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 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีภารกิจหลักในการ

ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให
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การปฏิบัติงานในตําแหนงและสายงานของแตละบุคคล ซ่ึงจะชวยผลักดันประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตอไป  

 ดังนั้นเพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องดวยกระบวนการจัดการความรู 

รวมท้ังเพ่ือรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทําแผนจัดการความรู โดยใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและกํากับติดตามการ

จัดการความรูของทุกหนวยงานภายใตการดูแล ใหบรรลุวัตถุประสงค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีความคาดหวังใหแผนการจัดการความรูฉบับนี้ สามารถ

ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร และพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป 

 

คณะกรรมการจัดการความรู 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกสู
ตลาดแรงงาน สนองตอบความตองการของชุมชนและทองถ่ิน โดยไดเปดโอกาสใหนักเรียน ประชาชน
ท่ัวไปไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในเชิงปริมาณมากข้ึน ขณะเดียวกันไดมีการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสังคมเกิดความเชื่อม่ันตอคุณภาพบัณฑิตท่ีจบ
จากรั้วมหาวิทยาลัย จึงไดมีการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และการฝก
ประสบการณวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท่ีไดมาตรฐาน สงเสริมการพัฒนา
ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน บูรณาการรวมกับการจัดการเรียน
การสอน โดยนําผลการวิจัยมาใชพัฒนารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงตีพิมพเผยแพร
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  พัฒนาอาจารยในแตละสาขาใหมีคุณภาพท้ังดานคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญ ตลอดจนการทําเครือขายทางวิชาการกับภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึน สอดรับ
กับสภาวการณท่ีมีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู เปนเครื่องมือชวย
ในการคนหา รวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคล ท้ังท่ีเกิดจากการปฏิบัติอยางยาวนาน หรือการพัฒนา 
ปรับใชเฉพาะตัวบุคคล มากลั่นกรอง เพ่ือใหไดแนวปฏิบัติท่ีดี มีลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย ท้ังใน
ดานการผลิตบัณฑิต และการวิจัย รวมถึงดานตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีการดําเนินงานภายใต
แนวนโยบายของมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยท่ีเปนพลังของแผนดิน ในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 

พันธกิจ  
 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดกําหนด พันธกิจใหสอดคลองกับมาตรา ๗ และมาตรา ๘  
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 

2. สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมสูความเปนผูนําในการพัฒนา
ทองถ่ินใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

3. บริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสู
นานาชาติ 

5. ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
ยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปนผูนําดานวิชาชีพครูในภูมิภาค 

6. พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษา มุงสูความเปนเลิศ และเปนองคกรแหงความสุข 
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เอกลักษณ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนมหาวิทยาลัย “แหลงเรียนรู สรางสรรคภูมิปญญา เพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน” 
 
อัตลักษณ 
 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนบัณฑิต “ใฝเรียนรู มีคุณธรรม นําทักษะสูการ
ปฏิบัติงาน” 
 

คานิยมหลัก 
NSRU คือ ชีวิตของผูอยูดวยปญญา ประเสริฐท่ีสุด 
N : Native Development  หมายถึง มุงพัฒนาคนในทองถ่ิน 
S : SMART Practice   หมายถึง สูการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
R : Responsibility to Society หมายถึง มีความรับผิดชอบตอสังคม 
U : Unity to Organization หมายถึง ความเปนหนึ่งเดียวขององคกร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร  

1. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 
3. การยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี โดยนอมนําแนว

พระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความตองการของทองถ่ินและสังคม 
5. การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาสูสากล
6. การยกระบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมทักษะทางปญญาการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. บัณฑิตมีขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล 
3. สรางความสามารถในการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมใหแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษา 
4. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมสูการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือการตอยอดภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
5. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสูการพัฒนาองคความรู ทักษะอาชีพเพ่ือให

การบริการวิชาการท่ีดี แกชุมชนและทองถ่ิน 
6. สรางความรวมมือในการบริการวิชาการและนอมนําแนวพระราชดําริใหตอบสนองความ

ตองการของทองถ่ินและสังคม 
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและ

ทองถ่ิน 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน 
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9. อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรูการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะไดมาตรฐานวิชาชีพ
ตามสายงาน 

10. มีการปรับรูปแบบโครงสราง และการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  

11. มีระบบบริหารจัดการท่ีดี ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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สวนท่ี 2 

การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

 การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคนั้น ไดดําเนินกิจกรรม

มาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม เพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ท้ังความรูท่ีอยูใน 

รูปของเอกสาร และความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคล ท่ีไดสั่งสมประสบการณจากการปฏิบัติงานนั้น ๆ ไมวาจะ

เปนการปรับปรุงพัฒนา การแกไขปญหาหรือแมแตความรูท่ีเกิดจากความผิดพลาด รวมท้ังทักษะความ

เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองใหเปนระบบระเบียบ บุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูนั้นได

อยางสะดวก ผานชองทางเผยแพรท่ีไดกําหนดข้ึน รวมท้ังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันระหวาง

บุคลากร เพ่ือใหสามารถนําองคความรูและวิธีปฏิบัติท่ีดีมาถายทอดภายในองคกร และนํามาใชในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นําไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

เพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสูมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี

การสงเสริม สนับสนุนใหคณะ/ศูนย/สํานัก/สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เกิดความตระหนักรูถึงความ

จําเปนและความสําคัญของการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนางาน จนเกิดการจัดการความรูในทุก

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย พรอมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่อง เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน มีองคความรูเปนฐานในการสนับสนุนความสําเร็จของ

ยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยแนวทางการจัดการความรูมุงเนนการมีสวนรวมจาก

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรหนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการความรู พรอมท้ังมอบ

นโยบายและสรางแรงจูงใจในการจัดการความรู ตลอดจนสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูผานกิจกรรม

ตาง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมองคความรูท่ีมีคุณคา และมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน สามารถนําองคความรู

มาประยุกตใชพัฒนาการปฏิบัติราชการรวมกันเพ่ือผลักดันใหบรรลุซ่ึงเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการจัดการความรู 

 1. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู 

 2. เพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ีอยูในตัวบุคคลใหอยูในรูปแบบของ

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 3. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติในการ

จัดการความรู 

 4. เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวม และแรงจูงใจในการจัดการความรูของบุคลากร 

 5. เพ่ือสงเสริมและประชาสัมพันธกระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

 6. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมองคความรูอยางเปนระบบ จัดหมวดหมูท่ีจําเปนตอการ

ปฏิบัติงาน 
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ประโยชนท่ีคาดจะไดรับ 

1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางอาจารยคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะชวย 

เสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมในการเรียนรูรวมกันท่ัวท้ังองคกร 

2. มีองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ การบริหารงานเพ่ือสนับสนุนเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตรท่ีครอบคลุมตอภารกิจตาง ๆ มากยิ่งข้ึน 

3. บุคลากร/คณะ/ศูนย สํานัก สถาบัน รับรูและเขาใจการดําเนินการจัดการความรูของ

มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน นําไปสูการใหความรวมมือ และการสนับสนุนการดํานินกิจกรรมการจัดการ

ความรูอยางตอเนื่อง 

4.บุคลากรของทุกหนวยงานสามารถเขาถึงองคความรูภายใตการดําเนินการจัดการความรูท่ีไดมี

การรวบรวมไวสะดวกมากข้ึน และมีชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลากหลายชองทาง 

5.ทุกหนวยงานดําเนินการจัดการความรู ไดนําองคความรูไปพัฒนากระบวนการทํางาน และพัฒนา

ระบบการจัดการความรูภายในหนวยงานของตน  

 
ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมายการจัดการความรูท่ีเลือกทํา 
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธท่ีใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาตางๆ และแผนปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย รวมท้ังเปนแนวทางในการกําหนดแผนจัดการความรูในแต
ละปงบประมาณ 

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหารหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบันใหความสนใจ และให
ความสําคัญ ในอันท่ีจะดําเนินงานการจัดการความรูสําหรับบุคลากร เพ่ือใหมีการดําเนินงานท่ีจะ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

3. บุคลากรท่ีเปนทีมงาน KM เปนผูมีความรูในเรื่อง การจัดการความรูในองคกร 
4. มีบรรยากาศของความรวมมือ การมีสวนรวม และความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู ท้ังใน 

KM Team และในกลุมบุคลากรของหนวยงานตางๆท้ังอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. หนวยงานท่ีจัดกิจกรรมดานการจัดการความรูไดรับความรวมมือจากตัวบุคคลท่ีเปนทรัพยากรท่ี

มีคุณคา (Resource persons) โดยเฉพาะผูท่ีมี Tacit Knowledge ดานการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
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แนวทางการจัดการความรู 

 การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดนําแนวทางในการดําเนินการเปนไป

ตามหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามคูมือ

การจัดทําแผนการจัดการความรู โดยสํานักงานพัฒนาระบบขาราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 

ซ่ึงมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

 1. แผนการจัดการความรู คือ แผนท่ีเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

นําไปสูผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามท่ีตั้งไว แผนการจัดการความรูประกอบไปดวย กิจกรรม

การจัดการความรูตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการองคความรูใหเปนระบบและเขาถึงงาย 

การยกยองชมเชยและใหรางวัล รวมถึงการบูรณาการและตอยอดองคความรู 

 2. มหาวิทยาลัยกําหนดขอบเขตของการจัดการความรู โดยใหหนวยงานตาง ๆ ภายใน

ดําเนินการจัดการความรูภายในองคกรใหมีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 ประเด็นยุทธ จากประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 6 ของมหาวิทยาลัย  

 3. การจัดทําแผนและการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรูนั้น ควรมีการดําเนินงานเปนไปตาม

กระบวนการจัดการความรู 7 ข้ันตอน (ขอสังเกตของกระบวนการจัดการความรูในข้ันตอนของการ

แบงปนแลกเปลี่ยนความรู ควรทําใหครอบคลุมท้ัง Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge) 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ท้ัง 6 องคประกอบ (ขอสังเกตในสวนของการดําเนินการยก

ยองชมเชยนั้น ควรดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเปนแรงผลักดันใหเกิดการจัดการความรูท่ีตอเนื่อง 

และนําไปสูการสรางองคกรแหงการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค) 

 4. มหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานตนสังกัด มีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ใหความรูและสราง

บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการความรูใหเกิดข้ึนในทุกหนวยงานยอย พรอมท้ังกํากับติดตามใหการดําเนิน

กิจกรรมเปนไปตามแผนการจัดการความรูท่ีหนวยงานตาง ๆ ไดจัดทําข้ึนและเสนอมายังมหาวิทยาลัย 

 5. หนวยงานระดับคณะ ศูนย สํานักและสถาบัน ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ให

ครบถวนทุกกิจกรรมตามท่ีไดกําหนดไว พรอมท้ังรายงานผลความกาวหนาของการดําเนินงานตาม

แผนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง  

 6. การวัดผลสําเร็จของการจัดการความรูในระดับหนวยงานยอยภายในมหาวิทยาลัยนั้น เปนไป

ตามตัวชี้วัดท่ีแตละหนวยงานกําหนดตามแผนงาน สวนในระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาจากผลสําเร็จของ

การจัดการความรูในภาพรวมทุกหนวยงาน 
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ข้ันตอนการจัดการความรู 

 1. มหาวิทยาลัย มีคําสั่ง ท่ี 1174/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู  ลงวันท่ี 6 

พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ซ่ึงประกอบไปดวย คณะกรรมการ 2 สวนคือ คณะกรรมการอํานวยการ และ

คณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือใหการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

ตอเนื่องและเปนระบบ 

 2. ทบทวนองคความรูท่ีจําเปนและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน และระดับ

มหาวิทยาลัยในรอบปท่ีผานมานั้น มหาวิทยาลัยมุงเนนองคความรูท่ีสนับสนุนการผลิตบัณฑิต และงาน

ดานการวิจัยเปนหลัก และไดเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ สามารถกําหนดประเด็นความรูในเรื่องท่ีอยู

ในความสนใจของบุคลากรภายใน เพ่ือใหไดองคความรูท่ีหลากหลาย ภายใตกรอบการจัดการความรูท่ี

สนับสนุนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล 

1.บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรม 
ทักษะทางปญญาการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.บัณฑิตมีขีดความสามารถ
และทักษะวิชาชีพการ
ปฏิบัติงานในระดับสากล 

1.สรางโอกาสทางการศึกษา และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในทองถ่ินอยางท่ัวถึง 
2.พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการ
สอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูของ
ผูเรียน 
3.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการฝกประสบการณวิชาชีพท่ี
ไดมาตรฐาน 
4.ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือมุงสู
มาตรฐานสากล 
5.การพัฒนากลไกและกระบวนการรับ
นักศึกษาใหม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการวิจัยไปสู
มาตรฐานสากล 

1.สรางความสามารถในการ
วิจยัและสรางสรรค
นวัตกรรมใหแกอาจารย
บุคลากรและนักศึกษา 

2.วิจัยสรางองคความรูและ
นวัตกรรมสูการตีพิมพใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือการตอยอดภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

1.สรางและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนในดาน
การเรียนการสอนและถายทอด
เทคโนโลยีสูทองถ่ิน 
2.การเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัย 
3.พัฒนางานวิจัยท่ีสามารถแกปญหา 
ชี้นําและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ินและประเทศ และ
สามารถแขงขันไดในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
4.พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการการ
ใหบริการวิชาการ การ
ถายทอดเทคโนโลยี โดย
นอมนําแนวพระราชดําริ
ใหตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินและ
สังคม 

1.มีระบบการบริหารจัดการ
เรียนการสอน การวิจัยสูการ
พัฒนาองคความรู ทักษะ
อาชีพเพ่ือใหการบริการ
วิชาการท่ีดี แกชุมชนและ
ทองถ่ิน 
2.สรางความรวมมือในการ
บริการวิชาการและนอมนํา
แนวพระราชดําริให
ตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ินและสังคม 

1.บริการวิชาการท่ีตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ิน และสรางความ
เขมแข็ง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชน 
2.พัฒนาศูนยการเรียนรูและถายทอด
ความรูในดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน 
3.สงเสริมและสืบสานการเรียน รูตาม
แนวพระราชดําริ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมให
ตอบสนองกับความ
ตองการของทองถ่ินและ
สังคม 

1.การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สรางความรวมมือในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน
และทองถ่ิน และสรางองค
ความรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรมสูนานาชาต ิ
2.เปนศูนยการเรียนรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 . ส ง เ ส ริ ม ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมทองถ่ินเพ่ือเปนทุนทางสังคม 
และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสู
นานาชาต ิ
2.สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูล องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนวัตถุ
สํ า คัญทางโบราณคดี ในทอง ถ่ิน ใน
รูปแบบดิจิตอล 
3.ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ินตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 
4.บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
การเพ่ิมศักยภาพครู การ
ยกคุณภาพมาตรฐาน
อาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาสูสากล 

1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน 
2.อาจารยและบุคลากรไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องและ
เปนระบบ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรูการวิจัยและ
การใหบริการทางวิชาการ
ตามมาตรฐานสากล และมี

1.ปรับกระบวนการพัฒนาครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษา และการเปนประชาคมอาเซียน 
2.เพ่ิมประสิทธภิาพเครือขายการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.เพ่ิมประสิทธภิาพมาตรฐานอาจารยและ
บุคลากรสูสากล 
4.พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
สมรรถนะไดมาตรฐาน
วิชาชีพตามสายงาน 

5.พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมี
สมรรถนะสูงข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
การยกระบบบริหาร
จัดการใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน โปรงใส ดวย
หลักธรรมภิบาล 

1.มีการปรับรูปแบบ
โครงสราง และการบริหาร
จัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
2.มีระบบบรหิารจดัการท่ีดี ได
มาตรฐานยดึหลักธรรมาภิบาล 

1.บรหิารจัดการเชงิรุก อยางมีธรรมาภบิาล 
เพ่ือความเปนผูนําดานอุดมศึกษาและ
สามารถแขงขันในระดับชาติและใน
ระดับอาเซียน 
2.การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู
การเปน SMART University NSRU 4.0 
3.สรางความเชื่อม่ันในการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
4.จัดการทรัพยสินและทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสรางรายไดใหสามารถ
พ่ึงพาตนเองได 
5.ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยน
สถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
6.พัฒนาสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
ใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู และเปน “อุทยานแหงการ
เรียนรู สวนพฤกษศาสตร และสุขภาพ” 
7.การสรางความพรอมของบัณฑิตและ
บุคลากรใหสอดคลองกับนโยบาย
Thailand 4.0 มุงสูการเปน
มหาวิทยาลัย SMART University 
NSRU 4.0 
8.กําหนดทิศทางและการบริหารจัดการ
ศูนยการศึกษายานมัทรี 
 

 

 3. คณะกรรมการฯ คัดเลือกองคความรูท่ีจําเปนตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย อยางนอยหนวยงานละ 1 ประเด็น มาดําเนินการ

จัดการความรู มีรายละเอียดดังนี้  
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องคความรูดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ระดับคณะ 

ที่ ชื่อองคความรู หนวยงาน 
ความสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คณะครุศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

2 
การพัฒนาศักยภาพอาจารยดาน
งานวิจยั 

คณะครุศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

3 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
1,2,5 

4 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

5 การพัฒนารูปแบบการสอน คณะวิทยาการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
6 การพัฒนาศักยภาพอาจารยดาน

งานวิจยั 
คณะวิทยาการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

7 เทคนิคการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

8 การทําวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1,2 

9 การตีพิมพเผยแพรผลงานของ
นักศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา และ
การตีพิมพเผยแพรผลงานวชิาการ
ของอาจารย 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

10 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

 

องคความรูดานการพัฒนาหนวยงาน ระดับสํานัก/สถาบัน  

ที่ ชื่อองคความรู หนวยงาน 
ความสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

1 การจัดระบบการใหบริการที่เปนเลิศ 
มุงเนนสรางความพงึพอใจแก
ผูรับบริการ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 

2 การเขียนโครงการภายในหนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 

3 ข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

4 การใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในการเขาสูตําแหนง
ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
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ที่ ชื่อองคความรู หนวยงาน 
ความสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

5 การพัฒนากระบวนการรับ-สงเร่ือง
เบิกจายเงิน ระหวางหนวยงานตางๆ 
กับกลุมงานคลังใหมีประสทิธิภาพ 

สํานักงานอธิการบด ี ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 

6 การใชงาน Google Application  บัณฑิตวทิยาลยั ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
 

 4. คณะ หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการความรู 7 ข้ันตอน และ บูรณาการรวมกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 6 องคกระกอบ ซ่ึงแตละกระบวนการมีรายละเอียดดังนี้ 

    4.1 กระบวนการจัดการความรู เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหหนวยงานเขาใจถึงข้ันตอนท่ีจะ

ทําใหเกิดการจัดการความรูหรือพัฒนาการของความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในหนวยงาน มีข้ันตอนดังนี้ 

  การบงช้ีความรู เปนการพิจารณาวา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คืออะไร และเพ่ือให

บรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร  ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง  อยูในรูปแบบใด  อยูท่ีใคร 

  การสรางและแสวงหาความรู เปนการรวบรวม/สกัดความรู ท้ังความรูท่ีเปน Explicit 

Knowledge และ Tacit Knowledge โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการตางๆ ในการสรางและแสวงหาความรู

ท่ีเหมาะสม เชน การรวบรวมกฎ ระเบียบ คูมือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรูจากตัวบุคคล 

เชนการประชุม ระดมสมอง การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน รักษาความรู

เกา, กําจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 

  การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการ

เก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 

  การประมวลและกล่ันกรององคความรู เปนการปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปน

มาตรฐาน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ จากการประชุมพิจารณารวมกัน หรือตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญใน

องคความรูนั้น 

  การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก  

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

  การแบงปนแลกเปล่ียนความรู มีเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสรางข้ึนมา เพ่ือ

นําไปใชในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ซ่ึงอาจแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ กรณีท่ีเปนความรูชัด

แจง (Explicit Knowledge) อาศัยเครื่องมือท่ีชวยในการ “เขาถึง” ความรู มักเปนแบบทางเดียว เชน 

เอกสาร ฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  กรณีท่ีเปนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) 

อาศัยเครื่องมือท่ีชวยในการ “ถายทอด” ความรูซ่ึงมีการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก เชน ชุมชน

นักปฏิบัติ  (Community of Practice: CoP) จัดทําเปนระบบทีมขามสายงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การ

สับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 

การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เปนการนําความรูท่ีไดจากการ 

แลกเปลี่ยนไปใชประโยชนในการทํางานเพ่ือแกปญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพ่ือใหดีข้ึนกวาเดิม เม่ือ

ปฏิบัติตามแลวมีปญหาตรงไหน มีจุดท่ีตองปรับปรุงแกไขอยางไร ผูปฏิบัติก็แจงขอมูลปอนกลับ เพ่ือให

หนวยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนอยางตอเนื่อง 
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    4.2 กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยไดพิจารณาปจจัยแวดลอมภายใน ท่ี

จะสงผลกระทบตอกระบวนการ จัดการความรูของมหาวิทยาลัย ท้ัง โดยการนํากระบวนการบริหาร

จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) มาเชื่อมโยง เพ่ือจะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

เสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีจะทําใหกระบวนการจัดการความรูมีชีวิตหมุนตอไปไดอยางตอเนื่อง และทํา

ใหการจัดการความรูขององคกรมีประสิทธิผล โดยจัดทําเปนแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดข้ึนจริง โดยกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถดําเนินการควบคู

ไปพรอมกับ KMP ท่ีกลาวมาขางตนได ซ่ึง CMP ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้ 

    การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม เปนการเตรียมสิ่งพ้ืนฐาน ใหเหมาะกับการจัดการ

ความรู เชน การสรางบรรยากาศท่ีสนับสนุนการจัดการความรู การแตงตั้ง คณะทํางานครอบคลุม

บุคลากรดานตาง ๆ ตามภารกิจของหนวยงาน ทีม/ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ และ แนวทางการติดตาม

ประเมินผลของกิจกรรมตางๆ  

    การส่ือสาร เปนการประชาสัมพันธใหคนในมหาวิทยาลัย/หนวยงานรูวากําลังสงเสริมการ 

จัดการความรู ทําการจัดการความรูแลวมีประโยชนอยางไร (ตอมหาวิทยาลัย/หนวยงาน และตัว

ผูปฏิบัติงาน) จะทํา อะไรกันบาง และจะตองทําอยางไร ผูปฏิบัติงานมีสวนเก่ียวของอยางไร ตัวอยางการ

สื่อสาร เชน จัดบอรดประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรความรู ประเด็นสําคัญเรื่องการจัดการความรู เปนตน 

    กระบวนการและเครื่องมือ เปนการเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยใหการ คนหา เขาถึง 

ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใชกระบวนการและ เครื่องมือ ข้ึนกับ

ชนิดของความรู ลักษณะขององคกร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากร เชน การนนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บความรู เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน ชุมชนนัก

ปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews: AAR) แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

(Best Practice Exchange) มาใชในกระบวนแบงปนความรูในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

7.การเรียนรู 

1.การบงช้ีความรู 

2.การสรางและ

แสวงหาความรู 

3.จัดความรูใหเปน

ระบบ 

4.ประมวลและ

กล่ันกรองความรู 

6.การแบงปนและ

แลกเปล่ียนความรู 

5.การเขาถึงความรู 

กระบวนการ
จัดการความรู้

1.การสํารวจ
ความรู้

2.การรวบรวม
และพัฒนา

3.สังเคราะห
ความรูและ

จัดเก็บ

4.การเผยแพร 
ถายทอด
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กระบวนการ 

และเครื่องมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู 

(Learning) 

การส่ือสาร 

(Communication) 

การวัดผล 

(Measurements) 

การยกยองชมเชย 

และการใหรางวัล 

(Recognition and Reward) 

เปาหมาย 

(Desired State) 

การเตรียมการและ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior) 

Robert Oster Hoff 

    การฝกอบรมและการเรียนรู เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ และหลักการ

ของการจัดการความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ  การประเมินผลและ

ปรับปรุง เชน จัดฝกอบรมพัฒนาทักษะการถายทอดความรู การเปนวิทยากร ในกระบวนการจัดการ

ความรู ใหแกคณะทํางานการจัดการความรู, จัดไปดูงานองคกรท่ีประสบความสําเร็จ ในดานการจัดการ

ความรู เปนตน 

    การวัดผล เปนการตรวจสอบเพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย ท่ีตั้งไวหรือไม, 

มีการนําผลของการวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน มีการนนําผล การวัดมาใชใน

การสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผล ตองพิจารณา

ดวยวาจะวัดผลท่ีข้ันตอนไหนไดแก วัดระบบ (System) วัดท่ีผลลัพธ (Output) หรือวัดท่ีประโยชนท่ีจะ

ไดรับ (Outcome) ตัวอยางการวัดผล เชน วัดผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการ จัดการความรู

ประจําป รายกิจกรรมและภาพรวมเพ่ือสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา กระบวนการ 

    การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการกระตุน และสงเสริมการมีสวนรวม ในกิจกรรมการ

จัดการความรูของบุคลากร ท้ังในสวนของคณะทํางานและผูปฏิบัติงาน โดยขอควร พิจารณาไดแก คนหา

ความตองการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขา

กับกิจกรรมท่ีทําในแตละชวงเวลา ตัวอยางการยกยองชมเชยและใหรางวัล เชน มอบรางวัลโครงการ

จัดการความรูดีเดนระดับหนวยงานภายใน  
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 การจัดการความรูในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคนั้น ไดคํานึงถึงการจัดเก็บ 

รวบรวม และแลกเปลี่ยนความรูจากบุคลากรท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย และ

แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ท้ังนี้ในการจัดทําแผนการจัดการความรู ท้ังในระดับหนวยงานยอย และ

ระดับมหาวิทยาลัยนั้น ไดกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลสําเร็จของการจัดการความรู และสะทอนใหเห็นถึง

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนภายหลังกิจดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของแตละหนวยงาน 

 5. คณะกรรมการฯ ดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานทุกหนวยงาน 

    5.1 ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู โดยกําหนดใหแตละ

องคความรู จะตองดําเนินการใหครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวา รอยละ 90 ในทุกกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

    5.2 ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานและความกาวหนาในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

การจัดการความรูแตละองคความรูอยางตอเนื่องเปนระยะ โดยมีชวงหางของระยะเวลาในการติดตาม  

แตละครั้งท่ีเหมาะสม รวมถึงการเก็บขอมูลหลักฐานการดําเนินกิจกรรมในแตละข้ันตอนของการจัดการ

ความรู 

 

การวัดผลสัมฤทธิ์ของการสงเสริมการจัดการความรู 

 จากนโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และการสงเสริมใหหนวยงาน

ภายในทุกหนวยงาน ดําเนินการจัดการความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมท่ีดีในการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

โดยผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะพิจารณาจากรอยละความสําเร็จของ

การดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูในภาพรวม (ท้ัง 11 หนวยงาน) 

 เกณฑในการใหคะแนน 
  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรูในภาพรวม 80 85 90 95 100 

 

ท้ังนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูแตละองคความรู จะพิจารณา 

จากการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของแตละองคความรู  

ซ่ึงกําหนดตัวชี้วัดท่ีใชวัดผล คือ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการ 

ความรูขององคความรูท่ีรับผิดชอบ 
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บทท่ี 3 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู (KM Action Plan) 

 
กอนการจัดทําแผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินตนเองในเรื่องการ

จัดการความรู เพ่ือใหทราบถึงความพรอม จุดแข็ง-จุดออน / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรูของ

มหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน เพ่ือนําผลท่ีไดมาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการจัดการความรู

ตอไป โดยแบบประเมินตนเองในเรื่องการจัดการความรูภายในองคกร แบงออกเปน 6 หมวดยอย ตาม

หัวขอดังนี้ 

หมวดที่ 1 กระบวนการจัดการความรู 

กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู/ทําอยู 
1.องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อหาจุดแข็ง
จุดออนในการจัดการความรู เพื่อปรับปรุงความรู เชน 
องคกรยังขาดความรูที่จําเปนตองมี หรือองคกรไมได
รวบรวมองคความรูที่มีอยูใหเปนระบบ เพื่อใหงายตอการ
นําไปใช ไมทราบวาคนไหนเกงเร่ืองอะไร และมีวิธีที่ชดัเจน
ในการแกไข ปรับปรุง 

มหาวิทยาลยัมีการวิเคราะห SWOT แตยังไมมีการ
นําไปเชื่อมโยงถึงการจัดการความรู 

2.องคกรมีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรที่มีการใหบริการคลายคลึงกัน 
อยางเปนระบบและมีจริยธรรม 

มีการแสวงหาความรูใหมๆ จากแหลงตางๆ เมื่อมี
ความจําเปนตองใชเทานั้น ตางคนตางทาํ และยังไม
เปนระบบ 

3.ทุกคนในองคกร มีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหม ๆ 
ระดับเทียบเคียง Benchmarks cและ Best Practices จาก
องคกรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน (บริการ หรือ
ดําเนินงานที่คลายคลึงกัน และจากองคกรอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
แตกตางกันโดยสิ้นเชงิ) 

มีการแสวงหาความรูใหม ๆ แตทํากันในเฉพาะบาง
กลุม ยังไมเปนระบบและครอบคลุมทุกคน 

4.องคกรมีการถายทอด Best Practices อยางเปนระบบซึ่ง
รวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเปนเอกสาร และ
จัดทําขอมูลสรุปบทเรียนทีไ่ดรับ (Lessons Learned)  

มหาวิทยาลยัมีการจัดทาํวารสารการจัดการความรู 
และ Webpage การจัดการความรู เพื่อเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร การจัดการความรูภายใน
มหาวิทยาลยั แตยังไมเปนระบบ 

5.องคกรเห็นคุณคา Tacit Knowledge หรือความรูและ
ทักษะ ที่อยูในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณและการ
เรียนรูของแตละคน และใหมีการถายทอดความรูและทักษะ
นั้น ๆ ทั่วทั้งองคกร 

มหาวิทยาลยัเห็นคุณคาของ Tacit Knowledge 
และพยายามกระตุนใหมีการถายทอดความรู สวน
ใหญดําเนินการโดยการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูเปนกลุมยอย แตยังขาดการถายทอดความรูที่
เปนระบบไปสูบุคลากรภายในทัง้หมด 
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หมวดที่ 2 ภาวะผูนํา 

กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู/ทําอยู 
1.ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธที่
สําคัญภายในองคกร 

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับ
หนวยงานยอยภายในมหาวทิยาลัย มีสวนรวมในการ
จัดทําแผนการจัดการความรู 

2.ผูบริหารตระหนักวา ความรูเปนทรัพย (Knowledge 
Asset) ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับองคกรได 
และมีการจัดทาํกลยุทธทีช่ัดเจน เพื่อนําสินทรัพยความรู
ที่มีอยูไปใชประโยชน (เชน ทาํงานอยางมปีระสทิธิภาพ 
ประสิทธผิลมากข้ึน ใหบริการไดรวดเร็วและตรงตาม
ความตองการ สรางความพึงพอใจใหผูใชบริการ) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดการความรู เพื่อใหไดองคความรูที่เปน
ประโยชนตอการบริหารงาน และการดําเนนิงานใน
ภาพรวม 

3.องคกรเนนการเรียนรูของบุคลากร เพื่อสงเสริม Core 
Competencies เดิมที่มีอยูใหแข็งแกรงข้ึน และพัฒนา 
Core Competencies ใหม ๆ  

มหาวิทยาลยัสงเสริมใหบุคลากรมีความรูและเพิ่มพูน
ทักษะในวิชาชพีเพิ่มข้ึน โดยจัดสรรงบประมาณให
เขารวมการประชุม การอบรม สัมมนาตาง ๆ รวมทัง้
จัดกิจกรรมภายระดับมหาวิทยาลัยสนบัสนุนอีก
ชองทางหนึง่ 

4.การมีสวนรวมของการสรางองคความรูขององคกรเปน
สวนหนึ่งของเกณฑที่ตองใชประกอบในการพิจารณาการ
ประเมินผล และใหผลตอบแทนบุคลากร 

การจัดทําแผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยไดให
บุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณา เปนการประชุม
กลุมยอย เพื่อนําผลมาวิพากษในกลุมใหญภายหลัง 

 
หมวดที่ 3 วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการความรู 

กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู/ทําอยู 
1.องคกรสงเสริมและใหการสนับสนนุการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของบุคลากร 

มหาวิทยาลยัสงเสริม และสนบัสนุนใหบุคลากรได
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการจัดโครงการ / กิจกรรม 
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2.บุคลากรภายในองคกร ทํางานโดยเปดเผยขอมูลและมี
ความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน 

บุคลากรมีการทํางานที่เปดเผย และมีการติดตามผล
การดําเนินงานจากผูบริหารระดบัตางๆ อยาง
ตอเนื่อง 

3.องคกรตระหนักวา วัตถุประสงคหลักของการจัดการ
ความรู คือการสรางหรือเพิ่มพูนคุณคาใหแกผูใชบริการ
และหนวยงานที่เก่ียวของ 

หนวยงาน/บุคลากรตาง ๆ ยังไมเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดการความรู 

4.องคกรสงเสริมใหบุคลากรเกิดการเรียนรู โดยใหอิสระ
ในการคิด และการทาํงานรวมทัง้กระตุนใหมีการ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

มหาวิทยาลยัใหอิสระแกหนวยงาน บุคลากรตาง ๆ 
ในการคิดและสรางสรรคงานใหม ๆ แตบุคลากร
สวนมากยงัไมมีการแสดงความสามารถอยางเต็มที ่

5.ทุกคนในองคกรถือวาการเรียนรูเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของทุกคน 

มหาวิทยาลยัตระหนักถึงความสาํคัญของการเรียนรู 
แตยังขาดความเขาใจ ในการรวบรวมองคความรู
อยางเปนระบบ 
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หมวดที่ 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู 

กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู/ทําอยู 
1.เทคโนโลยีที่ใชชวยใหทุกคนในองคกรสื่อสารและ
เชื่อมโยงกันไดอยางทั่วถึงทั้งภายในองคกรและกับ
องคกรภายนอก   

มหาวิทยาลยั และหนวยงานภายในมีชองทางการ
สื่อสารระหวางกัน หลากหลายชองทางดวยกัน ไมวา
จะเปน จดหมายขาว สื่อออนไลนตาง ๆ  

2.เทคโนโลยีที่ใชกอใหเกิดคลังความรูขององคกร (An 
Institutional Memory) ที่ทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึงได 

บุคลากรสามารถเขาถึงคลังความรูไดสะดวก แตยัง
ขาดการประชาสัมพนัธถึงแหลงคลังขอมูล รวมถึงยัง
ขาดการบันทึกจํานวนผูเขาใชบริการ 

3.เทคโนโลยีที่ใชทําใหบุคลากรในองคกรเขาใจและ
ใกลชิดผูมาใชบริการมากข้ึน เชน ความตองการและ
ความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เปนตน 

มหาวิทยาลยัสงเสริมและเปดโอกาสใหผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็นผาน
ชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนแบบสอบถาม เว็บบอรด 
สายตรงถึงอธิการบดี ฯ 

4. องคกรพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเนน
ความตองการของผูใช 

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนําขอคิดเห็นความ
ตองการใชงาน จากผูมสีวนไดสวนเสียมาเปนขอมูล
ในการพัฒนาระบบ 

5. องคกรกระตือรือรนที่จะนําเทคโนโลยีที่ชวยให
พนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงานกันไดดีข้ึน 
มาใชในองคกร 

มหาวิทยาลยัมีเทคโนโลยีทีช่วยใหบุคลากรเชื่อมโยง
กันไดงายข้ึนและสะดวกมากข้ึน 

6. ระบบสารสนเทศขององคกรชาญฉลาด (Smart) ให
ขอมูลไดทันทีที่ เกิดข้ึนจริง (Real Time) และขอมูล
สารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

มหาวิทยาลยัมีการปรับปรุง พฒันาระบบตามสภาพ
จริงและตามวาระสาํคัญตาง ๆ 

 

หมวดที่ 5 การวัดผลการจัดการความรู 

กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู/ทําอยู 
1. องคกรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู
กับผลการดาํเนินการทีส่ําคัญขององคกร เชน  ผลลัพธ
ในดานผูใชบริการ ดานการพัฒนาองคกร ฯลฯ 

มหาวิทยาลยัสนบัสนุนใหมีการเรียนรูและแสวงหา
วิธีการใหม ๆ เพื่อใชในการจัดการความรูเพิ่มมากข้ึน 

2. องคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรู
โดยเฉพาะ 

มหาวิทยาลยัมีการกําหนดตัวชี้วดัความสําเร็จในการ
จัดการความรูแตละประเด็น 

3. จากตัวชี้วัดในขอ 5.2 องคกรสรางความสมดุล
ระหวางตัวชี้วดัที่สามารถตีคาเปนตัวเงินไดงาย  กับ
ตัวชี้วัดที่ตีคาเปนตวัเงินไดยาก  

ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมที่มีการระบุตัวชี้วดัและ
คาเปาหมายตาง ๆ ทีส่อดคลองกับโครงการ และ
แผนการจัดการความรู 

4. องคกรมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมตางๆ ที่
มีสวนสาํคัญที่ทาํใหฐานความรูขององคกรเพิ่มพูนข้ึน 

จัดสรรงบประมาณ โดยใหแตละหนวยงานจดัทาํ
โครงการ/กิจกรรมเสนอขอรับจัดสรร พรอมทั้งชี้แจง
และรายงานผลการดาํเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 

5. องคกรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู
กับผลการดาํเนินการทีส่ําคัญขององคกร 

การเชื่อมโยงผลการดาํเนินงานยังไมมีความชัดเจน 
และเปนระบบ 
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คณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาเห็นชอบองคความรูท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติงานและอยูในความตองการของหนวยงานยอยตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 
16 องคความรู จาก 11 หนวยงาน ซ่ึงเปนองคความรูท่ีสําคัญ และเปนประโยชนตอบุคลากร หนวยงาน 
และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
องคความรูดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ระดับคณะ 

ที่ ชื่อองคความรู หนวยงาน 
ความสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คณะครุศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

2 
การพัฒนาศักยภาพอาจารยดาน
งานวิจยั 

คณะครุศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

3 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
1,2,5 

4 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

5 การพัฒนารูปแบบการสอน คณะวิทยาการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
6 การพัฒนาศักยภาพอาจารยดาน

งานวิจยั 
คณะวิทยาการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

7 เทคนิคการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

8 การทําวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1,2 

9 การตีพิมพเผยแพรผลงานของ
นักศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา และ
การตีพิมพเผยแพรผลงานวชิาการ
ของอาจารย 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

10 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

 

องคความรูดานการพัฒนาหนวยงาน ระดับสํานัก/สถาบัน  

ที่ ชื่อองคความรู หนวยงาน 
ความสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

1 การจัดระบบการใหบริการที่เปนเลิศ 
มุงเนนสรางความพงึพอใจแก
ผูรับบริการ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 

2 การเขียนโครงการภายในหนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
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ที่ ชื่อองคความรู หนวยงาน 
ความสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

3 ข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

4 การใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในการเขาสูตําแหนง
ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 

5 การพัฒนากระบวนการรับ-สงเร่ือง
เบิกจายเงิน ระหวางหนวยงานตางๆ 
กับกลุมงานคลังใหมีประสทิธิภาพ 

สํานักงานอธิการบด ี ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 

6 การใชงาน Google Application  บัณฑิตวทิยาลยั ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
 

 ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการการจัดการความรูของแตละองคความรู มีรายละเอียดตามกระบวนการ 

จัดการความรู 7 ข้ันตอน (KMP) ท่ีนํามาบูรณการรวมกับ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CMP) 

ท้ัง 6 องคประกอบ ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

หนวยงานระดับคณะ 
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องคความรูท่ี 1 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะครุศาสตร 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสูสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย ดานการจัดการเรียนรู จิตปญญาศึกษา  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : มีอาจารยอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยท้ังหมด ในปการศึกษา 2560 สามารถนําจิตปญญาศึกษาไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูได 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู : ประชุมระดมสมองใน

กลุมผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูที่
นํามาเปนตัวอยาง 

ก.ค. องคความรูที่ไดรับการคัดเลือก อยางนอย 2 องคความรู หองประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู : อบรม

โครงการตางๆ รวมกับกลุม

มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ 8 

สถาบนั 

ส.ค.–ม.ค. 60 จํานวนอาจารยเขารวมโครงการ  อยางนอย 5 โครงการ คอมพิวเตอร อาจารยตัวแทน

อบรม 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ : ประชุม
ตัวแทนอาจารยที่ไดรวมอบรมโครงการ
ตางๆ รวมกับกลุมมหาวทิยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 8 สถาบนั 

ม.ค. 60 จํานวนหัวขอองคความรู อยางนอย 2 องคความรู หองประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ และ 
อาจารยตัวแทน
อบรม 

4 การประเมินผลและกลัน่กรองความรู : 
ประชุมตัวแทนอาจารยที่ไดรวมอบรม

ม.ค. 60 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

อุปกรณสํานักงาน คณะกรรมการ KM 

ของคณะ และ 
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
โครงการตางๆ รวมกับกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน เพื่อกําหนด
วิทยากรในหัวขอตางๆ และกิจกรรมที่จะ
ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

อาจารยตัวแทน

อบรม 

5 การเขาถึงความรู : การนําเอกสารการ

อบรมมาเผยแพรโดยการจดัพิมพเปน

เอกสารแจกใหอาจารยและนักศึกษา

กลุมเปาหมาย 

ก.พ.-มี.ค. 60 เอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนาครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะกรรมการ KM 
ของคณะ และ 
อาจารยตัวแทน
อบรม 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู : โดยจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งอาจารย 
และนักศึกษากลุมเปาหมาย เร่ือง 
1. ความหมายของการสอนแบบจิตปญญา 
2. แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานของจิต
ปญญา 
3. องคประกอบของการเรียนรูแบบจิต
ปญญา 
4. กระบวนการจัดการเรียนรูแบบจิต
ปญญา 
5. คุณสมบัตผิูสอนแบบจิตปญญา 
6. เปาหมายการสอนแบบจิตปญญา 

มี.ค. 60 คาเฉลี่ยของจํานวนผูเขาอบรมที่

สามารถนาํความรูไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

ไมนอยกวารอยละ 75 

ของจํานวนผูเขาอบรม 

แบบประเมนิกอน

และหลังการ

ประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการ KM 

ของคณะ และ 

อาจารยตัวแทน

อบรม 

7 การเรียนรู : มีการนําองคความรูที่ไดรับ

ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

และใชกิจกรรมในกลุมนักศึกษา 

เม.ย.-ก.ย.60 ปการศึกษา 2560 คณาจารย
สามารถนาํจิตปญญาศึกษาไปใช
ในกระบวนการจัดการเรียนรู 

อยางนอยรอยละ 10 ของ
จํานวนอาจารยทั้งหมด ใน
ปการศึกษา 2560  

การประเมินอาจารย
ผูสอนดวยระบบ
คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ KM 

ของคณะ 
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่น

พฤติกรรม : จัดหาแหลงแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ผานชองทางตาง ๆ 

ส.ค.–ม.ค. 60 - แหลงเรียนรู 
- กิจกรรมสงเสริมการเรียน

การสอน 

จํานวน 1 ครั้ง จากการ
ไดศึกษาหาความรู 

หองเรียน/
ปฏิบัติการหองสมุด 

คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสาร : คณะกรรมการการจัดการ
ความรูทําเอกสารการอบรมมาเผยแพร  

ก.พ.-มี.ค. 60 จํานวนชองทางในการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ชองทาง กระดาษ/อุปกรณ
สํานักงาน และ
ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะและ 

อาจารยตัวแทน
อบรม 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ : จัดทํา
เอกสารรูปแบบองคความรูที่มีคุณคา 
เพื่อนําไปเผยแพร 

มี.ค.60-พ.ค. 60 จํานวนกิจกรรมที่ไดมีเอกสาร
รูปแบบองคความรู ที่มีคุณคา
เพื่อเผยแพร 

ไมนอยกวา 3 กิจกรรม เอกสารและรูปแบบ
องคความรูและ
ระบบเครือขาย 
เว็บไซต /บอรด
ประชาสัมพนัธ/
จดหมายขาว 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะและ 

อาจารยตัวแทน
อบรม 

4 การเรียนรู : มีการนําองคความรูที่ไดรับ

ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

มี.ค.60-พ.ค. 60 เอกสารการเผยแพรองคความรู อาจารยในคณะและผูที่
เก่ียวของไดรับความรูไม
นอยกวา 3องคความรู 

ชองการการเผยแพร คณะกรรมการ KM 

5 การวัดผล : อาจารยที่เขารวมโครงการ

สามารถนาํความดานการจัดการเรียนรู

จิตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการจัด

เรียนรูในหองเรียน 

เม.ย.60-ส.ค.60 รอยละของผูเขาอบรมที่ไดนาํ
ความไปใชจัดการเรียนการสอน 

มีอาจารยอยางนอยรอยละ 
10 ของจํานวนอาจารย
ทั้งหมดในปการศึกษา 
2560 สามารถนําจิต
ปญญาศึกษาไปใชใน

แบบประเมนิความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ
อาจารยผูสอน 

อาจารยผูสอน 
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
กระบวนการจัดการเรียนรู
ได 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล :  - - - - - 
 

สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. การบงช้ีความรู -             

2. การสรางและแสวงหาความรู 50,000             

3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             

4. การประเมินผลและกล่ันกรองความรู 5,000             

5. การเขาถึงความรู 5,000             

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 20,000             

7. การเรียนรู -             
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องคความรูท่ี 2 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะครุศาสตร 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย ดานงานวิจัย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : มีงานวิจัยอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยท้ังหมดในปการศึกษา 2560 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู : ประชุมระดมสมองใน

กลุมผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูที่
นํามาเปนตัวอยาง 

ม.ค.–ก.พ.60 องคความรูที่ไดรับการคัดเลือก อยางนอย 1 องคความรู หองประชุม 

 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู : รวบรวม
โครงการใหความรูและรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญ 

ม.ค.- ก.พ. 60 - จํานวนโครงการใหความรูของ
อาจารย 
- จํานวนรายชื่อผูเชี่ยวชาญ  

อยางนอย 1 โครงการ คอมพิวเตอร คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ : ประชุม
ผูบริหารและผูที่เก่ียวของ เพื่อจัดหัวขอ
ฝกอบรม 

ก.พ. 60 จํานวนโครงการ อยางนอย 1 โครงการ หองประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลัน่กรองความรู : 
ประชุมกําหนดตัวบุคคลที่จะเปน

ก.พ. - มี.ค. 60 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

อุปกรณสํานักงาน คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 



26 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
วิทยากรและจัดเตรียมเอกสารการ
ประชุมสัมมนา 

5 การเขาถึงความรู : การนําเอกสารการ
อบรมมาเผยแพรโดยการจดัพิมพเปน
เอกสารแจกใหอาจารยกอนการเขารวม
ประชุมสัมมนา 

ก.พ.- มี.ค. 60 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู : การ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูโดยจดั
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง 
1. การพัฒนาโจทยวิจัย 
2. การเขียนเคาโครงงานวิจยั 
3. การเขียนบทความ 

มี.ค. 60 คาเฉลี่ยของจํานวนผูเขาอบรมที่
มีความรูความเขาใจเพิ่มมากข้ึน 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนผูเขาอบรม 

แบบประเมนิกอน
และหลังการ

ประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

7 การเรียนรู : มีการนําองคความรูที่ไดรับ
ประยุกตใชในการวิจัย 

เม.ย.-ก.ย.60 ผลงานวิจัยของคณาจารยคณะ
ครุศาสตร ปการศึกษา 2560 

ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
จํานวนผลงานวิจัยคณะ 

 คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่น

พฤติกรรม : จัดหาแหลงแลกเปลี่ยน
ประสบการณหรือจัดกิจกรรมสงเสริม
ความรูดานงานวิจัย 

พ.ย. 59 -  ม.ค. 60 - แหลงเรียนรู 
- กิจกรรมสงเสริมความรูดาน

งานวิจยั 

จํานวน 1 คร้ัง จากการได
ศึกษาหาความรู 

หองคอมพิวเตอร/ 
หองสมุด 

คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสาร : เผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
โครงการ/กิจกรรมดานวิจัยผานชองทาง 
ดังนี ้

ธ.ค. 59 – ก.พ. 60 จํานวนชองทางในการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ชองทาง กระดาษ คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
- หนังสือแจงการเขารวมโครงการ/

กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ/เว็บไซตคณะ 

อุปกรณสํานักงาน 
และระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต 
3 กระบวนการและเคร่ืองมือ : เอกสาร

รูปแบบองคความรู ที่มีคุณคาเพื่อนําไป
เผยแพรใหผูที่เก่ียวของหรือผูที่สนใจ
สามารถเขาถึงโดยงาย โดยผานเว็บไซต 
หรือบอรดประชาสัมพนัธ จดหมายขาว
ของคณะ 

ม.ค. - มี.ค. 60 จํานวนผลงานวิจัยบทความที่มี
คุณคาเพื่อเผยแพร 

ไมนอยกวา 1กิจกรรม เอกสารและระบบ
เครือขาย เว็บไซต 

บอรดประชาสัมพนัธ 
จดหมายขาว 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การเรียนรู : การเผยแพรผลงานวิจัย
บทความจากที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 

มี.ค. – มิ.ย. 60 เอกสารการเผยแพรงานวิจัย อาจารยในคณะและผูที่
เก่ียวของไดรับความรูไม
นอยกวา 1องคความรู 

ชองการการเผยแพร คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

5 การวัดผล : ทําการสาํรวจเพื่อตดิตาม
ผลการฝกอบรม/สัมมนาตามองคความรู
ที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

มิ.ย. – ส.ค. 60 รอยละของผูเขาอบรมที่ไดนาํ
ความไปใชงานวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 50  
ของผูที่เขาอบรม 

แบบประเมนิการ
นําไปใช 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล : 
จัดใหมีการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  

ภายใน ก.ย. 60 จํานวนอาจารยที่ไดรับคัดเลือกที่

ไดรับรางวลั 

อยางนอย 1 รางวัล - คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. การบงช้ีความรู -             

2. การสรางและแสวงหาความรู -             

3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             

4. การประเมินผลและกล่ันกรองความรู -             

5. การเขาถึงความรู -             

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             

7. การเรียนรู -             
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องคความรูท่ี 3 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตร 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
                                                : ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 
                                                : ประเด็นยุทธศาสตร 6 การยกระบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล 
เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : สอดกับทิศทางการดําเนินงาน และแผนงานตามยุทธศาสตรของคณะ และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : อาจารยนําความรูท่ีไดรับไปใชในการจัดการเรยีนการสอนไดจรงิ ในปการศึกษา 2559-2560 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู 

- ประชุมผูที่เก่ียวของเพื่อกําหนดประเด็น

ความรู และกลุมเปาหมายในการประชุม 

- จัดทําประกาศของคณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เร่ือง

การกําหนดประเด็นการจัดการความรู 

ประจําปการศึกษา 2559-2560 

ส.ค. 59 - คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- รายงานการประชมุ
คณะกรรมการการจัดการความรู 
- แผนการจัดการความรู 
- ประกาศประเดน็การจัดการ
ความรู 

- แผนการจัดการความรู 
- ประกาศเร่ืองการกําหนด
ประเด็นการจัดการความรู ป
การศึกษา 2559-2560 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

รองคณบดี 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- สงบุคลากรเขารวมอบรมโครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบ TQF 

พ.ย.-ธ.ค. 59 มีองคความรูที่จําเปน - รายการความรูที่จําเปน 
- ผูเขารวมโครงการมีความรู 
 

 รองคณบดี 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสรางสื่อ
การสอนดวย Office Mix & Office 365 
เพื่อสรางความรูในการสรางสื่อเทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอนใหกับอาจารยใน
คณะ โดยเชิญวทิยากรจากภายนอก 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- สํารวจระดบัความรูของอาจารยและ
ประเด็นการจัดการความรูที่ตองการ
แลกเปลี่ยน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการ
จัดการความรูดานงานการผลิตบัณฑิต โดย
จัดใหอาจารยในคณะรวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ของแตละรายบุคคลเพื่อหา
แนวปฏิบัตทิี่ดีของคณะ 

ม.ค.-มี.ค. 60 - ผลสาํรวจประเด็นการ
จัดการความรูที่ตองการ
แลกเปลี่ยน 
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดการความรูดาน
การผลิตบัณฑิต 
- จํานวนผูเขารวม 
- จํานวนองคความรู 

- สรุปรายงานโครงการ 
จํานวน 1 เลม  
- มีจํานวนผูเขารวมไมนอย
กวารอยละ 80 
- องคความรูอยางนอย 2 
เร่ือง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 
- สกัดองคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชน 
- ใหอาจารยในคณะใหคะแนน คัดสรรแนว
ปฏิบัติที่ด ี
- คณะกรรมการ KM เปนผูคัดเลือก 

ม.ค.-เม.ย. 60 - จํานวนองคความรู - องคความรูที่สามาถนําไปใช
ประโยชนไดจริงอยางนอย 1 
เร่ือง 
- ผูเขารวมอบรมมีความรู 
และทักษะในวิธีการสอนและ
การสรางสื่อเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอน 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 
- แบบใหคะแนน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถึงความรู โดยการเผยแพรองคความรู

ผานชองทางตางๆ 

ก.พ.-เม.ย. 60 จํานวนชองทางการ 
เผยแพรองคความรู 

อยางนอย 1 ชองทาง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 
- สัญญาณ
อินเทอรเน็ต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยการ
ประชุมเสวนากลุมยอย 

มี.ค.-เม.ย.60 ประเด็นความรูที่เปน
ประโยชน 

อยางนอย 2 ประเด็น - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

7 การเรียนรู  โดยใชแบบสํารวจการนําไปใช
ประโยชนหรือตอยอด 

พ.ค.-มิ.ย. 60 ผลการสาํรวจการนาํไปใช
ประโยชนหรือตอยอดองค
ความรู 

จํานวนผูนําไปใชประโยชน
หรือตอยอดองคความรู อยาง
นอย 8 คน 

- แบบสาํรวจการ

นําไปใชประโยชนฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
- ขอความรวมมือจากบุคลากรในคณะเพื่อรวม
เปนคณะทาํงาน KM 
- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและชี้แจงสราง
ความเขาใจ 

ส.ค.-ต.ค. 59 จํานวนผูเขารวมการ

ประชุม 

มีผูเขารวมประชุมไมนอยกวา

รอยละ 80 

- เอกสาร
ประกอบการประชุม 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู 

2 การสื่อสาร 
- จัดประชุมคณะทํางาน KM 
- หนังสือเวียน 
- email 
- website 

ส.ค.-ต.ค. 59 จํานวนผูเขารวมการ

ประชุม 

มีผูเขารวมประชุมไมนอยกวา

รอยละ 80 

- เอกสาร
ประกอบการประชุม 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 

- ตั้งคณะทํางาน KM 
- แบงปนความรับผิดชอบ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณทํางานใน
คณะทํางาน 

ส.ค. 59 - จํานวนผูเขารวมการ

ประชุม 

- มีคําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการจัดการ
ความรู 

- มีผูเขารวมประชุมไมนอย

กวารอยละ 80 

- เอกสาร
ประกอบการประชุม 
- คําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการ
จัดการความรู 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู 

4 การเรียนรู 
- ถายทอดผลสาํเร็จและประโยชนทีไ่ดจากการ
จัดการความรูใหบุคลากรในคณะทราบ 

ม.ค.– มี.ค. 60 - บุคลากรมีความรู
ความเขาใจในการ
จัดการความรู 

- ไมนอยกวารอยละ 80 - เอกสาร
ประกอบการจัดการ
ความรู 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู 

5 การวัดผล  
- ประเมินความรูความเขาใจของบุคลากร 

เม.ย.-พ.ค. 60 - มีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการประเมิน 

- อยางนอย 2 คร้ัง / ป - แบบประเมนิ
ความรูความเขาใจฯ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 
- กลาวชมเชย และมอบเกียรตบิัตรใหบุคลากร 

เม.ย.-ก.ค. 60 - จํานวนคร้ังในการจัด
กิจกรรมยกยองชมเชย 

- อยางนอย 2 คร้ัง / ป - เกียรติบัตร คณะกรรมการจัดการ
ความรู 

 

สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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.การบงชี้ความรู -             
2.การสรางและแสวงหาความรู 50,000             
3.การจัดความรูใหเปนระบบ 35,000             
4.การประมวลผลและกลัน่กรองความรู -             
5.การเขาถึงความรู -             
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7.การเรียนรู -             
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องคความรูท่ี 4 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 
หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 
เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : ทําใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความสามารถดานงานวิจัยท่ีเปนมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : หนวยงานมีการดําเนินงานวิจัยและรายงานผลการวิจัยของหนวยงานจํานวน 6 โครงการ 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู 

- แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ดาน

การวิจัย โดยเลือกอาจารยที่มปีระสบการณ

ตีพิมพเผยแพรงานวิจยัในระดบันานาชาต ิ

มิ.ย. 2559 - มีคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการความรู 

- จัดตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู ดานการวิจัย 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

หัวหนาศูนยวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลย ี

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู 
ดานการวิจัย กําหนดหัวขอแนวทางการเขียน
งานวิจยัตีพิมพในระดบันานาชาติ 

มิ.ย. 2559 - มีแนวทางการดําเนนิงาน 
- มีการประชุมคณะ
ดําเนินงาน 

- แผนการจัดการความรู 
- มีการประชุมคณะกรรมการ
อยางนอย 1 คร้ัง 

- เอกสาร
ประกอบการประชุม 
-คอมพิวเตอร 

หัวหนาศูนยวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลย ี

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อหาแนวทางในการเขียนงานวิจัย เพื่อ
นําไปตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาต ิ
- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนกัวิจัย 

ก.พ. 2560 - มีกิจกรรม/โครงการพัฒนา
งานดานวจิัย 
- จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

- อยางนอย 1 โครงการ/
กิจกรรม 
- ผูเขารวมกิจกรรม ไมนอย
กวา รอยละ 80 

- เอกสารประกอบ
กิจกรรม 
- คอมพิวเตอร 

หัวหนาศูนยวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลย ี
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

- สํารวจจดัทาํฐานขอมูลงานวิจยัหรือ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนมาจดบนัทึก 
สรุปผล 
- จัดแยกประเภทขององคความรูที่ได 

ม.ค.-มี.ค. 2560 - ผลการสาํรวจประเด็นการ
จัดการความรูที่ตองการ
แลกเปลี่ยน 
- จัดกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- มีฐานขอมูลงานวิจัยและ
บริการวิชาการที่ไดรับการ
ปรับปรุงขอมูล 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

หัวหนาศูนยวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลย ี

5 การเขาถึงความรู 

- สรุปประเด็นจากการแลกเปลีย่นเรียนรู 

- จัดทําคูมือการตีพิมพโดยเสนอคณบดี 

รับทราบถึงกระบวนการจัดทํา 

- เผยแพรขอมูลผานเว็บไซต เพือ่เปดโอกาส

ใหนักวิจัย/บุคคลทั่วไปเลือกใชขอมูลไดตาม

ตองการ 

ม.ค.-เม.ย. 2560 - จํานวนองคความรู 
- มีเอกสารคูมือ 

- เลมสรุปรายงานคูมือการ
ตีพิมพ 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

หัวหนาศูนยวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลย ี

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
- สรุปขอมูลของการจัดการจัดการความรู 
เสนอคณบดีเพื่อมอบเปนนโยบายแกนักวิจัย 

ก.พ.-เม.ย. 2560 - จํานวนองคความรูที่ม ี - อยางนอย 2 ประเด็น - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

หัวหนาศูนยวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลย ี

7 การเรียนรู 
- มีการติดตามการใชความรูและประเมินผล
อยางตอเนื่อง 
- นําผลงานทีไ่ดจากการจัดการความรูตาม
แผนการจัดการความรู ไปจัดแสดงในงานวัน
เปดบานเทคโนโลย ี

พ.ค.-มิ.ย. 2560 - รายงานสรุปการจัดการ
ความรู 
- จํานวนงานวิจัยที่มีการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติที่เพิ่มข้ึนภายหลัง
การจัดการความรู 

- - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

หัวหนาศูนยวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลย ี
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม - - - - - 

2 การสื่อสาร - - - - - 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ - - - - - 

4 การเรียนรู - - - - - 

5 การวัดผล  - - - - - 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล - - - - - 

 

สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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.การบงชี้ความรู              
2.การสรางและแสวงหาความรู              
3.การจัดความรูใหเปนระบบ              
4.การประมวลผลและกลัน่กรองความรู              
5.การเขาถึงความรู              
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู              
7.การเรียนรู -             
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องคความรูท่ี 5 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาการจัดการ 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย ดานงานวิจัย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : มีงานวิจยัอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยทัง้หมดในปการศึกษา 2559 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู โดยประชุมระดมสมองใน

กลุมผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูที่นาํมา
เปนตัวอยาง 

พ.ย. 59 – ม.ค. 60 องคความรูที่ไดรับการ
คัดเลือก 

อยางนอย 1 องคความรู หองประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

2 การสรางและแสวงหาความรู ดวยการ
รวบรวมโครงการใหความรูและรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญ 

ม.ค.-ก.พ. 60 - จํานวนโครงการใหความรู
ของอาจารย 
- จํานวนรายชื่อผูเชี่ยวชาญ  

อยางนอย 1 โครงการ คอมพิวเตอร คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยประชุม
ผูบริหารและผูที่เก่ียวของ เพื่อจัดหัวขอ
ฝกอบรม 

ก.พ.-มี.ค. 60 จํานวนโครงการ อยางนอย 1 โครงการ หองประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลัน่กรองความรู  ดวย
การประชุมกําหนดตัวบุคคลที่จะเปนวิทยากร
และจัดเตรียมเอกสารการประชมุสัมมนา 

ก.พ.-มี.ค. 60 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

อุปกรณสํานักงาน คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถึงความรูที่มีโดยการนาํเอกสารการ

อบรมมาเผยแพรโดยการจดัพิมพเปนเอกสาร
แจกใหอาจารยกอนการเขารวม
ประชุมสัมมนา 

ก.พ.–เม.ย. 60 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง 
1. การเขียนเคาโครงงานวิจัย 
2. การเขียนบทความ 

เม.ย.–มิ.ย. 60 คาเฉลี่ยของจํานวนผูเขาอบรม
ที่สามารถนําความรูไปใชใน
งานวิจยั 

ไมนอยกวารอยละ 75 ของ
จํานวนผูเขาอบรม 

แบบประเมนิกอน
และหลังการ

ประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการ KM 

7 การเรียนรู โดยนําองคความรูที่ไดรับมาใชใน
งานวิจยั 

มิ.ย.–ก.ย. 60 ผลงานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
จํานวนผลงานวิจัยของคณะ 

- คณะกรรมการ KM 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
โดยจัดหาแหลงแลกเปลี่ยนประสบการณหรือ
จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานงานวิจัย 

พ.ย. 59-ม.ค. 60 - แหลงเรียนรู 
- กิจกรรมสงเสริมความรูดาน

งานวิจยั 

จํานวน 1 คร้ัง จากการได
ศึกษาหาความรู 

หองคอมพิวเตอร/ 
หองสมุด 

คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสารเผยแพรขอมูลเก่ียวกับโครงการ/
กิจกรรมดานวิจัยผานชองทาง ดังนี ้
- หนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ 
- ทางเว็บไซตคณะ 

ธ.ค. 59 – ก.พ. 60 จํานวนชองทางในการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ชองทาง กระดาษ 
อุปกรณสํานักงาน 
และระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

ธุรการคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเคร่ืองมือ เอกสารรูปแบบ

องคความรู ที่มีคุณคาเพื่อนําไปเผยแพรใหผูที่
เก่ียวของหรือผูที่สนใจสามารถเขาถึงโดยงาย 
โดยผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพนัธ 
จดหมายขาวของคณะ 

ม.ค.-มี.ค. 60 จํานวนผลงานวิจัยบทความที่
มีคุณคาเพื่อเผยแพร 

ไมนอยกวา 1กิจกรรม เอกสารและระบบ
เครือขาย เว็บไซต 

บอรดประชาสัมพนัธ
จดหมายขาว 

คณะกรรมการ KM
เจาหนาที่
คอมพิวเตอร 

4 การเรียนรู โดย การเผยแพรผลงานวิจยั
บทความจากที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

มี.ค.–มิ.ย. 60 เอกสารการเผยแพรงานวิจัย อาจารยในคณะไดรับความรู
ไมนอยกวา 1องคความรู 

ชองการการเผยแพร คณะกรรมการ KM 
 

5 การวัดผล ทําการสาํรวจเพื่อติดตามผลการ
ฝกอบรม/สัมมนาตามองคความรูที่ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

มิ.ย.–ส.ค. 60 รอยละของผูเขาอบรมที่ไดนาํ
ความไปใชงานวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 50 ของผูที่
เขาอบรม 

แบบประเมนิการ
นําไปใช 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล จัดใหมี
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล 

ภายใน ก.ย. 60 จํานวนอาจารยที่ไดรับ
คัดเลือกที่ไดรับรางวัล 

อยางนอย 1 รางวัล - รองคณบดีฝาย
วิชาการ/
คณะกรรมการ KM 

 

สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู 
งบประมาณ 

(บาท) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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.การบงชี้ความรู -             
2.การสรางและแสวงหาความรู -             
3.การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5.การเขาถึงความรู -             
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 25,000             
7.การเรียนรู -             
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องคความรูท่ี 6 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาการจัดการ 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อใหอาจารยผูสอนไดพฒันารูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหมีคุณภาพสูสากล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน ไมนอยกวารอยละ 75 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู โดยประชุมระดมสมองใน

กลุมผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูที่นาํมา
เปนตัวอยาง 

พ.ย. 59 องคความรูที่ไดรับการ

คัดเลือก 

อยางนอย 2 องคความรู หองประชุม 

 

คณะกรรมการ KM 

ของคณะ  

2 การสรางและแสวงหาความรู ดวยการ
รวบรวมโครงการใหความรูและรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญ 

พ.ย.–ธ.ค. 59 - จํานวนโครงการใหความรู

ของอาจารย 

- จํานวนรายชื่อผูเชี่ยวชาญ  

อยางนอย 3 โครงการ คอมพิวเตอร คณะกรรมการ KM 

ของคณะ  

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยประชุม
ผูบริหารและผูที่เก่ียวของ เพื่อจัดหัวขอ
ฝกอบรม 

พ.ย. 59–ม.ค. 60 จํานวนโครงการ อยางนอย 3 โครงการ หองประชุม 

 

คณะกรรมการ KM 

ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลัน่กรองความรู  ดวย
การประชุมกําหนดตัวบุคคลที่จะเปนวิทยากร
และจัดเตรียมเอกสารการประชมุสัมมนา 

ม.ค.-มี.ค. 60 เอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนา 

อุปกรณสํานักงาน คณะกรรมการ KM 

ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถึงความรูที่มีโดยการนาํเอกสารการ

อบรมมาเผยแพรโดยการจดัพิมพเปนเอกสาร
แจกใหอาจารยกอนการเขารวมประชุม 

ก.พ.–เม.ย. 60 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรูคณะวิทยาการจัดการ 
2. อบรมอาจารยที่ปรึกษา 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงาน
ทางวชิาการ 

เม.ย.–มิ.ย. 60 คาเฉลี่ยของจํานวนผูเขาอบรม
ที่สามารถนําความรูไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 

ไมนอยกวารอยละ 75 ของ
จํานวนผูเขาอบรม 

แบบประเมนิกอน
และหลังการ

ประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการ KM 

7 การเรียนรู 
มีการนําองคความรูทีไ่ดรับมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

พ.ค.–ส.ค. 60 แบบประเมนิผูสอน คะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอน
ดวยเทคนิค Active Learning 
ไมนอยกวารอยละ 3.51 

การประเมินอาจารย
ผูสอนดวยระบบ

คอมพิวเตอร 

อาจารยผูสอน 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
จัดหาแหลงแลกเปลี่ยนประสบการณและจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนใหกับ
อาจารยในคณะ 

ม.ค.-มี.ค. 60 - แหลงเรียนรู 
- กิจกรรมสงเสริมการเรียน
การสอน 

จํานวน 1 คร้ัง จากการได
ศึกษาหาความรู  

หองเรียน/ปฏิบัติการ 
หองสมุด 

คณะผูบริหาร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
2 การสื่อสาร เผยแพรขอมูลเก่ียวกับโครงการ/

กิจกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน
ผานชองทาง ดังนี ้
- หนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ ทางเวบ็ไซตคณะ 

ก.พ.-มี.ค. 60 จํานวนชองทางในการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ชองทาง กระดาษ อุปกรณ
สํานักงาน และระบบ
เครือขาย
อินเตอรเนต็  

ธุรการคณะ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ เอกสารรูปแบบ
องคความรู ที่มีคุณคาเพื่อนําไปเผยแพรใหผูที่
เก่ียวของหรือผูที่สนใจสามารถเขาถึงโดยงาย 
โดยผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพนัธ 
จดหมายขาวของคณะ 

มี.ค.–เม.ย. 60 จํานวนกิจกรรมที่ไดมีเอกสาร
รูปแบบองคความรู ที่มีคุณคา
เพื่อเผยแพร 

ไมนอยกวา 3 กิจกรรม เอกสารและรูปแบบ
องคความรูและ
ระบบเครือขาย 
เว็บไซต บอรด
ประชาสัมพนัธ
จดหมายขาว 

คณะกรรมการ KM
เจาหนาที่
คอมพิวเตอร 

4 การเรียนรู เผยแพรองคความรูจากที่ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

เม.ย.-มิ.ย. 60 เอกสารการเผยแพรองค
ความรู 

อาจารยในคณะและผูที่
เก่ียวของไดรับความรูไมนอย
กวา 3องคความรู 

ชองการการเผยแพร  คณะกรรมการ KM 
 

5 การวัดผล ทําการสาํรวจเพื่อติดตามผลการ
ฝกอบรม/สัมมนาตามองคความรูที่ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ก.ค.-ส.ค. 60 รอยละของผูเขาอบรมที่ไดนาํ
ความไปใชจัดการเรียนการ
สอน 

ไมนอยกวารอยละ 75 ของผูที่
เขาอบรม 

แบบประเมนิความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ
อาจารยผูสอน 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล จัดใหมี
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อาจารยดีเดน 

ภายใน ก.ย. 60 จํานวนอาจารยที่ไดรับ
คัดเลือกที่ไดรับรางวัล 

อยางนอย 1 รางวัล - รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
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สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. การบงชี้ความรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู -             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 306,600             
7. การเรียนรู -             
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องคความรูท่ี 7 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : ไดจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป พ.ศ.2556-2560 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2559 ซึ่งพบวาปญหาขององคกร คือ อาจารย

ยังมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่ไมหลากหลาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : - ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 3.51 
                          -  ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอยางนอย 5 ดาน 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู 

1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู
ภายในองคกร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู
ภายในองคกร  
3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็น
ยุทธศาสตรและปญหาขององคกร 

พ.ย. 59 องคความรูที่ไดรับการ
คัดเลือก 

อยางนอย 1 องคความรู 1.คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
ความรูภายในองคกร 
ประจําปการศึกษา 
2559 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรูภายใน
องคกร  

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร  



44 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
3. แผนยทุธศาสตร
คณะ (ฉบับปรับปรุง
ป พ.ศ. 2560) 
4. รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู
ภายในองคกร เพื่อรวบรวมขอมูลบุคลากรที่มี
ความเชีย่วชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา 
2. ใหบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานวทิยาศาสตร
ศึกษาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
แบบ PBL 
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Problem-
Based Teaching in 21st Century” 
 

 
พ.ย. 59 

 
 
 
 
 

ธ.ค. 59 
 

 

1. องคความรู 
2. จํานวนผูเขารวมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ  

จํานวน 1 องคความรู 
จํานวน 13 คน 

1.คําสั่งคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เร่ืองให
ขาราชการและ
พนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาไป
ราชการเพื่อประชุม
การจัดการความรู 
2. แผนการสอน
แบบ ใชปญหาเปน
ฐาน (Problem 
Based Learning) 
ของอาจารยแตละ
คน 
 

ธุรการคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารยที่เขารวม
การจัดการความรู
ภายในองคกร 
และคณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ คณะกรรมการนํา

ขอมูลที่ไดจากการสรางและแสวงหาความรู
นํามาจัดทําใหเปนระบบโดยการจัดทําเปน
วารสารการจัดการความรูและเผยแพรผาน
เว็บไซต 

เม.ย. 60 จํานวนวารสารการจัดการ
ความรู 

1 ฉบับ การเผยแพรวารสาร
การจัดการความรู
ผานเวบ็ไซตคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร และ
เจาหนาที่
คอมพิวเตอรคณะ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 
คณาจารย บุคลากร รวมกันประเมินระบบ
การจัดการความรู 

พ.ค. 60 แบบประเมนิระบบการจัดการ
ความรู 

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมนิระบบ
การจัดการความรู 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

5 การเขาถึงความรู  การประชาสมัพันธ
วารสารการจัดการความรูผานเว็บไซตและสื่อ
สังคมออนไลน 

พ.ค. 60 เว็บไซตคณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและสื่อสงัคม
ออนไลน 

≥ 3.51 คะแนน เว็บไซตคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและสื่อ
สังคมออนไลน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู จัดกิจกรรม
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนและการทาํวิจัยในชั้น
เรียน 

ก.ค. 60 การเขารวมกิจกรรมของ
คณาจารยคณะวทิยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

≥ 3.51 คะแนน คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

7 การเรียนรู โดยนําองคความรูที่ไดรับมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
 

ก.ค.–ส.ค. 60 การนําองคความรูทีไ่ดรับมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

ไมนอยกวารอยละ 10 ของ
จํานวนอาจารยในคณะ 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู
ภายในองคกร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู
ภายในองคกร  
3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็น
ยุทธศาสตรและปญหาขององคกร 

พ.ย. 59 
 

จํานวนประเดน็ความรูของ
คณะ 

อยางนอย 1 ประเด็นความรู 1.คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
ความรูภายในองคกร 
ปการศึกษา 2559 
2. รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การจัดการความรู
ภายในองคกร  
3. รายงานการ
ประเมินคุณภาพฯ
ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

2 การสื่อสาร เผยแพรขอมูลเก่ียวกับโครงการ/
กิจกรรมผานชองทาง ดังนี ้
-  บันทึกขอความแจงการเขารวมโครงการ/
กิจกรรม 
-  คําสั่งคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

พ.ย.-ธ.ค. 59 จํานวนชองทางในการสื่อสาร ไมนอยกวา 2 ชองทาง 1. บันทึกขอความ
แจงหลักสูตรสง
ตัวแทนเขารวมการ
จัดการความรู 
 

ธุรการคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเคร่ืองมือ : คณะกรรมการ

นําขอมูลที่ไดจากการสรางและแสวงหา
ความรูนํามาจัดทาํใหเปนระบบโดยการจัดทาํ
เปนวารสารการจัดการความรูและเผยแพร
ผานเวบ็ไซต 

เม.ย. 60 จํานวนวารสารการจัดการ
ความรู 

1 ฉบับ วารสารการจัดการ
ความรู 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

4 การเรียนรู โดยวิธีการเผยแพรวารสารการ
จัดการความรูผานเว็บไซตคณะและสื่อสังคม
ออนไลน 

พ.ค. 60 จํานวนอาจารยที่แลกเปลี่ยน
เรียนรูผานเว็บไซตคณะและ
สื่อสังคมออนไลน 

จํานวนอาจารยที่แลกเปลี่ยน
เรียนรูผานเว็บไซตคณะและ
สื่อสังคมออนไลนไมนอยกวา
รอยละ 50  

เว็บไซตคณะและสื่อ
สังคมออนไลน 

เจาหนาที่
คอมพิวเตอรคณะ 

5 การวัดผล ทําการสาํรวจเพื่อติดตามผลการ
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการทํา
วิจัยในชัน้เรียน 

พ.ค. 60 รอยละของผูเขาอบรมที่ไดนาํ
ความไปใช 

ไมนอยกวารอยละ 10  ของผู
ที่เขาอบรม 

แบบประเมนิการ
นําไปใช 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล โดยทํา
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  

ภายใน ก.ย. 60 อาจารยผูรับทนุ Active 
learning ทุกทาน 

วุฒิบัตร/ประกาศนยีบัตร - รองคณบดีฝาย
วิชาการ/รอง
คณบดีฝายบริหาร/
คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 
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สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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.การบงชี้ความรู -             
2.การสรางและแสวงหาความรู 65,000             
3.การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู -             
5.การเขาถึงความรู -             
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7.การเรียนรู -             
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องคความรูท่ี 8 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู :  การทําวิจัยในชั้นเรียน 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบณัฑติที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : พัฒนาอาจารยยังมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่ไมหลากหลาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยางนอย 5 ดาน มากกวา 3.51 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู 

1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู
ภายในองคกร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู
ภายในองคกร  
3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็น
ยุทธศาสตรและปญหาขององคกร 

พ.ย. 59 ประเด็นความรูทีไ่ดรับการ
คัดเลือก 

อยางนอย 1 ประเด็นความรู 1.คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
ความรูภายในองคกร 
ประจําปการศึกษา 
2559 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรูภายใน
องคกร  

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
3. แผนยทุธศาสตร
คณะ (ฉบับปรับปรุง
ป พ.ศ. 2560) 
4. รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู
ภายในองคกร เพื่อรวบรวมขอมูลบุคลากรที่มี
ความเชีย่วชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา 
2. ใหบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานวทิยาศาสตร
ศึกษาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
แบบ PBL 
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Problem-
Based Teaching in 21st Century” 

พ.ย.-ธ.ค. 59 
 

1. องคความรู 
2. จํานวนผูเขารวมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

อยางนอย 1 องคความรู 
จํานวน 13 คน 

1.คําสั่งคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เร่ืองให
ขาราชการและ
พนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาไป
ราชการเพื่อประชุม
การจัดการความรู 
2. แผนการสอน
แบบ ใชปญหาเปน
ฐาน (Problem 
Based Learning) 
ของอาจารยแตละ
หลักสูตร 

ธุรการคณะ/
อาจารยที่เขารวม
การจัดการความรู
ภายในองคกร/
คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ ดําเนินการโดย

คณะกรรมการนําขอมูลที่ไดจากการสราง
และแสวงหาความรูนาํมาจัดทําใหเปนระบบ
โดยการจัดทาํเปนวารสารการจดัการความรู
และเผยแพรผานเว็บไซต 

เม.ย. 60 จํานวนวารสารการจัดการ
ความรู 

อยางนอย 1 ฉบับ การเผยแพรวารสาร
การจัดการความรู
ผานเวบ็ไซตคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร  
และสํานักงาน
คณบด ี

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู โดย
คณะกรรมการการจัดการความรูภายใน
องคกรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการเขาถึงวารสาร 

พ.ค. 60 ผลการประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 คะแนน แบบประเมนิความ
พึงพอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

5 การเขาถึงความรู โดยการประชาสัมพันธ
วารสารการจัดการความรูผานเว็บไซตและสื่อ
สังคมออนไลน 
 

พ.ค. 60 แบบประเมนิความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีตอการจัดการ
ความรูภายในองคกร 

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมนิความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการ
จัดการความรูภายใน
องคกร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยจัด
กิจกรรมวันสงเสริมวิชาการโดยสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

ก.ค. 60 ผลการประเมินการนําไปใช
ประโยชน 

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมนิการ
นําไปใชประโยชน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร  

7 การเรียนรู ก.ค. – ส.ค.60 การนําองคความรูทีไ่ดรับมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

ไมนอยกวารอยละ 10 ของ
จํานวนอาจารยในคณะ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู
ภายในองคกร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู
ภายในองคกร  
3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็น
ยุทธศาสตรและปญหาขององคกร 

พ.ย. 59 
 

- แหลงเรียนรู 
- กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูเร่ืองเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนแบบ ใชปญหา
เปนฐาน (Problem Based 
Learning) 

จํานวน 1 คร้ัง 1.คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
ความรูภายในองคกร 
ประจําปการศึกษา 
2559 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรูภายในองคกร 
3. แผนยุทธศาสตร
คณะ (ฉบับปรับปรุง
ป พ.ศ. 2560) 
4. รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

2 การสื่อสาร โดยเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
โครงการ/กิจกรรมผานชองทาง ดังนี ้
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู
ภายในองคกร เพื่อรวบรวมขอมูลบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญดานวทิยาศาสตรศึกษา 

พ.ย.-ธ.ค. 59 1. จํานวนองคความรู 
2. จํานวนผูเขารวมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
 

อยางนอย 1 องคความรู 
จํานวน 13 คน 

1.คําสั่งคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เร่ืองให
ขาราชการและ
พนักงานใน

อาจารยที่เขารวม
การจัดการความรู
ภายในองคกร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

2. ใหบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานวทิยาศาสตร
ศึกษาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนแบบ PBL 
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“Problem-Based Teaching in 21st 
Century” 
 

สถาบนัอุดมศึกษาไป
ราชการเพื่อประชุม
การจัดการความรู 
2. แผนการสอนแบบ 
ใชปญหาเปนฐาน 
(Problem Based 
Learning) ของ
อาจารยแตละคน 

และคณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ คณะกรรมการ
นําขอมูลที่ไดจากการสรางและแสวงหา
ความรูนํามาจัดทาํใหเปนระบบโดยการ
จัดทําเปนวารสารการจัดการความรูและ
เผยแพรผานเว็บไซต 

เม.ย. 60 จํานวนวารสารการจัดการ
ความรู 

อยางนอย 1 ฉบับ การเผยแพรวารสาร
การจัดการความรู
ผานเวบ็ไซตคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกรและ
เจาหนาที่
คอมพิวเตอรคณะ 

4 การเรียนรู การประชาสัมพันธวารสารการ
จัดการความรูผานเว็บไซตและสือ่สังคม
ออนไลน 

พ.ค. 60 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีตอการจัดการ
ความรูภายในองคกร 

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมนิความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการ
จัดการความรูภายใน
องคกร 

เจาหนาที่
คอมพิวเตอรคณะ 

5 การวัดผล ทําการสาํรวจเพื่อติดตามผลการ
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการทํา
วิจัยในชัน้เรียน 

พ.ค. 60 ผลการประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 คะแนน แบบประเมนิความ
พึงพอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดสรรทุน 
Active learning สําหรับปงบประมาณ
ถัดไป 
 

ภายใน ก.ย. 60 จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนเขา
รวม กิจกรรม Active Learning  

อยางนอย 12 ทุน - รองคณบดีฝาย
วิชาการ/รอง
คณบดีฝายบริหาร/
คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

 

 

สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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.การบงชี้ความรู -             
2.การสรางและแสวงหาความรู 65,000             
3.การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5.การเขาถึงความรู -             
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7.การเรียนรู -             
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องคความรูท่ี 9 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพ่ือผูสอนไดรับความรูดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน ไมนอยกวารอยละ 75 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู : ประชุมระดมสมองในกลุม

ผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูที่นํามาเปน
ตัวอยาง 

ธ.ค. 59 องคความรูที่ไดรับการ 
คัดเลือก 

อยางนอย 2 องคความรู หองประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู : รวบรวม
โครงการใหความรูและรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

พ.ย.–ธ.ค. 59 - จํานวนโครงการให
ความรูของอาจารย 
- จํานวนรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญ 

อยางนอย 3 โครงการ คอมพิวเตอร คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ : ประชุมผูบริหาร
และผูที่เก่ียวของ เพื่อจัดหัวขอฝกอบรม 

พ.ย. 59–ม.ค.60 จํานวนวารสารการจัดการ
ความรู 

อยางนอย 3 โครงการ หองประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู : 
ประชุมกําหนดตัวบุคคลที่จะเปนวิทยากร
และจัดเตรียมเอกสารการประชมุสัมมนา 

ม.ค.-มี.ค. 60 มีการประชุมคณะทํางาน

ประชุมสัมมนา 

อยางนอย 1 คร้ัง อุปกรณสํานักงาน คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถึงความรู : การนําเอกสารการอบรม

มาเผยแพรโดยการจัดพิมพเปนเอกสารแจก
ใหอาจารยกอนการเขารวมประชุมสัมมนา 

ก.พ.–เม.ย. 60 เอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนาครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยจัด
กิจกรรมเร่ือง 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรูคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. อบรมอาจารยที่ปรึกษา 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงาน
ทางวชิาการ 

เม.ย. – มิ.ย. 60 คาเฉลี่ยของจํานวนผูเขา
อบรมที่สามารถนาํความรู
ไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ไมนอยกวารอยละ 75 ของ
จํานวนผูเขาอบรม 

แบบประเมนิกอนและหลัง
การประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

7 การเรียนรู : มีการนําองคความรูที่ไดรับมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

พ.ค. – ส.ค. 60 คะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตออาจารย
ผูสอนดวยเทคนิค Active 
Learning  

ไมนอยกวารอยละ 3.51 การประเมินอาจารยผูสอน
ดวยระบบคอมพิวเตอร 

คณะทํางานการ
จัดการความรูและ
ผูมีสวนเก่ียวของ 

 
สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม :  
จัดหาแหลงแลกเปลี่ยนประสบการณและ
จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนใหกับ
อาจารยในคณะ 

ม.ค.-มี.ค. 60 - แหลงเรียนรู 
- กิจกรรมสงเสริมการเรียนการ
สอน 

จํานวน 1 คร้ัง จากการได
ศึกษาหาความรู 

หองเรียน/ปฏิบัติการ 
หองสมุด 

คณะผูบริหาร 



57 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

2 การสื่อสาร : เผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาการเรียน
การสอนผานชองทาง ดงันี ้
1. หนังสือแจงการเขารวมโครงการ/
กิจกรรม 
2. เอกสารประชาสัมพนัธ 
3. ทางเวบ็ไซตคณะ 

ก.พ.- มี.ค. 60 จํานวนชองทางในการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ชองทาง กระดาษ อุปกรณ
สํานักงาน และระบบ
เครือขาย
อินเทอรเน็ต 

กระดาษ 
อุปกรณสํานักงาน 
และระบบ
เครือขาย
อินเทอรเน็ต 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ : เอกสาร
รูปแบบองคความรู ที่มีคุณคาเพื่อนําไป
เผยแพรใหผูที่เก่ียวของหรือผูที่สนใจ
สามารถเขาถึงโดยงาย โดยผานเว็บไซต 
หรือบอรดประชาสัมพนัธ จดหมายขาวของ
คณะ 

มี.ค.–เม.ย.60 จํานวนกิจกรรมที่ไดมีเอกสาร
รูปแบบองคความรู ที่มีคุณคา
เพื่อเผยแพร 

ไมนอยกวา 3 กิจกรรม เอกสารและรูปแบบ
องคความรูและ
ระบบเครือขาย 
เว็บไซต บอรด
ประชาสัมพนัธ 
จดหมายขาว 

คณะกรรมการ KM
เจาหนาที่
คอมพิวเตอร 

4 การเรียนรู : การเผยแพรองคความรูจากที่
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

เม.ย.-มิ.ย. 60 เอกสารการเผยแพรองคความรู อาจารยในคณะและผูที่
เก่ียวของไดรับความรูไมนอย
กวา 3องคความรู 

ชองการการเผยแพร คณะกรรมการ KM 

5 การวัดผล : ทําการสํารวจเพื่อตดิตามผล
การฝกอบรม/สัมมนาตามองคความรูที่ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ก.ค.-ส.ค. 60 รอยละของผูเขาอบรมที่ไดนาํ
ความไปใชจัดการเรียนการสอน 

ไมนอยกวารอยละ 75 ของผูที่
เขาอบรม 

แบบประเมนิความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ
อาจารยผูสอน 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล : จดัให
มีการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอาจารยดีเดน 

ภายใน ก.ย. 60 จํานวนอาจารยที่ไดรับคัดเลือก
ที่ไดรับรางวัล 

อยางนอย 1 รางวัล - รองคณบดีฝาย
วิชาการ/

คณะกรรมการ KM 
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สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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.การบงชี้ความรู -             
2.การสรางและแสวงหาความรู -             
3.การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5.การเขาถึงความรู -             
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 306,600             
7.การเรียนรู -             
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องคความรูท่ี 10 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย 
หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพ่ือตีพิมพเผยแพรผลงานของอาจารยในดานการวิจัย และเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยของคณาจารยภายในคณะ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : มีงานวิจัยอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยท้ังหมดในปการศึกษา 2559 

 
สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู : ประชุมระดมสมองในกลุม

ผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูที่นํามาเปน
ตัวอยาง 

พ.ย. 59-ม.ค.60 องคความรูที่ไดรับการ

คัดเลือก 

อยางนอย 1 องคความรู หองประชุม คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู : รวบรวม
โครงการใหความรูและรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

ม.ค.-ก.พ.60 -จํานวนโครงการใหความรู
ของอาจารย 

- จํานวนรายชื่อผูเชี่ยวชาญ  

อยางนอย 1 โครงการ โปรแกรมexcel/

คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ : ประชุมผูบริหาร
และผูที่เก่ียวของ เพื่อจัดหัวขอฝกอบรม 

ก.พ. - มี.ค. 60 จํานวนโครงการ อยางนอย 1 โครงการ หองประชุม 
 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู : 
ประชุมกําหนดตัวบุคคลที่จะเปนวิทยากร
และจัดเตรียมเอกสารการประชมุสัมมนา 

ก.พ. - มี.ค. 60 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

อุปกรณสํานักงาน คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถึงความรู : การนําเอกสารการอบรม

มาเผยแพรโดยการจัดพิมพเปนเอกสารแจก
ใหอาจารยกอนการเขารวมประชุมสัมมนา 

ก.พ.–เม.ย. 60 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะผูบริหาร
และ
คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู : จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงาน 

เม.ย.–มิ.ย. 60 คาเฉลี่ยของจํานวนผูเขารวม
โครงการที่สามารถนําความรู
ไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนและการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ไมนอยกวารอยละ 75 ของ
จํานวนผูเขาอบรม 

แบบประเมนิกอน
และหลังการศึกษาดู

งาน 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

7 การเรียนรู : มีการนําองคความรูที่ไดรับมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนและการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

มิ.ย. – ก.ย. 60 มคอ. 3 / มคอ. 4 / มคอ. 5 / 
มคอ. 6 

แลกเปลี่ยนเรียนและการ
จัดการองคความรูดานการ
เรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร 

มคอ. 3 / มคอ. 4 / 
มคอ. 5 / มคอ. 6 

หัวหนาสาขาวิชา 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม : 
จัดหาแหลงแลกเปลี่ยนประสบการณหรือ
จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานงานวิจัย 

พ.ย. 59-ม.ค. 60 - แหลงเรียนรู 
- กิจกรรมสงเสริมความรูดาน

งานวิจยั 

จํานวน 1 คร้ัง จากการได
ศึกษาหาความรู 

หองคอมพิวเตอร/ 
หองสมุด 

คณะทํางานการ
จัดการความรู/
บุคลากรสาย
วิชาการ/และผูมี
สวนเก่ียวของ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

2 การสื่อสาร : เผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
โครงการ/กิจกรรมดานวิจัยผานชองทาง 
ดังนี ้
- บันทึกขอความแจงการเขารวมโครงการ/
กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ 
- ทางเว็บไซตคณะ 

ธ.ค. 59–ก.พ. 60 จํานวนชองทางในการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ชองทาง กระดาษ อุปกรณ
สํานักงาน และระบบ

เครือขาย
อินเทอรเน็ต 

ธุรการคณะ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ : เอกสาร
รูปแบบองคความรู ที่มีคุณคาเพื่อนําไป
เผยแพรใหผูที่เก่ียวของหรือผูที่สนใจ
สามารถเขาถึงโดยงาย โดยผานเว็บไซต 
หรือบอรดประชาสัมพนัธ จดหมายขาวของ
คณะ 

ม.ค. - มี.ค. 60 จํานวนผลงานวิจัยบทความที่มี
คุณคาเพื่อเผยแพร 

ไมนอยกวา 1กิจกรรม เอกสารและระบบ
เครือขาย เว็บไซต 

บอรดประชาสัมพนัธ 
จดหมายขาว 

คณะกรรมการ KM
เจาหนาที่
คอมพิวเตอร 

4 การเรียนรู : การเผยแพรผลงานวิจัย
บทความจากที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

มี.ค. – มิ.ย. 60 เอกสารการเผยแพรงานวิจัย อาจารยในคณะและผูที่
เก่ียวของไดรับความรูไมนอย
กวา 1องคความรู 

ชองการการเผยแพร คณะกรรมการ KM 

5 การวัดผล : ทําการสาํรวจเพื่อตดิตามผล
การฝกอบรม/สัมมนาตามองคความรูที่ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

มิ.ย. – ส.ค. 60 รอยละของผูเขาอบรมที่ไดนาํ
ความไปใชงานวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 50  ของผู
ที่เขาอบรม 

แบบประเมนิการ
นําไปใช 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล  
- 

ภายใน ก.ย. 60 จํานวนอาจารยที่ไดรับคัดเลือก

ที่ไดรับรางวัล 

อยางนอย 1 รางวัล - รองคณบดีฝาย
วิชาการ/

คณะกรรมการ KM 
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สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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.การบงชี้ความรู -             
2.การสรางและแสวงหาความรู -             
3.การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5.การเขาถึงความรู -             
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 25,000             
7.การเรียนรู -             
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

หนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน 
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องคความรูท่ี 1 (หนวยงานสนับสนุน) 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู :  การจัดระบบการใหบริการที่เปนเลิศ มุงเนนสรางความพงึพอใจแกผูรับบริการ 
หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
เหตุผลที่เลือกองคความรู : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่ใหบริการดานงานทะเบียนและประมวลผล  
งานดานหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงงานดานการประสานงานวิชาการตาง ๆ แกนักศึกษาและคณาจารย การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการบริการ ใหทันสมัย ตอบสนองความตองการ 
และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการนั้น มีความจําเปนอยางยิ่ง และสามารถสรางไดจากการแสวงหาองคความรู จากบุคลากรภายใน และแหลงเรียนรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีจากหนวยงาน
ภายนอก เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : - จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
                           - มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 
                           - บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 
                           - ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู โดยการประชุมบุคลากรทุก

กลุมงาน เพื่อสาํรวจความตองการความรูใน
การเพิ่งสมรรถนะในการใหบริการ 

ต.ค. – ธ.ค. รายการประเด็นความรูตาง ๆ 
ที่บุคลากรตองการไดรับ 

มีประเด็นความรูที่ตรงกับ
ความตองการของบุคลากร
อยางนอย 1 องคความรู 

- กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

2 การสรางและแสวงหาความรู  
- ทบทวนรูปแบบการใหบริการในปจจบุัน 
- ประชุมเพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

- มีเอกสาร/ขอมูลสารสนเทศ
รูเก่ียวกับทักษะความรูที่
จําเปน 
- จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
อบรมศึกษาดูงาน 

- รอยละของบุคลากรใน
หนวยงานทุกคนไดเขารวมกิจ 
รอยละ 100 
 

เอกสาร สื่อ 
ประกอบการจัด
กิจกรรม 

ผูบริหารทุกระดับ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
- จัดสงบุคลากรไปศึกษาดูงานดานการ
ใหบริการ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- จัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูมีความรูดานเทคนิค/
หัวใจของการใหบริการ 
- จัดทําคูมือ/เลมกระบวนงาน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการใหบริการ
แบบจิตบริการ 
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หนวยงานที่เปน
เลิศ มีแนวปฏิบัตทิี่ดีดานการใหบริการ 

 
 
 
 

พ.ย. 
 

ม.ค.-เม.ย. 

- จํานวนบุคลากร ผูบริหาร 
รวมกิจกรรมอบรมการอบรม
ดานการใหบริการ แบบจิต
บริการ 
- จํานวนกระบวนงานที่มผีัง
การปฏิบัติงานตามโครงการ
ของหนวยงานทีช่ัดเจน 
- จํานวนกิจกรรมศึกษาดูงาน/
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
หนวยงานภายนอกของ
บุคลากร  

- บุคลากร ผูบริหารเขารวม
กิจกรรมอบรมการอบรมดาน
การใหบริการแบบจิตบริการ 
ไมนอยกวารอยละ 95 
- สามารถดําเนินการไดครบ 
รอยละ 100 ของกระบวนงาน
ตามโครงสรางของหนวยงาน 
- มีการเขารวมแลกเปลี่ยนรู/
ศึกษาดูงานกับหนวยงาน
ภายนอกไมนอยกวา 2 คร้ัง/ป 

- เอกสาร
ประกอบการอบรม 
- เลมกระบวนงาน 
 

กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู โดย
คณะกรรมการฯ ประชุมกลั่นกรองความรูที่มี 

ชวงระยะเวลาจัด
โครงการ 

- ผลการประเมินโครงการ - ผลการประเมินโครงการไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

– กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

5 การเขาถึงความรู โดยการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร กับผู
เชียวชาญหรือหนวยงานทัง้ภายในและ
ภายนอก 

ตลอด
ปงบประมาณ  

- มีองคความรูเก่ียวกับการ
ใหบริการ และกระบวนการ
ใหบริการที่ไดมาตรฐานการ
ลดรอบระยะเวลา 

- สามารถเผยแพร
กระบวนงานทีไ่ดมาตรฐาน
การลดรอบ ไดครบทุก
กระบวนการตามโครงสราง
ของหนวยงาน  

ฐานขอมูลออนไลน
ของหนวยงาน 

งานสารสนเทศ 
กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยการจดั
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร 
ภายในหนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

- จํานวนหนวยงานที่รวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
หนวยงาน 

- ไมนอยกวา 5 หนวยงาน - เอกสาร
ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

บุคลากรทุกคน 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
- เอกสาร
ประชาสัมพันธการ
ใหบริการ 

7 การเรียนรู 
- นําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปปรับใชกับการ
ใหบริการ 
- มีการประชุมสรุปผลการดําเนนิงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

- มีกิจกรรม การรวบรวม
ปญหาและอุปสรรคจากการ
ใหบริการตาง ๆ ของ
หนวยงาน 

- อยางนอยปงบประมาณละ 
2 คร้ัง 
- ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการไมนอยกวา 3.51 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

- สงเสริมใหบุคลากรเห็นถึงความสําคัญของ
การมีสวนรวมในการสรางพืน้ฐานความรู 

ม.ค.-ก.พ. มีกิจกรรมสรางพื้นฐานความรู
ดานการจัดการความรูแก
บุคลากร 

อยางนอย 1 คร้ัง เอกสารการอบรม กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

2 การสื่อสาร 
- เผยแพรขอมูลเก่ียวกับกระบวนการ
ใหบริการที่ได มาตรฐานการลดรอบ
ระยะเวลา 

ต.ค.-ก.ย. จํานวนกระบวนการใหบริการ
ที่มีผังการปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

ทุกกระบวนงานตามโครงสราง
ของหนวยงาน 

เลมกระบวนงาน บุคลากรทุกคน 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 
- เผยแพรเอกสาร/กิจกรรมที่เก่ียวของผาน
สื่อออนไลนตางๆ  
- แสวงหาตัวอยาง/แนวปฏิบัติทีด่ี เพื่อนําไป
เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคล
ภายในหนวยงาน 

ต.ค.-ก.ย. จํานวนกระบวนงานที่เผยแพร จํานวนกระบวนงานที่เผยแพร – งานสารสนเทศ 
กลุมงานบริหาร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
4 การเรียนรู โดยจัดกิจกรรม เพื่อสรางความ

เขาใจในกระบวนการจัดการความรู 
ต.ค.-ก.ย.  จํานวนบุคลากรที่เขารวม

กิจกรรม 
รอยละ 100 – บุคลากรทุกคน 

5 การวัดผล  
- สํารวจความพงึพอใจ ความคาดหวังของ
ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
หนวยงาน 

ก.ย. ระดับความพงึพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของหนวยงาน 

มากกวา 3.51 แบบสอบถาม กลุมงานบริหาร 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ก.ย. – – ประกาศนียบัตร/
ของรางวัล 

คณะผูบริหาร 

 

สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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.การบงชี้ความรู -             
2.การสรางและแสวงหาความรู -             
3.การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู -             
5.การเขาถึงความรู -             
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 20,000             
7.การเรียนรู 110,000             
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องคความรูท่ี 2 (หนวยงานสนับสนุน) 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การเขียนโครงการภายในหนวยงาน 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การยกระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงการภายในหนวยงานที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  - บุคลากรสายสนบัสนุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการการเขียนโครงการภายในหนวยงาน เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 70 
                            - จํานวนโครงการของแตละหนวยงาน อยางนอยหนวยงานละ 1 โครงการ 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู 

- ประชุมผูบริหาร และ บุคลากร เพื่อ
ทบทวนผลการดําเนนิงาน จากปงบประมาณ 
2558 และเตรียมการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2559 

ส.ค.-ก.ย. 59 จัดการประชุมเพื่อทบทวนการ
ดําเนินการการจัดการความรู 

ผูบริหาร และ บุคลากร ทราบ
ถึงผลการดําเนนิงาน จากป
การศึกษา 2558 และหัวขอ
การดําเนินการการจัดการ
ความรูในปการศึกษา 2559 
รอยละ 80 

- คอมพิวเตอร  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

2 การสรางและแสวงหาความรู : จัดทํา
โครงการใหบุคลากรภายในหนวยงาน ทํา
บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
เขียนโครงการภายในหนวยงาน 

ต.ค. -พ.ย. 59 1. ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การเขียนโครงการ 
2.ผูเขารวมโครงการ 

บุคลากรสายสนับสนุนของ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการเขียน
โครงการ เพิ่มข้ึน อยางนอย
รอยละ 70 

- คอมพิวเตอร  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ : จัดทําขอมูลลง

เว็บไซต เพื่อเปนชองทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

ม.ค.-ก.พ. 60 มีระบบการจัดการความรูใน
หนวยงานจัดเก็บบนเว็บไซต 

มีขอมูลผูจัดทํา และตัวอยาง
คูมือปฏิบัติงานบนเว็บไซต
สํานักฯ 

- คอมพิวเตอร  
- ไฟลขอมูลเอกสาร
ประกอบ การอบรม 

คุณสุณิสา ออนฉํ่า 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู : สรุป
ประเด็น ปญหา และแนวทางการแกไข ใน
การเขียนโครงการ 
ที่สําคัญ 

ต.ค.-พ.ย. 59 เลมสรุปโครงการ ที่รวบรวม 
ประเด็น ปญหา และแนวทาง
การแกไข ในเขียนโครงการ 

เลมสรุปโครงการ 1 เลม - คอมพิวเตอร  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

5 การเขาถึงความรู : เพิ่มชองทางการเรียนรู เม.ย.-พ.ค. 60 1. เว็บไซต 
2. สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

1.เว็บไซต หนวยงาน 
ที่มีขอมูลการจัดการความรู 
อยางนอย 1เว็บไซต  
2. หองประชุมราชพฤกษ ชัน้ 
1 อาคาร 15 

- คอมพิวเตอร  
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู : ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการความรู การ
เขียนโครงการภายในหนวยงาน 

เม.ย.-พ.ค. 59 จํานวนโครงการของแตละ
หนวยงาน  

1. จํานวนโครงการ จํานวน 3 
โครงการ 
2. จํานวนผูที่ตองเขียน
โครงการภายในหนวยงาน เขา
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
นอย รอยละ 80 
3. ประชาสัมพันธขอมูลผาน
เว็บไซตหนวยงาน 

- คอมพิวเตอร  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
 

7 การเรียนรู : ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู
ปปจจบุันเปรียบเทียบระหวางปที่ผานมา 

พ.ค. 60  1. จัดการประชุมเพื่อทบทวน
การดําเนินการการจัดการ
ความรู 

1. ผูบริหาร และ บุคลากร 
ทราบถึงผลการดําเนนิงาน 
จากปการศึกษา 2559  

- คอมพิวเตอร  
- คูมือการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู/สํานักงาน
ผูอํานวยการ 
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดาํเนินการการ

จัดการความรู ตามขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินภายนอก ผานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

จัดการความรู 

ส.ค.-ก.ย. 59 
 

1. การจัดประชุมเพ่ือ
ทบทวนการดําเนินการ
อยางนอย 1 ครั้ง 

1.ผูบริหารและบุคลากร 
ทราบถึงผลการดําเนินงาน
จากปการศึกษา 2558 
และหัวขอการดําเนินการ
การจัดการความรูในป
การศึกษา 2559 
รอยละ 90 

- คอมพิวเตอร 
- เอกสารประกอบการอบรม 

-คณะกรรมการจัดการความรู 
-สํานักงานผูอํานวยการ 

2 การสื่อสาร 

-จัดทําโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและงานวิจัย และจดั

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูในองคกร โดย ใช

นโยบายดานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

และใหบุคลากรผูถายทอดความรู มี

ประสบการณ ความรูความเขาใจใน 

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และงานวิจัย 

-  หนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

-  ปฏิทินการกําหนดกิจกรรมประจําภาค

การศึกษาของสํานักวิทยบริการฯ  

-  การประชาสัมพันธทางเว็บไซตของสํานักวิทย

บริการฯ 

 

ต.ค. -พ.ย. 59 
 

1. จํานวนชองทางใน

การสื่อสาร 

2. ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการจดัทําคูมือ

ปฏิบัติงานของผูเขารวม

โครงการ 

1. ชองทางการสื่อสารไม
นอยกวา 2 ชองทาง 
2. บุคลากรสายสนับสนุน
ของสํานักวิทยบริการฯ 
2. ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจดัทําคูมือ
ปฏิบัติงาน เพ่ิมข้ึน  
อยางนอยรอยละ 70 

- คอมพิวเตอร 
- เอกสารประกอบการอบรม 
- กระดาษ อุปกรณ
สํานักงาน และระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต 

-คณะกรรมการจัดการความรู 
-สํานักงานผูอํานวยการ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 

-จัดทําขอมูลลงเว็บไซต เพ่ือเปนชองทางในการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู และจัดใหสถานท่ีแลกเปลีย่น

เรียนรู (บริเวณช้ัน 1 อาคาร 15) และให

บุคลากรผูมีประสบการณถายทอดความรู 

ม.ค.-ก.พ. 60 1. เว็บไซต 

2. สถานท่ีแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

1. เว็บไซตหนวยงานท่ีมี
ขอมูลการจดัการความรู 
อยางนอย 1 เว็บไซต 
2. หองประชุมราชพฤกษ 
ช้ัน 1 อาคาร 15 

- คอมพิวเตอร 
- ไฟลขอมูลเอกสารและ
รูปแบบการจดัการความรู 
- ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต  

-คณะกรรมการจัดการความรู 
-สํานักงานผูอํานวยการ 

4 การเรยีนรู 

-การแลกเปลี่ยนรูผานการประชุมบุคลากรผูมี

ประสบการณ และผูท่ีกําลังดาํเนินการเขียน

โครงการภายในหนวยงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ 

ต.ค.-มิ.ย. 60 จํานวนโครงการของ

สํานักวิทยบริการฯ 

ประจําปงบประมาณ 

2560 

จํานวนโครงการของแตละ
หนวยงาน อยางนอย
หนวยงานละ 1 โครงการ 
ในปงบประมาณ 2560 

- คอมพิวเตอร 
 

-คณะกรรมการจัดการความรู 
-สํานักงานผูอํานวยการ 

5 การวัดผล 

-คุณภาพของคูมือการปฏิบัติงาน และโครงราง

งานวิจัย หรือผลงานวิจัย 

ก.ค. – ส.ค. 60 จํานวนโครงการของ

สํานักวิทยบริการฯ

ประจําปงบประมาณ 

2560 

จํานวนโครงการของแตละ
หนวยงาน อยางนอย
หนวยงานละ 1 โครงการ 
ในปงบประมาณ 2560 

- คอมพิวเตอร 
 

-คณะกรรมการจัดการความรู 
-สํานักงานผูอํานวยการ 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

- จัดใหมีการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล บุคลากร

ดีเดน ประจําปงบประมาณ 

-การยกยองชมเชย ในท่ีประชุม คณะกรรมการ

บริหารสํานักวิทยบริการฯ 

ภายใน ก.ย. 60 1. จํานวนบุคลากรท่ี

ไดรับรางวัล 

อยางนอย 1 รางวัล - เกียรติบัตร  
 

- ผูบริหารสํานักวิทยบริการฯ 
-คณะกรรมการจัดการความรู 
-สํานักงานผูอํานวยการ 
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สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

  

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.การบงชี้ความรู -             
2.การสรางและแสวงหาความรู 40,000             
3.การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู -             
5.การเขาถึงความรู -             
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7.การเรียนรู -             
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องคความรูท่ี 3 (หนวยงานสนับสนุน) 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู :  ข้ันตอนและวธิีการจัดพธิีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมใหตอบสนองกับความตองการของทองถ่ินและสังคม 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูทีไ่ดรับไปใชในการบรูณาการเรียนการสอนกับการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมได 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  - บุคลากรเกิดความรู ความเขาใจ ในข้ันตอนและวธิีการจัดพธิีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 
                            - มีคูมือข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม จํานวน 1 เลม 
                            - ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู 

- แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูระดับ
สํานักฯ 
- ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูเพื่อ
ทบทวนการดําเนนิการจัดการความรูตาม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เพื่อใหไดหัวขอในการจัดการ
ความรูที่มีประโยชน 

ส.ค.–ต.ค. 59 
 

- จัดการประชุมเพื่อทบทวนการ
ดําเนินการจัดการความรู 
 

- ผูบริหารและบุคลากร
ทราบถึงผลการดําเนนิงาน 
จากปการศึกษา 2558 และ
ไดหัวขอในการจัดการ
ความรูในปการศึกษา 2559 

- เอกสารประกอบ 
การประชุม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- กลุมงานสงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

2 การสรางและแสวงหาความรู  
- คนควา และรวบรวมขอมูลความรู
เก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการจัดพธิีการและ
พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี  

ม.ค.-ก.พ. 60 
 

- เอกสาร/ขอมูลเก่ียวกับทักษะ
ความรูที่จําเปน 
- จํานวนบุคลากรที่ เข าร วม
โครงการ 

- มีเอกสาร/ขอมูลเก่ียวกับ
ข้ันตอนและวิธีการจัดพธิี
การและพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

- เอกสารข้ันตอน
การจัดกิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียม

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
ดานทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
- จัดโครงการจัดทําแผนจัดการความรู 
(KM) แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ันตอนและวิธีการ
จัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ดานทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
และศึกษาดูงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 ดานทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- บุคลากรเขารวมโครงการ
ไมนอยกวา รอยละ 80 

ประเพณี พิธีการ
และพิธีกรรม 

- กลุมงานสงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและ 
วัฒนธรรม  
- กลุมงานวจิัยและ
บริการวิชาการ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ  
- สรุปผลโครงการจัดทําแผนจัดการความรู 
(KM) แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ันตอนและวิธีการ
จัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และศึกษาดูงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- มีการจัดทําคูมือข้ันตอนและวธิีการจัดพธิี
การและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ดานทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของ
สํานักฯ 

ก.พ.–มี.ค. 60 
 

- สรุปผลการจัดโครงการ/
กิจกรรม 
- มีคูมือข้ันตอนและวิธีการจัด
พิธีการและพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดาน
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

- เลมสรุปโครงการ 1 เลม 
- เลมคูมือข้ันตอนและ
วิธีการจัดพิธีการและ
พิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ดานทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 1 เลม 

- เอกสารสรุป
โครงการ 
- คูมือข้ันตอนการจัด
กิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีการ
และพิธีกรรม 
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- กลุมงานสงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู  โดย
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ เพื่อ
กลั่นกรองความรู  ส รุปประเด็นที่ตอง
ปรับปรุง แกไข 

มี.ค.-เม.ย. 60 
 

มีการจัดการประชุม
คณะกรรมการฯ กลั่นกรอง
ความรู 
 

- บุคลากรสํานักฯ เขารวม
ประชุม ไมนอยกวารอยละ 
80 

- เอกสารประกอบ 
การประชุม 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู 
- กลุมงานสงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

5 การเขาถึงความรู 
- จัดพิมพเอกสารคูมือข้ันตอนและวิธีการ
จัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม

เม.ย.–มิ.ย. 60 
 

- จํานวนชองทางการเผยแพร
ความรู 

- มีชองทางการเผยแพร
ความรูอยางนอย 1 ชองทาง 

- เอกสารคูมือ 
- เว็บไซตสาํนักฯ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
ประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อเผยแพรใหกับบุคลากร 
- เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ หรือจดหมายขาวของสํานัก 

- บอรด
ประชาสัมพนัธ 
- จดหมายขาว 

- กลุมงานวจิัยและ
บริการวิชาการ 
- เจาหนาที่
คอมพิวเตอร 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในหนวยงาน 

เม.ย.–มิ.ย. 60 
 

- จํานวนบุคลากรที่เขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- บุคลากรสํานักฯ เขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสารประกอบ 
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู 
- กลุมงานสงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

7 การเรียนรู โดยสงเสริมใหมีการนําความรูที่
ไดรับมาใชในการปฏิบัติงานในการจัด
กิจกรรม/โครงการวันสําคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย  

เม.ย.–ก.ค. 60 
 

- ความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรม/โครงการ 

- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอยละ 
80 

- แบบประเมนิความ
พึงพอใจ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- กลุมงานสงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

- กําหนดนโยบายการจัดการความรูของสา
นักฯ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเห็นความสาํคัญ 
- รวมเสนอความคิดเห็นที่แตกตางและชี้แจง
สรางความเขาใจในการจัดการความรูของ
สํานักฯ 

ต.ค.-ธ.ค. 59 - ขอบเขตการจัดการความรูที่
สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร 

- อยางนอย 1 ขอบเขต/ป
การศึกษา 

- เอกสารรายงาน
การประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
2 การสื่อสาร  

- ดําเนินการจัดโครงการจัดทาํแผนจัดการ
ความรู (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ันตอนและ
วิธีการจัดพิธีการและพธิีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงานดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 
- หนังสือ/คําสัง่แจงการเขารวมโครงการ/
กิจกรรม  
- เอกสารประชาสัมพันธ 

ธ.ค. 59–ก.พ. 60 
 

- จํานวนชองทางในการ
สื่อสาร 
 

- อยางนอย 1 ชองทาง - เอกสารประกอบ 
การประชุม/
โครงการ 
- บันทึกขอความ/
คําสั่ง 
- เอกสาร
ประชาสัมพนัธ 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู 
- กลุมงานสงเสริม
และเผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ โดยจัดทําเอกสาร
คูมือข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและ
พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดาน
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อนาํไปเผยแพร
ใหผูที่เก่ียวของหรือผูที่สนใจสามารถเขาถึง
โดยงาย โดยผานการประชุม เว็บไซต บอรด
ประชาสัมพนัธ หรือจดหมายขาวของสํานักฯ 

ก.พ. – เม.ย. 60 
 

- จํานวนชองทางเผยแพร
ขอมูล 

- อยางนอย 1 ชองทาง 
 

- เอกสารความรู 
- เว็บไซตสาํนักฯ 
- บอรด
ประชาสัมพนัธ 
- จดหมายขาว 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู 
- กลุมงานสงเสริม
และเผยแพรศิลปะ
และ วัฒนธรรม 
- เจาหนาที่
คอมพิวเตอร 

4 การเรียนรู 
- มี ก า รแลก เปลี่ ย น รู ผ า น กา รประชุ ม 
ถายทอดผลสําเร็จและประโยชนที่ไดจากการ
จัดการความรูใหบุคลากรในสํานักฯ ทราบ 
- นําความรูทีไ่ดรับมาใชในการปฏิบัติงานใน
การจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย  

มิ.ย. – ก.ค. 59 
 

- จํานวนบุคลากรที่เขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- บุคลากรสํานักฯ เขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ไมนอยกวา
รอยละ 80 
 

- เอกสารข้ันตอน
และวิธีการจัดพิธีการ
และพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู 
- กลุมงานสงเสริม
และเผยแพรศิลปะ
และ วัฒนธรรม 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
5 การวัดผล  

- ประเมินความรู ความเขาใจของบุคลากรที่
เขารวมโครงการ/กิจกรรม  
-  ประเมินความพึงพอใจของผู เข าร วม
กิจกรรม/โครงการ 

เม.ย. – มิ.ย. 60 - รอยละความรูความเขาใจ
ของผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม 
- ความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรม 

- ไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
- ไมนอยกวารอยละ 80 

- แบบประเมนิความ
พึงพอใจ 
- รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู 
- กลุมงานสงเสริม
และเผยแพรศิลปะ
และ วัฒนธรรม 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักฯ 

พ.ค. – ก.ค. 60 - มีการกลาวยกยองชมเชย - บุคลากรที่เขารวมรวม
ประชุม 

- คํากลาวยกยอง
ชมเชย 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู 
- ผูอํานวยสํานักฯ 

 

สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 
 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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.การบงชี้ความรู  -             

2.การสรางและแสวงหาความรู  144,550             

3.การการจัดการความรูใหเปนระบบ  -             

4.การประมวล และกลั่นกรองความรู  -             

5.การเขาถึงความรู  -             

6.การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู  -             

7.การเรียนรู  -             
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องคความรูท่ี 4 (หนวยงานสนับสนุน) 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู :  การใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเขาสูตาํแหนงของบุคลากรสายสนบัสนุน 
หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : สถาบันวจิัยและพฒันา 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย และสงเสริมใหคณาจารยภายในมหาวิทยาลยัจัดทาํบทความวิจัยที่มีคุณภาพออกตีพิมพเผยแพร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : - บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการใชงานวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเขาสูตาํแหนง อยางนอย 1 คน 
                         - ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถนํามาพัฒนาหนวยงานหรือเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เร่ือง 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู โดยการการสาํรวจหัวขอ

เร่ืองที่ตองการพัฒนาหนวยงานหรือบุคลากร 
(Training Needs Survey) 

ส.ค.–ก.ย. 59 ไดหัวขอเร่ืองที่จะพัฒนา

หนวยงานหรือบุคลากร 

อยางนอย 1 หัวขอ - สถาบนัวิจัยและ

พัฒนาและคณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- สงบุคลากรเขารวมอบรมโครงการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ประจําสูงานวิจัย (Routine to Research : 
R2R) เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหบคุลากรสง
ขอเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนทุนวิจยังาน
ประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) 
 

ต.ค. 59–ก.พ. 60 มีบุคลากรสายสนับสนุนของ
สถาบนัวิจัยและพัฒนาเสนอ
ขอทนุวิจัยไมนอยกวา 1 ทาน 

มีบุคลากรสายสนับสนุนเขา
รวมไมนอยกวา 1 ทาน 

- สถาบนัวิจัยและ
พัฒนาและคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยการจัดทํา

ขอมูลลงเว็บไซต เพื่อเปนชองทางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

มี.ค.–เม.ย. 60 มีระบบการจัดการความรูใน

หนวยงานจัดเก็บบนเว็บไซต 

มีการเผยแพรอยางนอย

จํานวน 1 ชองทาง 

- คอมพิวเตอร สถาบนัวิจัยและ

พัฒนาและคณะ 

4 การประเมินผลและกลัน่กรองความรู 
สรุปแนวทางการแกไข ปรับปรุงขอเสนอ

โครงการวิจัยใหสมบูรณตามคําแนะนาํของ

ผูทรงคุณวุฒ ิ

 

พ.ค. 60 ขอเสนอโครงการวิจัย 
Routine to Research 
(R2R) ที่แกไขปรับปรุง จน
ไดรับทนุ 

มีบุคลากรสายสนับสนุนไดรับ
ทุนไมนอยกวา 1 เร่ือง 

 สถาบนัวิจัยและ

พัฒนาและคณะ 

5 การเขาถึงความรู 
- มอบหมายใหฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
ประชาสัมพนัธและเผยแพรความรูในเว็บไซต 
- เปดใหบุคลากรสามารถเขาถึงสื่อความรู
โดยผานเว็บไซต 

พ.ค. 60 (1) เว็บไซต 
(2) สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู 

เว็บไซต 
หองประชุมสถาบันวิจยัฯ 

- คอมพิวเตอร สถาบนัวิจัยและ

พัฒนาและคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยการจัด
ฝกอบรม /สัมมนา /เสวนา/ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรูดานการวิจัย 

มิ.ย.60 จํานวนผูดาํเนินการ มีผูดําเนนิการไมนอยกวา 1 

คน 

คอมพิวเตอร สถาบนัวิจัยและ

พัฒนาและคณะ 

7 การเรียนรู โดยประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
 

ก.ค. 60 จัดการประชุมเพื่อทบทวนการ
ดําเนินการจัดการความรู 

มีผลงานวิจัยที่เปน Routine 
to Research (R2R) อยาง
นอย 1 เร่ือง 
 

- สถาบนัวิจัยและ

พัฒนาและคณะ 
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

- ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการ
การจัดการความรู 

ส.ค.–ก.ย. จัดประชุมอยางนอย 1 คร้ัง ผูบริหารและบุคลากรทราบ

ผลการดําเนนิงานในปทีผ่าน

มาและวางแผนการดําเนนิงาน

ในปตอไป 

- สถาบนัวิจัยและ

พัฒนาและคณะ 

2 การสื่อสาร  
- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาย
สนับสนนุในการพฒันางานประจําสูงานวิจยั 
(Routine to Research : R2R)  
- มีการใหทุนสนับสนนุงานประจําสูงานวิจยั 
(Routine to Research : R2R) 

ต.ค. –  พ.ค. จํานวนผูเสนอเขารวม

โครงการและผูเสนอขอทุน 

มีบุคลากรของสถาบนัวิจัยฯ 

เขารวมอบรมไมต่ํากวารอยละ 

80 และเสนอขอทุนไมนอย

กวา 1 ทาน  

- เอกสาร
ประกอบการ
อบรม 

- ประกาศทุน 
- บันทึกขอความ

ประชาสัมพนัธ
โครงการและการ
ใหทุน 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนาและคณะ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ  
- การเผยแพรขอมูลเอกสารองคความรูที่
เก่ียวของผานเว็บไซต 

ต.ค. – พ.ค. เว็บไซต มีการเผยแพรขอมูลผาน

เว็บไซต 

คอมพิวเตอร สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
4 การเรียนรู 

- บุคลากรในหนวยงานไดเรียนรูกระบวนการ
ในการพัฒนางานประจําสูงานวจิัย (Routine 
to Research : R2R) และไดเรียนรูแนวทาง
ในการพัฒนางานประจําของบคุลากรสาย
สนับสนนุจากการนําเสนอโครงการเพื่อเสนอ
ขอทุนวิจัยพรอมทั้งไดรับฟงคําแนะนาํจาก
คณะกรรมการในการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนนุในการพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย (Routine to 
Research : R2R) 

ต.ค. – พ.ค. 

 

มีบุคลากรของสถาบนัวิจัยฯ 

เขารวมอบรมไมต่ํากวารอย

ละ 80 

มีบุคลากรสายสนับสนุนของ

สถาบนัวิจัยฯ ไดรับทนุไมนอย

กวา 1 ทาน 

- สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

5 การวัดผล โดยพิจารณาจากจาํนวนผูไดรับ
คัดเลือกใหไดรับทุน 

มิ.ย.-ก.ค. จํานวนขอโครงการวิจัยที่

เสนอขอทุน 

มีบุคลากรสายสนับสนุนของ

สถาบนัวิจัยฯ ไดรับทนุไมนอย

กวา 1 ทาน 

ขอเสนอ

โครงการวิจัย 

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในที่
ประชุมคณะกรรมการสถาบันวจิัยฯ 

ส.ค. มีบุคลากรสายสนับสนุนของ

สถาบนัวิจัยฯ ไดรับทนุไมนอย

กวา 1 ทาน 

มีบุคลากรสายสนับสนุนของ

สถาบนัวิจัยฯ ไดรับทนุไมนอย

กวา 1 ทาน 

 สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
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สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 
 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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.การบงชี้ความรู -             
2.การสรางและแสวงหาความรู 30,000             
3.การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู -             
5.การเขาถึงความรู -             
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7.การเรียนรู -             
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องคความรูท่ี 5 (หนวยงานสนับสนุน) 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู :  การพัฒนากระบวนการรับ-สงเร่ืองเบิกจายเงนิระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลัง 
หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : สํานักงานอธิการบด ี
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การยกระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล 
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานดานงบประมาณและการเงิน ใหสามารถติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ ไดตลอดเวลา และพัฒนาไปสูการ
เปนสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสนิใจของผูบริหาร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : - กระบวนการรับ-สงเร่ืองเบิกจายเงนิระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลัง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิต ิ
                           - มีระบบสารสนเทศที่อํานวยความสะดวกในการควบคุมและติดตามเร่ืองเบิกจายเงิน 
                           - มีกิจกรรมเพื่อถายทอดกระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติของระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน 
                           - มีคูมือการใชงานระบบระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงนิ 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู 

- แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูระดับ
สํานักฯ 
- การประชุมทบทวนของคณะกรรมการ
จัดการความรูสํานักฯเพื่อทบทวนการ
ดําเนินการจัดการความรูตามขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารสํานักและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
- กําหนดประเด็นความรูจากปญหาของ
องคกร 

ก.ย.–ธ.ค. 59 - ประเด็นการจัดการความรู
ของสํานัก 

- ประเด็นความรูที่ตรงกับ
ความตองการของบุคลากร
และหนวยงาน อยางนอย 1 
ความรู 

- คําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรู 

- ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบด ี
- ผูอํานวยการกอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
2 การสรางและแสวงหาความรู 

- รวบรวมและจัดเก็บขอมูลเพื่อการทบทวน

การดําเนินงานที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

- จัดการประชุมตดิตามการใชงานระบบรับ-
สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน เพื่อ
ระดมความขอคิดเห็นและสอบถามปญหา 
ขอเสนอแนะตางๆ จากทุกหนวยงาน 

ก.ย. 59-ก.พ. 60 - รายงานผลการใชระบบรับ-

สงและติดตามเอกสารการเบิก

จายเงิน 

- ขอคิดเห็นและ ขอเสนอแนะ

ตางๆ จากทุกหนวยงาน 

- รายงานผลการใชระบบรับ-

สงและติดตามเอกสารการเบิก

จายเงิน จํานวน 1 ฉบับ 

- ประชุมการติดตามระบบ 1 

คร้ัง 

- รายงานผลการใช
ระบบรับ-สงและ
ติดตามเอกสารการ
เบิกจายเงนิพรอม
ขอคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะตางๆ 
จากทุกหนวยงาน 
- เอกสารแสดง
กระบวนการรับ-สง
เร่ืองเบิกจายเงิน
ระหวางทุก
หนวยงานกับกลุม
งานการคลงั 

- ผูอํานวยการ

สํานักงาน

อธิการบด ี

- ผูอํานวยการกอง 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู 

- กลุมงานคลัง 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- สรุปประเด็นความรูกระบวนการรับ-สง
เร่ืองเบิกจาย เพิ่มเติมเพื่อสรุปหาแนวทาง
และวิธีการในการปรับปรุงระบบรับ-สงและ
ติดตามเอกสารการเบิกจายเงินใหสอดคลอง
ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน 
และการบัญชี 3 มิติ ของปจจุบัน 
- ประสานผูเชีย่วชาญดําเนนิการปรับปรุง
และพัฒนาโปรแกรมระบบรับ-สงและติดตาม
เอกสารการเบิกจายเงินใหสอดคลองระบบ

มี.ค.–เม.ย. 60 - โปรแกรมระบบรับ-สงและ
ติดตามเอกสารการเบิก
จายเงินทีไ่ดรับปรับปรุง 
 

- การปรับปรุงระบบระบบรับ-
สงและติดตามเอกสารการเบิก
จายเงิน อยางนอย 1 คร้ัง 
 

- เอกสารประกอบ 
การกระบวนการรับ-
สงเร่ืองเบิกจายเงิน 
- โปรแกรมระบบ
รับ-สงและตดิตาม
เอกสารการเบิก
จายเงินทีไ่ดรับ
ปรับปรุง 
 

- ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบด ี
- ผูอํานวยการกอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- กลุมงานคลัง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
บริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 
มิติ ของปจจุบัน 

4 การประเมินผลและกลัน่กรองความรู 
โดยคณะกรรมการฯ ประชุมกลัน่กรอง
ความรูที่มีอยู 

ตลอดปการศึกษา 

 

- จํานวนคร้ังในการประชุม - อยางนอย 2 คร้ัง - - คณะกรรม การ

จัดการความรู 

5 การเขาถึงความรู 
- จัดทําคูมือการใชงานระบบระบบรับ-สง

และติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน 

- จัดกิจกรรมชี้แจงการใชระบบรับ-สงและ

ติดตามเอกสารการเบิกจายเงินที่ปรับปรุง

เพิ่มเติม 

เม.ย.–มิ.ย. 60 - คูมือโปรแกรมระบบรับ-สง

และติดตามเอกสารการเบิก

จายเงินเปนลายลักษณอักษร 

- กิจกรรมชี้แจงใหหนวยงาน

หลักภายในไดรับทราบการใช

ระบบรับ-สงและตดิตาม

เอกสารการเบิกจายเงินที่

ปรับปรุงเพิ่มเติม 

- สามารถเผยแพรการ

ดําเนินงานไดครบทุก

กระบวนการ 

- ทุกหนวยงาน 

- คูมือการใชงาน

ระบบระบบรับ-สง

และติดตามเอกสาร

การเบิกจายเงิน 

- ระบบรับ-สงและ

ติดตามเอกสาร 

-  คณะกรรมการ

จัดการความรู 

- กลุมงานคลัง 

- ผูดูแลระบบ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
และภายนอกหนวยงาน 

ตลอดปการศึกษา จํานวนคร้ังที่รวมแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

ไมนอยกวา 2 คร้ัง - เอกสารประกอบ 

การแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

-  คณะกรรมการ

จัดการความรู 

- กลุมงานคลัง 

7 การเรียนรู โดยการสงเสริมใหมีการนําความรู
ที่ไดรับ มาใชพัฒนากระบวนการทํางาน 

ตลอดปการศึกษา - สรุปผลการดําเนนิงานระบบ

รับ-สงและติดตามเอกสารการ

เบิกจายเงิน 

- ผูบริหารรับทราบถึงผลการ

ดําเนินงานระบบรับ-สงและ

ติดตามเอกสารการเบิก

จายเงิน 

สรุปผลการ

ดําเนินงานระบบรับ-

สงและติดตาม

เอกสารการเบิก

จายเงิน 

- คณะกรรม การ

จัดการความรู 

- กลุมงานคลัง 
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
- กําหนดนโยบายการจัดการความรูของ
สํานักเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเห็นความสาํคัญ
ของกระบวนการจัดการความรู  

ต.ค. – ธ.ค. 59 
 

- ขอบเขตการจัดการความรู
ของสํานักที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรสาํนัก 

- อยางนอย 1 ขอบเขต - ประกาศนโยบาย
การจัดการความรู 
- ขอเสนอแนะตางๆ  

-ผูอํานวยการสํานัก 
- ผูอํานวยการกอง 
- คณะกรรม การ
จัดการความรู 

2 การสื่อสาร 
- ประกาศสาํนักงานอธิการบดีเร่ืองนโยบาย
การจัดการความรู 
- การประชุมคณะกรรมการจัดการความรูสํานักฯ 
- การเผยแพรขอมูลกระบวนการของระบบ
รับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน
และการใชโปรแกรมระบบรับ-สงและติดตาม
เอกสารการเบิกจายเงิน 

พ.ย. 59 - ก.ค. 60 - มีชองทางเผยแพรขอมูล อยางนอย 2 ชองทาง - ประกาศนโยบาย
การจัดการความรู 
- บันทึกการประชุม 
- คูมือระบบรับ-สง
และติดตามเอกสาร
การเบิกจายเงิน 
 

-ผูอํานวยการสํานัก 
- ผูอํานวยการกอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 
- การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียน 
- สรุปประเด็นความรูกระบวนการรับ-สงเร่ือง
เบิกจายเพิ่มเติมเพื่อหาสรุปแนวทางและวิธี 
การในการปรับปรุงระบบรับ-สงและติดตาม 
- การเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีในเร่ือง “ระบบ
รับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงินบน 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบภายใน
มหาวิทยาลัย” 

มี.ค. – พ.ค. 60 
 

- จํานวนหนวยงานหลัก
ภายในมหาวิทยาลัยที่เขารับ
อบรมการใชโปรแกรม 

- ทุกหนวยงาน - กิจกรรมตามแผน
จัดการความรู 
- ระบบรับ-สงและ
ติดตามเอกสารการ
เบิกจายเงินที่
ปรับปรุงเพิ่มเติม 
- มีเว็บไซตโปรแกรม
ระบบรับ-สง ฯ 
http://regis.nsru.a
c.th/new/pdoc/ 

- ผูอํานวยการสํานัก 
- ผูอํานวยการกอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

  

http://regis.nsru.ac.th/new/pdoc/
http://regis.nsru.ac.th/new/pdoc/
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
4 การเรียนรู 

- การติดตามการใชงานโปรแกรมระบบรับ-
สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน  
- การระดมความขอคิดเห็นและสอบถาม
ปญหา ขอเสนอแนะตางๆ จากทุกหนวยงาน 
ที่เก่ียวของกระบวนการเบิกจายและการใช
ระบบรับ-สง ติดตามเอกสารการเบิกจายเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงาน 

ตลอดปการศึกษา - มีการรวบรวมขอคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะตางๆ 

- อยางนอย ปละ 2 คร้ัง - รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- กลุมงานคลัง 

5 การวัดผล โดยการสํารวจความพึงพอใจใน
การใชระบบรับ-สง ติดตามเอกสารการ
เบิกจายของหนวยงาน 

มิ.ย.–ก.ค. 60 
 

- ความพึงพอใจตอระบบ
ระบบรับ-สง ติดตามเอกสาร
การเบิกจายของหนวยงาน 

- คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากกวา 3.75 

- แบบสอบถามฯ 
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- กลุมงานคลัง 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล โดยมี
การมอบรางวัลใหแกหนวยงานที่ใหความ
รวมมือในการใชระบบและใหขอคิดเห็นและ
เสนอแนะในการปรับปรุงระบบ 

ก.ค. 60 - ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของหนวยงานที่เขารวม
ประชุมแลกเปลี่ยน 

- การยกยองชมเชย
หนวยงานที่ใหความ

รวมมือในการ
ปรับปรุงพฒันา 

-ผูอํานวยการสํานัก 
- ผูอํานวยการกอง 
- คณะกรรม การ
จัดการความรู 
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สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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.การบงชี้ความรู -             
2.การสรางและแสวงหาความรู -             
3.การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู -             
5.การเขาถึงความรู -             
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7.การเรียนรู -             
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องคความรูท่ี 6 (หนวยงานสนับสนุน) 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู :  การใชงาน Google Application 
หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : บัณฑิตวิทยาลัย 
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การยกระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล 
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เมื่อดําเนินการไดแลวจะมองเห็นเปนรูปธรรม และบุคลากรมีโอกาสทาํไดสําเร็จสูง เนื่องจากบุคลากรสวนใหญในองคกรตองการ นอกจากนั้นผูบริหารใหการ
สนับสนนุ และบัณฑิตวิทยาลัยมีความพรอมดานทรัพยากร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : - บุคลากรสายสนับสนุนบัณฑติวิทยาลัยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับใชงาน Google Application ไมต่าํกวาเกณฑที่กําหนด รอยละ 80 
                           - บุคลากรสายสนับสนุนบัณฑติวิทยาลัยรอยละ 80 สามารถใชงาน Google Application เพื่อสนับสนนุภาระงานของตนเองไดในระดบัด ี

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู 

ประชุมผูบริหาร และ บุคลากร เพื่อทบทวน 
ผลการดําเนนิงานของปงบประมาณ 2559 
และเตรียมการดําเนินงานในปงบประมาณ 
2560 

ส.ค.-ก.ย. 59 แผนการจัดการความรูของ
บัณฑิตวิทยาลยั ปการศึกษา 
2559 ที่สอดคลองกับพันธกิจ
ขององคกร 

- เปนเร่ืองที่สนับสนนุการ
ดําเนินงานตาม 
พันธกิจของบัณฑิตวทิยาลัย 
- จัดทําแผนการจัดการความรู
ของบัณฑิตวิทยาลัย  
ปการศึกษา 2559 

- บันทึกรายงานการ
ประชุม 
- แผนยุทธศาสตร 
แผนบริหารงานของ
บัณฑิตวทิยาลยั 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
บัณฑิตวทิยาลยั 

2 การสรางและแสวงหาความรู โดยจัดทํา
ประเด็นความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เร่ือง การใชงาน Google Application เพื่อ
สนับสนนุภาระงานของตนเอง 

ต.ค. -พ.ย. 59 

 

- มีแนวปฏิบัตทิี่ดีในการ

จัดการความรู  

- บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย

เขารวมคัดเลือกและรวบรวม

ความรู 

- แนวปฏิบัติที่ดี เร่ือง การใช

งาน Google Application 

- บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย

เขารวมไมนอยกวารอยละ 80 

- บันทึกสรุปการ
อภิปราย 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

บัณฑิตวทิยาลยั 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยกําหนด

โครงสรางความรู ไวเปนรูปแบบที่จะสามารถ
จัดเก็บความรูอยางเปนระบบ โดยการแบง
ประเภทของขอมูลออกเปนลายลักษณอักษร 
และดิจิทัล โดยการวิเคราะหองคความรู เพื่อ
สรุปประเด็นความรูที่เก่ียวของกับการใชงาน 
Google Application เพื่อสนับสนนุภาระ
งานของตนเอง 

ม.ค.-ก.พ. 60 - มีประเด็นความรูที่เปนลาย
ลักษณอักษรและขอมูลดิจิทัล 

- สรุปประเด็นความรูที่ไดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรูไวเปน
ลายลักษณอักษรและขอมูล
ดิจิทัล อยางนอย 1 ประเด็น 
 

- รูปแบบเอกสาร 
และ ไฟลขอมูล
ดิจิทัล 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
บัณฑิตวทิยาลยั 

4 การประเมินผลและกลัน่กรองความรู โดย
จัดเก็บความรูที่เปนเอกสารสิ่งพมิพ และ
จัดทําขอมูลลงเวบ็ไซต เพื่อเปนชองทางใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ม.ค.-ก.พ. 60 - รูปแบบขอมูลความรูที่เปน

ล ายลั กษณ อั กษรและบน

เว็บไซต 

- สรุปประเด็นความรูที่ไดจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรูไวเปน

ล ายลั กษณ อั กษรและบ น

เว็บไซต 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู 

บัณฑิตวทิยาลยั 

5 การเขาถึงความรู 
- จัดทําเว็บไซต 

- จัดมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- จัดทําแผนพับสรุปความรู 

 

เม.ย. -พ.ค. 60 - เผยแพรขอมูลการจัดการ

ความรู ที่สามารถเขาถึงไดทาง

เว็บไซตของบัณฑติวิทยาลัย  

- เผยแพรเอกสารการจัดการ

ความรูไวที่มุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู  

 

อยางนอย 2 ชองทาง - คอมพิวเตอร  

- เอกสารสิ่งพิมพ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

บัณฑิตวทิยาลยั 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยการทํา
การเผยแพรความรูทางเอกสารสิ่งพิมพและ
เว็บไซต 

เม.ย. -พ.ค. 60 ประเภทของแหลงขอมูลที่

สามารถเผยแพรได 

อยางนอย 2 แหลง - คอมพิวเตอร  

- เอกสารสิ่งพิมพ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
บัณฑิตวทิยาลยั 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
7 การเรียนรู  

- สอบถามบุคลากรและผูที่เขามาเยี่ยมชม
เว็บไซตการจัดการความรู 
- จัดทําแนวปฏิบัติการจัดการความรู 

พ.ค. 60 
 

- บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
- ทําแบบสอบถามออนไลน 
ของผูที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซต
การจัดการความรู 

ประเมินความพงึพอใจตอการ
จัดการความรู และขอมูล
ความรู 

- เว็บไซต 
- แนวปฏิบัติการ
จัดการความรูของ
บัณฑิตวทิยาลยั 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
บัณฑิตวทิยาลยั 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

โดยประชุมรวมกันเพื่อทบทวน ปรับปรุง 
กระบวนการดาํเนินการการจัดการความรู 
ตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ภายนอก 

ส.ค.-ก.ย. 59 
 

- - - คอมพิวเตอร  

- เอกสารสิ่งพิมพ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
บัณฑิตวทิยาลยั 

2 การสื่อสาร 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในบัณฑติ
วิทยาลัย โดยใหบุคลากรที่มีความรูใน
ประเด็นนี้เปนผูถายทอดความรู การใชงาน 
Google Application เพื่อสนับสนนุการ
ทํางานในสวนตาง ๆ ของบุคลากร 
ภายในหนวยงาน  
- จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ และเวบ็ไซต 
- สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูบริเวณสํานักงาน
บัณฑิตวทิยาลยั  
- บอรดการจัดการความรูของบณัฑิต
วิทยาลัย 

ต.ค. -พ.ย. 59 
 

- - - คอมพิวเตอร  

- เอกสารสิ่งพิมพ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
บัณฑิตวทิยาลยั 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 

- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในบัณฑิต
วิทยาลัย  
- เอกสารสิ่งพิมพ และเว็บไซต 
- สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูบริเวณสํานักงาน
บัณฑิตวทิยาลยั  
- บอรดการจัดการความรูของบณัฑิต
วิทยาลัย 

ม.ค.-ก.พ. 60 มีกิจกรรมสงเสริมการจัดการ
ความรู แกบุคลากรภายใน
หนวยงาน 

อยางนอย 1 คร้ัง - คอมพิวเตอร  

- เอกสารสิ่งพิมพ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
บัณฑิตวทิยาลยั 

4 การเรียนรู โดยจัดทําบันทึกความรู การใช
งาน Google Application เพื่อสนับสนุน
การทํางานของตนเอง เปนลายลักษณอักษร 
หรือการเขียน Blog 

ต.ค.-มิ.ย. 60 มีรายงานการบันทึกความรู อยางนอย 1 งาน - คอมพิวเตอร  

- เอกสารสิ่งพิมพ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
บัณฑิตวทิยาลยั 

5 การวัดผล โดยการสํารวจความพึงพอใจใน
การใชงาน Google Application 

ก.ค. 60 ผลสาํรวจความพึงพอใจใน
การใชงาน Google 
Application 

ไมนอยกวา 3.51 - คอมพิวเตอร  

- เอกสารสิ่งพิมพ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
บัณฑิตวทิยาลยั 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล โดยมี
การมอบรางวัลใหแกบุคลากร 

ส.ค. 60 - - - คอมพิวเตอร  

- เอกสารสิ่งพิมพ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
บัณฑิตวทิยาลยั 
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สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 
 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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.การบงชี้ความรู -             
2.การสรางและแสวงหาความรู -             
3.การจัดความรูใหเปนระบบ 1,000             
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู -             
5.การเขาถึงความรู -             
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7.การเรียนรู -             
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กลไกการขับเคล่ือนและติดตามการดําเนินการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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กลไกการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการจัดการความรู 

 การกํากับ ติดตามผลการดําเนินการจัดการความรู ท้ัง 11 หนวยงาน ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น 

เปนการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของและนําเสนอแกผูบริหาร/ผูรับผิดชอบไดทราบถึงการดําเนินงานเปน

ระยะ ท้ังนี้เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะ

นําไปสูการปรับการดําเนินงานในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลไกสําคัญในการติดตามและประเมินผลฯ โดยคณะกรรมการจัดการ

ความรู (คณะกรรมการอํานวยการ) ทําหนาท่ีติดตามผลการดําเนินการจัดการความรู ภายในหนวยงานท่ี

ตนกํากับดูแล เพ่ือทําหนาท่ีรวบรวม ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทาง

แกไข ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด เพ่ือเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ตอไป การกํากับ 

ติดตามการจัดการความรูของหนวยงานยอยตาง ๆ นั้น มีการดําเนินการดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัย ฯ มอบนโยบายการดําเนินงานดานการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย และ

ระดบัหนวยงาน ใหแกผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบถึงแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการความรู 

 2. มีการประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูระดับ

หนวยงาน รอบ 9 และ 12 เดือน 

 3. คณะกรรมการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาผลความกาวหนาในการจัดการ

ความรูระดับหนวยงานยอย พรอมใหขอเสนอแนะในกรณีท่ีมีปญหาจากการดําเนินงาน 

 4. เม่ือสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะ/สํานักและสถาบัน 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการความรูตามแผนท่ีเสนอตอมหาวิทยาลัย 

 5. คณะกรรมการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย รวบรวมและวิเคราะหความสําเร็จของการ

ดําเนินงานในภาพรวม เสนอตอมหาวิทยาลัย เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูของ

มหาวิทยาลัยในปตอๆ ไป 

 

  



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง นโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ี 1174/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 

 ปฏิทินการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 



 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
เรื่อง  นโยบายการจัดการความรู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

..................................................................... 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับ พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี         

พ.ศ. ๒๕๔๖  ตามความในมาตรา ๑๑  สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปน

องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ 

เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ  รวมท้ังตอง

สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปน

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงไดกําหนดนโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยใหกาวสูสถาบันแหงการเรียนรู ดังนี้ 

นโยบายขอท่ี ๑  สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดทําแผนการจัดการความรู ท่ีสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

นโยบายขอท่ี ๒  กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู เพ่ือนํา        

องคความรูท่ีไดมาประยุกตใชกับการทํางานใหมีคุณภาพ และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

จัดการ ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  

นโยบายขอท่ี ๓  สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงาน มีการสรางนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีดีดาน

การจัดการความรู  

นโยบายขอท่ี ๔  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายการจัดการความรู ระหวางหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังในระดับคณะ สํานักและสถาบัน  

 นโยบายขอท่ี ๕  กําหนดใหทุกหนวยงานมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการความรูท่ีเปน

ระบบอยางตอเนื่อง ตามรอบระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๖   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

 

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ   ชํานาญกิจ) 

                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 



 

/๒.๑๑ ผศ.จรรยา... 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที ่๑๑๗๔ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ของบุคลากรภาย ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ ผศ.ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ   ประธานกรรมการ 
๑.๒ อาจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ   รองประธานกรรมการ 
๑.๓ ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   กรรมการ 
๑.๔ ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์    กรรมการ 
๑.๕ รศ.ดร.ธานี เกสทอง    กรรมการ 
๑.๖ อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา   กรรมการ 
๑.๗ อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘ ผศ.ดร.ไชยรัตน์  ปราณี    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๙ อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๐ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์  นิยม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. ก าหนดแนวทาง ให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
๒. ชี้แจงท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของการจัดการความรู้ 
๓. ก าหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของการจัดการความรู้ 
๔. สนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอกับการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๒.๑  อาจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓  ผศ.ดร.ไชยรัตน์  ปราณี    รองประธานกรรมการ 
  ๒.๔  อาจารย์ภาณุพงษ์  คงจันทร์   กรรมการ 
  ๒.๕  ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน   กรรมการ 
  ๒.๖  อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง   กรรมการ 
  ๒.๗  ผศ.นิตยา ชนินทยุทธวงศ์    กรรมการ 
  ๒.๘  ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา   กรรมการ 
  ๒.๙  นายมงคล แพทองค า    กรรมการ 
  ๒.๑๐ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง    กรรมการ 

http://mis.nsru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000149
http://mis.nsru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000892
http://mis.nsru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000241
http://mis.nsru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000885
http://mis.nsru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000886
http://mis.nsru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000596
http://mis.nsru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000374
http://mis.nsru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000679
http://mis.nsru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000141
http://mis.nsru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000150
http://mis.nsru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000847


๒ 

  ๒.๑๑ ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล    กรรมการ 
  ๒.๑๒ อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ   กรรมการ 
  ๒.๑๓ อาจารย์ ดร.สิริพร  ปาณาวงษ์   กรรมการ 
  ๒.๑๔ อาจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ   กรรมการ 
  ๒.๑๕ อาจารย์นันทภัค  ธนาอภินนท์   กรรมการ 
  ๒.๑๖ อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง    กรรมการ 
  ๒.๑๗ ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ    กรรมการ 
  ๒.๑๘ อาจารย์พงษ์ศักดิ์  สิริโสม   กรรมการ 
  ๒.๑๙ ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ   กรรมการ 
  ๒.๒๐ อาจารย์ปราณี  เนรมิตร     กรรมการ 
  ๒.๒๑ ผศ.ภิญโญ  ชุมมณี    กรรมการ 
  ๒.๒๒ อาจารย์สุเมธ  พิลึก    กรรมการ 
  ๒.๒๓ อาจารย์ ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา   กรรมการ 
  ๒.๒๔ อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒๕ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์  นิยม   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒๖ นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๒๗ นางสาวประทานพร  กัลยา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. จัดท าแผนการจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
๒. น าแนวปฏิบัติในการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน 

เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนการจัดการความรู้ระดับหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
๓. ก ากับดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
๔. น าผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนและประสานงานเพ่ือให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 

๕. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจ าปี และน าเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

๖. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  สั่ง ณ วันที่ ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘      

 

       
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ)  
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

http://mis.nsru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000149


ปฏิทินการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค (1 สิงหาคม -31 กรกฎาคม 2560) 

กิจกรรม ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.ใหคณะ/หนวยงาน เสนอรายชื่อเพ่ือแตงตัง้
คณะกรรมการจัดการความรู 

ตุลาคม  2559 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
และหนวยงานท้ัง 10 หนวยงาน 

2.แตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการจัดการ
ความรู ปการศึกษา 2559  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.คณะกรรมการฯ กําหนดประเด็น และ
เปาหมายการจัดการความรู 

พฤศจิกายน  2559 คณะกรรมการจัดการความรูระดบั
มหาวิทยาลัย 

4.คณะกรรมการจัดการความรู ระดบั
มหาวิทยาลัย ประชุมชีแ้จง ประเด็นและ
เปาหมายจัดการความรู 

ธันวาคม  2559 คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

5.คณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย จัดทํา
แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2559 

ธันวาคม  2559 คณะท้ัง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนุน
ท้ัง 5 หนวยงาน 

6.คณะ/หนวยงาน เสนอแผนการจัดการความรู
แกคณะกรรมการประจําฯ เพ่ือพิจารณาแผนฯ 

ธันวาคม  2559 คณะท้ัง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนุน
ท้ัง 5 หนวยงาน 

7.หนวยงานท่ีรับผดิชอบ ดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู 

มกราคม – เมษายน 2560 คณะท้ัง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนุน
ท้ัง 5 หนวยงาน 

8.กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู และสรางชุมชน
นักปฏิบัติระหวางหนวยงานภายในคณะ/
หนวยงาน 

เมษายน  2560 คณะท้ัง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนุน
ท้ัง 5 หนวยงาน 

9.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือตดิตาม
ความกาวหนาการจัดการความรู ระดับ
หนวยงาน/มหาวิทยาลยั รอบ 9 เดือน 

มิถุนายน  2560 คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

10.คณะ/หนวยงาน สรุปรายงานผลการจัดการ
ความรู ปการศึกษา 2559 

กรกฎาคม 2560 คณะท้ัง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนุน
ท้ัง 5 หนวยงาน 

11.คณะกรรมการจัดการความรูสรุปผลการ
จัดการความรูในภาพรวม  

สิงหาคม 2560 คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

12. คณะกรรมการคัดเลือกแผนการจัดการ
ความรูดเีดน และเผยแพรแนวปฏิบตัิท่ีด ี

สิงหาคม 2560 
 

คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

13.คณะกรรมการจัดการความรูเสนอรายงาน
ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 2560 คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

14.รายงานผลการดําเนินงานภาพรวม แกสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหขอเสนอแนะ 

สิงหาคม 2560 คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 
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