย
การจัดการความรู้ 
- บันทึกการประชุม 
- คู่ มือระบบรับ-ส่ง
และติดตามเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน 

-ผู้อ านวยการส านัก 
- ผู้อ านวยการกอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ 
2.การเสวนาแลกเปลีย่นเรียน 
3.แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประเด็น
ความรู้  
4.การเผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ดีในเร่ือง “ระบบ
รับ-ส่งและตดิตามเอกสารการเบิกจ่ายเงินบน 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายใน
มหาวิทยาลัย” 

มี.ค. – พ.ค. 59 
 

- จ านวนหน่วยงานหลัก
ภายในมหาวิทยาลัยทีเ่ข้ารับ
อบรมการใช้โปรแกรม 

- ทุกหน่วยงาน - เอกสารประกอบ 
การกระบวนการรับ-
ส่งเร่ืองเบิกจ่ายเงิน 
- ระบบรับ-ส่งและ
ติดตามเอกสารการ
เบิกจ่ายเงิน 
บน ระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์แบบ
ภายในมหาวิทยาลัย 

-ผู้อ านวยการส านัก 
- ผู้อ านวยการกอง 
- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 

4 การเรียนรู้ 
1. คู่มือการใช้งานระบบระบบรับ-ส่งและ
ติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
2. จัดกิจกรรมอบรมการใช้ระบบรับ-ส่งและ
ติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

ตลอดปีการศึกษา - จ านวนบุคลากรที่ เข้าร่วม
กิจกรรม 

- อย่างน้อย 50 คน - - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานคลงั 

5 การวัดผล โดยการส ารวจความเข้าใจในการ
ใช้ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิก
จ่ายเงิน 

มิ.ย.–ก.ค. 59 
 

- จ านวนบุคลากรที่ มีความ
เข้าใจในการใช้ระบบรับ-ส่ง
และติดตามเอกสารการเบิก
จ่ายเงิน 

- ร้อยละ 80 - แบบสอบถาม 
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานคลงั 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล โดยมี
การมอบรางวัลใหแ้ก่หน่วยงานมีเร่ืองคืนเพื่อ
แก้ไขน้อยที่สุด 

ส.ค. 59 - - ประกาศนียบตัร/
ของรางวัล 

-ผู้อ านวยการส านัก 
- ผู้อ านวยการกอง 
- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบ่งชี้ความรู้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5.การเข้าถึงความรู้ -             
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7.การเรียนรู้ -             
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กลไกการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
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กลไกการก ากับ ติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้ 

 การก ากบั ติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้ ทั้ง 10 หน่วยงาน ในระดับมหาวิทยาลัยน้ัน 
เป็นการรวบรวมข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องและน าเสนอแกผู่้บริหาร/ผู้รบัผิดชอบได้ทราบถงึการด าเนินงานเป็น
ระยะ ทั้งนีเ้พื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัตงิาน ซึ่งจะ
น าไปสู่การปรับการด าเนินงานในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลไกส าคัญในการติดตามและประเมนิผลฯ โดยคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (คณะกรรมการอ านวยการ) ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้ ภายในหน่วยงานที่
ตนก ากับดูแล เพื่อท าหน้าที่รวบรวม ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ปญัหาอปุสรรค และแนวทาง
แก้ไข ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานทีก่ าหนด เพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป การก ากับ 
ติดตามการจัดการความรู้ของหน่วยงานย่อยต่าง ๆ นั้น มีการด าเนินการดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัย ฯ มอบนโยบายการด าเนินงานด้านการจัดการความรูร้ะดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับหน่วยงาน ให้แก่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องได้รบัทราบถึงแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 

 2. มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินกจิกรรมตามแผนการจัดการความรูร้ะดับ
หน่วยงาน รอบ 9 และ 12 เดือน 

 3. คณะกรรมการจัดการความรูร้ะดบัมหาวิทยาลัย พิจารณาผลความก้าวหน้าในการจัดการ
ความรู้ระดับหน่วยงานย่อย พร้อมให้ข้อเสนอแนะในกรณีทีม่ีปัญหาจากการด าเนินงาน 

 4. เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะ/ส านักและสถาบัน 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ตามแผนทีเ่สนอต่อมหาวิทยาลัย 

 5. คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย รวบรวมและวิเคราะห์ความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานในภาพรวม เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยในปีต่อ ๆ ไป 
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ภาคผนวก 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 1174/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 

ปฏิทินการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 


