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รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) 
ระดับหนวยงานสนับสนุน  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
องคความรูที่ 1  การจัดระบบการใหบริการที่เปนเลิศ มุงเนนสรางความพงึพอใจแกผูรับบรกิาร 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคความรูที่ 2  การเขียนโครงการภายในหนวยงาน 

   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
องคความรูที่ 3  ข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
องคความรูที่ 4  การใชวิจัยเปนฐานในการพฒันาความเช่ียวชาญในการเขาสูตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน 

   สํานักงานอธิการบดี 
องคความรูที่ 5  การพัฒนากระบวนการรับ-สงเรื่องเบกิจายเงินระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลัง 

   สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
องคความรูที่ 6  การใชงาน Google Application 

 

  



รายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

องคความรูท่ี 1 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลศิ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาสูสากล 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพ่ือใหบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแก

ผูรับบริการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 1. บจํุานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 

                           2. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 

                           3. บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบคุลากรท้ังหมด 

                           4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 
ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู 
 

พ.ย.-ธ.ค. 59 1.คณะกรรมการบริหารสํานักฯ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู เพ่ือจัดทําแผนการ
จัดการความรูภายในหนวยงาน และดําเนินงานสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรู 
2. ทําการวิเคราะหองคกร เพ่ือตรวจสอบองคความรูดานการใหบริการท่ีมีอยูในปจจุบัน และองค
ความรูท่ีตองการเพ่ิมเติม 
3.ประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือระดมความคิดในการเลอืกองคความรูท่ีอยูในความตองการ
ของบคุลากรสวนใหญภายในหนวยงาน เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 โดยองคความรูท่ีเลือกคือ 
“การจัดระบบการใหบรกิารที่เปนเลิศ มุงเนนการสรางความพึงพอใจแกผูรับบรกิาร” 
4.ประชมุคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ในการดําเนินงานตามกรอบองคความรูท่ีบุคลากรได
คัดเลือกตามแผนการจัดการความรู  

คณะผูบริหาร
หนวยงาน 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 
2 การสรางและแสวงหาความรู 

 
พ.ย.-ธ.ค. 59 

และ 
พ.ค.-มิ.ย.60 

1. ศึกษา รวบรวมขอมูลความรูดานการใหบริการ จากแหลงขอมูลตาง ๆ  
2. จัดหาคูมือและตัวอยางการเขยีนผังกระบวนการดาํเนินงาน 
3. คณะกรรมการบริหารสํานัก ประชุมรวมกันเพ่ือคนหาบุคคล/ผูเชี่ยวชาญ/ผูมีความรูดานเทคนิค/

หัวใจของการใหบริการ ท่ีจะสามารถรวมแลกเปลีย่นเรียนรู และใหแนวคิดในการบริการแก

บุคลากร ภายในหนวยงาน โดยท่ีประชุมเห็นพองรวมกันวา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพันธ  

กุศลสถติย  เปนผูมีความเชยีวชาญ ในการสรางแรงจูงใจ และการสรางทัศนคตท่ีิดีในการใหบริการ 

ภายใตสภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบตังิาน จัดโครงการสงเสริมการจัดการความรู เพ่ือ

พัฒนาบคุลากร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมดสุิตา มหาวิทยาลยัราชภัฏ

นครสวรรค 

4. คดัเลือกหนวยงานท่ีมีรูปแบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ และมีลกัษณะของการดําเนินงานท่ี

คลายกัน เพ่ือเปนแบบอยางในการใหบริการและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยหนวยงานท่ีคัดเลือก

ไดแก สาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย โดยจัดโครงการ

แลกเปลีย่นเรียนรูระหวางหนวยงาน เม่ือวันท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2559 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
 

พ.ย. 
และ 

ม.ค.-เม.ย. 

1. พัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินการจัดเก็บและเผยแพรความรู ท่ีเพจการจัดการความรูของ

สํานักฯ http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=km 

2. จัดโครงรางหมวดหมูของความรูท่ีได โดยแบงออกเปน  
    2.1 กลุมองคความรูท่ีอยูภายในตัวบุคคล  
    2.2 กลุมองคความรูท่ีชดัแจง แสวงหาไดจากแหลงความรูท่ัวไป  

กลุมงาน
บรหิาร
สํานักงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

 

พ.ย. 59 
และ พ.ค. 60 

นําแนวทางการพัฒนาปรับปรุง แนวคดิ หลักการใหบริการท่ีไดจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูมาทําการทบทวน มากลั่นกรองสรุปเปนแนวทางในการดาํเนินงาน ดังน้ี 
   1. บุคลากรภายในหนวยงานทําการทบทวนกระบวนการทํางาน เพ่ือการลดขั้นตอนการ
ใหบริการใหมีความกระชับ รวดเร็ว  
   2. ดําเนินการปรับปรุงทบทวนแบบฟอรมระบบรับ-คืนคาํรองงานทะเบยีนและประมวลผล  
   3. พัฒนาระบบสนับสนุนการใหบริการ โดยผานเครือขายออนไลน  
 

 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถงึความรู 

จัดทําเอกสารเผยแพร และเว็บไซต

หนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

สํานักสงเสริมพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือจัดเก็บ รวมรวม และเผยแพรความรู/แนวปฏิบัตท่ีิไดจากการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ผูเก่ียวของ ใหแกบคุลากรภายในหนวยงานไดศึกษาเรียนรู นําไป
ปฏิบตัิ สรางความรูความเขาใจในการปฏิบัตงิานดานการใหบริการ และการลดรอบการใหบริการ 
เพ่ือใหการปฏิบตัิเปนไปในทิศทางเดยีวกัน  และสามรถเขาศึกษาไดตลอดเวลาท่ี 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=qa_km 

 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูระหวาง

บุคลากร ภายในหนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

คณะกรรมการจัดการความรู รวมกับคณะผูบริหารสํานักฯ ประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือ
แบงปน แลกเปลีย่นความรูท่ีผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการและผูเก่ียวของ และนํามาจัดทํา
เปนแนวปฏบิัติในการใหบริการ และการจัดทํารูปเลมกระบวนงาน ของบุคลากรสาํนักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 

 

7 การเรียนรู 

1.นําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปปรับใช

กับการใหบริการ 

2.มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

บุคลากรภายในหนวยงาน นําวิธีปฏบิัติท่ีไดจากการแลกเปลีย่น มาใชในการดําเนินการทบทวน 
กระบวนการใหบริการท่ีมุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
ผลท่ีไดจากการแลกเปลีย่นเรียนรู มีดงัน้ี 
   1. หนวยงานทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานแกผูมีสวนได
สวนเสีย  
   2. ปรับปรุงแบบฟอรมใหบริการคํารองโดยใหบริการผานระบบออนไลน 
   3. นําเครือขายสารสนเทศ มาสนับสนุนการใหบริการนอกพ้ืนท่ี  

 

  



สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

พ.ย.59- ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการความรู ตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน ผานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และสงเสริมใหบุคลากรเขามามี
สวนรวมในการเปนคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน 

คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสาร 

 

 1.จัดทําเอกสารเผยแพร กระบวนการรับสมัครนักศึกษาผานเว็บไซตสํานัก 

2.ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏบิัติในการทบทวนกระบวนการใหบริการ เม่ือวันท่ี 30 

พฤษภาคม  2560 ณ หองประชุมดุสติา อาคาร 14 ชั้น 2  

กลุมงาน

บริหาร 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ ก.ค.-ส.ค.60 1.เผยแพรเอกสาร/กิจกรรมท่ีเก่ียวของผานสื่อออนไลนชองทางตาง ๆ ของหนวยงาน 
2.เผยแพรและแลกเปลีย่นเรียนรูกับบคุคลภายในหนวยงาน 

กลุมงาน

บริหาร 

4 การเรียนรู 

 
ก.ค.-ก.ย. 60 1. ผูบรหิารมอบนโยบายแกบุลากรภายในหนวยงาน ใหดําเนินการทบทวนภาระงาน และ

กระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง 

2. นําความรูไปใชในการใหบริการแกผูมีสวนไดเสีย โดยสงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดี

ในการใหบริการ ดวยคามเต็มใจ  

คณะผูบริหาร 

5 การวัดผล 

 
ก.ย. 60 ยังไมถงึรอบระยะเวลาดําเนินการ  

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

 
ก.ย. 60 ยังไมถงึรอบระยะเวลาดําเนินการ  

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู :  

องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  

1.แนวปฏิบตัิท่ีดีดานการใหบริการโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวยในการขับเคลื่อนการปฏิบตังิานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และสรางความพึงพอใจใหแก

ผูใชบริการ 

2.แนวปฏิบตัิท่ีดีในการรักษาระยะเวลามาตรฐานการลดรอบการใหบริการ 
  



รายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

องคความรูท่ี 2 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การเขียนโครงการภายในหนวยงาน 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร :  

เหตุผลที่เลือกองคความรู : บุคลากรสายสนับสนุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงการภายในหนวยงาน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 1. บคุลากรสายสนับสนุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขยีนโครงการภายในหนวยงาน เพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 70 
                           2. จํานวนโครงการของแตละหนวยงาน  อยางนอยหนวยงานละ 1 โครงการ 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู  

- มีการประชุมผูบริหาร และบุคลากร  
เพ่ือทบทวนผลการดาํเนินงาน จาก
ปงบประมาณ 2559 และเตรียมการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 

ส.ค.-ก.ย. 59 
 

1. ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดาํเนินการการจัดการความรู ตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก เพ่ือใหไดหัวขอในการจัดการความรูท่ีมีประโยชนตอองคกรสงูสดุ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- จัดทําโครงการความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการการเขียนโครงการภายใน
หนวยงาน 

ต.ค. -พ.ย. 59 
 

  1. ใชนโยบายดานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัฯ 
2. บุคลากรผูถายทอดความรู มีประสบการณ ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงการภายใน
หนวยงาน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
-จัดทําขอมูลลงเว็บไซต เพ่ือเปน
ชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ม.ค.-ก.พ. 60 - มีผูรับผิดชอบในการควบคุมระบบ นางสาวสุณิสา 
ออนฉ่ํา 

 

  



 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

- สรุปประเด็น ปญหา และแนวทางการ
แกไขในการเขียนโครงการภายใน
หนวยงานท่ีสําคญั 

ต.ค.-พ.ย. 59 - สรุปประเด็นปญหา และแนวทางการแกไข ท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนลายลักษณอักษร  
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

5 การเขาถงึความรู 
- เพ่ิมชองทางการเรียนรู 

เม.ย.-พ.ค. 60 1. จัดทําเว็บไซต 
2. จัดใหมีสถานท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู ( หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคาร 15)  
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
- ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูการจัดการ
ความรู เก่ียวกับการเขียนโครงการ
ภายในหนวยงาน 

เม.ย.-พ.ค. 60 1. ใชนโยบายดานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัฯ 
2. บุคลากรผูถายทอดความรู มีประสบการณ และความรูความเขาใจในการเขียนโครงการภายใน
หนวยงาน 
3. เพ่ิมชองทางการเรียนรู 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

7 การเรียนรู 
- ประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน 

พ.ค. 60  - การติดตามและประเมินผลการจัดการความรูปปจจุบันเปรียบเทียบระหวางปท่ีผานมา ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ/
คณะกรรมการ
จัดการความรู 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
ส.ค.-ก.ย. 59 

 
- ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการความรู ตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก ผานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ และ
คณะกรรมการจัดการความรูของสํานักฯ  

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

2 การสื่อสาร 
 

ต.ค. -พ.ย. 59 
 

- จัดทําโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขยีนโครงการภายในหนวยงาน และจัด
ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูในองคกร โดยใชนโยบายดานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัฯ 
และใหบุคลากรผูถายทอดความรู มีประสบการณ ความรูความเขาใจในการเขียนโครงการ
ภายในหนวยงาน  

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

  



 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 

 

ม.ค.-ก.พ. 60 - จัดทําขอมูลลงเว็บไซต เพ่ือเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดใหมีสถานท่ี

แลกเปลีย่นเรียนรู (หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคาร 15) และใหบุคลากรผูมี

ประสบการณถายทอดความรู  

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

4 การเรียนรู 

 

ต.ค.59 - มิ.ย. 60 - การแลกเปลีย่นเรียนรูผานการประชุมบุคลากรผูมีประสบการณ และผูท่ีกําลังดําเนินการเขียน

โครงการภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

5 การวัดผล 

 

ก.ค. 60 อยูระหวางดําเนินการ คณะกรรมการ
จัดการความรู/
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

 

ส.ค. 60 อยูระหวางดําเนินการ ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ/
คณะกรรมการ
จัดการความรู 

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู : การเขยีนโครงการภายในหนวยงาน 

องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  

1. ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน ใหความสําคญัดานการจัดการความรู เพ่ือการพัฒนาระบบงานและบุคลากร และสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยัฯ 
2. ผูบริหารและบคุลากร ทราบถงึผลการดําเนินงานการจัดการความรูจากปการศึกษา 2558 และหวัขอการดาํเนินการการจัดการความรูในปการศึกษา 2559 ของหนวยงาน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขยีนโครงการภายในหนวยงานเพ่ิมขึ้น อยางนอยรอยละ 70 
4. การมีสวนรวมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบคุลากรในหนวยงาน  
5. บุคลากรในหนวยงานมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 

  



รายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

องคความรูท่ี 3 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : ขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีความรู ความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสามารถนําความรูไปใชในการจัดกิจกรรม/โครงการได 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 1. บคุลากรเกิดความรู ความเขาใจ ในขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 
                           2. มีคูมือขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 เลม 
                           3. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 
ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู 
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู

ระดับสํานักฯ 

- ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู
เ พ่ือทบทวนการดําเ นินการจัดการ
ค ว า ม รู ต า ม ข อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือให
ไดหั วข อในการจัดการความ รู ท่ี มี
ประโยชน 

ต.ค.–ธ.ค. 59 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2559 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือทบทวนการดําเนินการจัดการ
ความรูในปการศึกษา 2558 และเลือกเร่ืองท่ีจะจัดการความรูของสํานักในปการศึกษา 2559 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

/กลุมงาน

สงเสริมและ

เผยแพรศิลปะ

และวัฒนธรรม 

  



 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
2 การสรางและแสวงหาความรู 

- คนควา และรวบรวมขอมูลความรู

เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการ

และพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม

ประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- จัดโครงการจัดทําแผนจัดการความรู 
(KM) แลกเปลีย่นเรียนรูขั้นตอนและ
วิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรม และศึกษาดงูาน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ม.ค.–ก.พ. 60 - มีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีการและ
พิธีกรรม เพ่ือเปนขอมูลความรูเบื้องตน 
- มีการจัดโครงการจัดทําแผนจัดการความรู (KM) แลกเปลีย่นเรียนรูขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการ
และพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดงูานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ระหวางวันท่ี 27 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดกระบี่ ให
ผูเชี่ยวชาญถายทอดความรู ประสบการณ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหกับบคุลากร 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

/กลุมงาน

สงเสริมและ

เผยแพรศิลปะ

และวัฒนธรรม 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- สรุปผลโครงการจัดทําแผนจัดการ

ความรู (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรูขั้นตอน

และวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงาน

ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีการจัดทําคูมือขั้นตอนและวิธีการจัด
พิธีการและพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรมของสาํนักฯ 

ก.พ. – มี.ค. 60 
 

- มีการสรุปองคความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปรายงานการจัดโครงการจัดทําแผน
จัดการความรู  (KM) แลกเปลี่ยนเ รียนรูขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- มีการนําความรูท่ีไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู การประชุมเชิงปฏิบัติการ มาจัดทําคูมือขั้นตอน
และวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

/กลุมงาน

สงเสริมและ

เผยแพรศิลปะ

และวัฒนธรรม 

  



 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ 
เพ่ือกลั่นกรองความรู สรุปประเด็นท่ี
ตองปรับปรุง แกไข 

มี.ค. – เม.ย.60 

 

- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณา
ประมวลผลและกลั่นกรองความรูในการจัดทําคูมือขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปประเด็นท่ีจะตองมีการปรับปรุง แกไข 
และนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงคูมือใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการ
จัดการความรู /
กลุมงานสงเสริม
และเผยแพร
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 การเขาถงึความรู 
- จัดพิมพเอกสารคูมือขั้นตอนและวิธีการ
จัดพิธีการและพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพรใหกับบุคลากร 
- เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ หรือจดหมายขาว 

เม.ย.–มิ.ย. 60 - มีการจัดพิมพเอกสารคูมือขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพรใหกับบุคลากรในสํานักฯ 
- มีการเผยแพรผานเว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
/กลุมงาน
สงเสริมและ
เผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในหนวยงาน 

เม.ย.–มิ.ย. 60 

 

- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ถายทอด
ความรู และประโยชนใหกับบุคลากรในสํานักฯ ในเร่ืองขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู /
กลุมงานสงเสริม
และเผยแพร
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7 การเรียนรู 
- มีการนําความรูท่ีไดรับมาใชในการ
ปฏิบตัิงานในการจัดกิจกรรม/โครงการ
วันสําคัญของชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย 

เม.ย.–ก.ค. 60 - มีการนําความรูท่ีไดมาใชในการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย เชน โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วัน
อนุรักษมรดกไทย เปนตน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
กลุมงานสงเสริม
และเผยแพร
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  



สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- กําหนดนโยบายการจัดการความรูของ

สานักฯ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรเห็น

ความสําคัญ 

- รวมเสนอความคิดเห็นท่ีแตกตางและ

ชี้แจงสรางความเขาใจในการจัดการ

ความรูของสํานักฯ 

ต.ค. – ธ.ค. 59 
 

- มีการจัดทําประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เร่ือง นโยบายการจัดการความรู ของสํานักฯ 
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญในการจัดการความรู 
- มีการทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการความรู ตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู /
กลุมงานสงเสริม
และเผยแพร
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2 การสื่อสาร 

- ดําเนินการจัดโครงการจัดทําแผน
จัดการความรู (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู
ขั้นตอนและวิ ธีการจัด พิธีการและ
พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
ดานทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรม และ
ศึกษาดูงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
-  ห นั ง สื อ /คํ า ส่ั ง แจ ง กา ร เ ข า ร วม
โครงการ/กิจกรรม  
- เอกสารประชาสัมพันธ 

ธ.ค. 59 – ก.พ. 60 
 

- มีการจัดโครงการจัดทําแผนจัดการความรู (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรูขั้นตอนและวิธีการจัดพิธี

การและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงาน

ดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหผูเชี่ยวชาญถายทอดความรู ประสบการณ เพ่ือสรางความรู ความ

เขาใจใหกับบุคลากร 

  

คณะกรรมการ
จัดการความรู /
กลุมงานสงเสริม
และเผยแพร
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 

- จัดทําเอกสารคูมือขั้นตอนและวิธีการ
จั ด พิ ธี ก า ร แ ล ะ พิ ธี ก ร ร ม ต า ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือนําไปเผยแพร
ใหผูท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีสนใจสามารถ
เขาถึงโดยงาย โดยผานการประชุม 
เว็บไซต  บอรดประชาสัมพันธ หรือ
จดหมายขาวของสํานักฯ 

ก.พ. – เม.ย. 60 
 

- มีการจัดพิมพเอกสารคูมือขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพรใหกับบุคลากรในสํานักฯ 
- มีการเผยแพรผานเว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู /
กลุมงานสงเสริม
และเผยแพร
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4 การเรียนรู 
- มีการแลกเปลี่ยนรูผานการประชุม 
ถายทอดผลสําเร็จและประโยชนท่ีได
จากการจัดการความรูใหบุคลากรใน
สํานักฯ ทราบ 
- นําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติงาน
ในการจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคญัของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

เม.ย. – มิ.ย. 60 

 

- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด
ความรู และประโยชนใหกับบุคลากรในสํานักฯ ในเร่ืองขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและ
พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- มีการนําความรูท่ีไดมาใชในการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย เชน โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม วันพอแหงชาติ วันแม
แหงชาต ิวันอนุรักษมรดกไทย เปนตน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู /
กลุมงานสงเสริม
และเผยแพร
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 การวัดผล 
- ประเมินความรู ความเขาใจของ
บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
- ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม/โครงการ 

เม.ย. – มิ.ย. 60 - จากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการจัดทําแผนจัดการความรู (KM) 
แลกเปลี่ยนเรียนรูขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงานดานศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรเกิดความรู ความ
เขาใจ ในขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมรอยละ 95.38 อยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจภาพรวมท้ังหมด รอย
ละ 94.15 อยูในระดับมากท่ีสุด 
- ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
- พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษมรดก
ไทย ความพึงพอใจภาพรวมท้ังหมด รอยละ ๙๒.๒๔ อยูในระดับมากท่ีสุด 

คณะกรรมการ
จัดการความรู /
กลุมงานสงเสริม
และเผยแพร
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  



 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

- กลาวยกยองชมเชยบุคลากรในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักฯ  

พ.ค. – ก.ค. 60 - ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมกลาวยกยอง ชมเชย ขอบคุณบุคลากรทุกคนในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู /
กลุมงานสงเสริม
และเผยแพร
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู : ขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  

1. ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน ใหความสําคญัดานการจัดการความรู เพ่ือการพัฒนาระบบงาน บุคลากรและสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยัฯ 
2. บุคลากรในสํานักฯ มีสวนรวมในการแลกเปลีย่นเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะความรู ความสามารถในการปฏบิัตงิาน  
3. เกิดเครือขายความรวมมือเพ่ือการตดิตอ แลกเปลีย่นเรียนรู และเขาถึงขอมูลซ่ึงกันและกัน 
4. บุคลากรของสํานักฯ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
5. ทําใหบุคลากรในสํานักฯ เกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง  
6. มีเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการปฏบิัตงิานท่ีมีประสิทธิภาพ และนํามาประยุกตและพัฒนาการปฏิบตังิานใหดยีิง่ขึ้น 
7. มีการพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานโดยใชองคความรูท่ีเหมาะสม ทันสมัย และถูกตอง ทําใหผลปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 

  



รายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

องคความรูท่ี 4 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเขาสูตําแหนงของบคุลากรสายสนับสนุน 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาสูสากล 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการใชงานวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และสามารถนําผลจากงานวิจัยมาพัฒนา

หนวยงานหรือสรางประโยชนใหกับมหาวิทยาลยั 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 1. บคุลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการใชงานวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชีย่วชาญในการเขาสูตําแหนง อยางนอย 1 คน 

                           2. ผลงานวิจัยของบคุลากรสายสนับสนุนท่ีสามารถนํามาพัฒนาหนวยงานหรือเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เร่ือง 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู โดยประชุมผูบริหารฯ 

และบุคลากรเพ่ือทบทวนการจัดการ
ความรูในปงบประมาณ 2559 และ
เตรียมการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูในปงบประมาณ 2560 

ส.ค.-ก.ย. 59 ไดจัดประชุมผูบริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือทบทวนการจัดการความรู 
ปงบประมาณ 2559 และเตรียมการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 ตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ เพ่ือใหไดแนวทางในการจัดการความรู ในประเดน็เร่ืองการใชงานวิจัยเปนฐานใน
การพัฒนาความเชีย่วชาญในการเขาสูตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรูเพ่ือกําหนดประเด็นและ
เปาหมายในการจัดการความรู 
- สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรสง
ขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอขอทุนวิจัย

ต.ค.59-ก.พ.60 - การสํารวจหัวขอเร่ืองท่ีตองการพัฒนาหนวยงานหรือบุคลากร (Training Needs Survey) เพ่ือ
กําหนดประเด็นและเปาหมายในการจัดการความรู 

- ผูทรงคุณวุฒิหรือบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ ถายทอดความรูและใหคําแนะนําในการพัฒนางาน
ประจําโดยใชวิจัยเปนฐาน และใหคําแนะนําในการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเสนอขอทุนวิจัยงานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research)  

-คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
งานประจําสูงานวิจัย (Routine to 
Research) 
- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพใน
การพัฒนาทองถิ่น 
- สงบคุลากรเชารวมอบรมโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัตงิานประจําสู
งานวิจัย (Routine to Research : 
R2R) 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- จัดทําขอมูลลงเว็บไซต เพ่ือเปนชอง

ทางการแลกเปลีย่นเรียนรู 

มี.ค.-เม.ย.60 - เจาหนาท่ีสารสนเทศควบคุมระบบขอมูล 
- ไดองคความรูในการใชงานวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเขาสูตําแหนงของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

-คณะกรรมการ
จัดการความรู 
-สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

- สรุปแนวทางการแกไข ปรับปรุง

ขอเสนอโครงการวิจัยใหสมบูรณ

ตามคาํแนะนําของผูทรงคุณวุฒ ิ

พ.ค. 60 - สรุปแนวทางการแกไข ปรับปรุงขอเสนอโครงการวิจัยในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยเพ่ือใช
การวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชีย่วชาญของบคุลากรสายสนับสนุน 

-คณะกรรมการ
จัดการความรู 
-สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

5 การเขาถงึความรู พ.ค. 60 อยูระหวางดําเนินการ - 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู มิ.ย. 60 อยูระหวางดําเนินการ - 

7 การเรียนรู ก.ค. 60 อยูระหวางดําเนินการ - 

  



สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยการทบทวน ปรับปรุง 
กระบวนการดําเนินการการจัดการ
ความรู 

ส.ค.–ก.ย. 59 - ไดจัดประชุมผูบริหารฯ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือทบทวนการจัดการ
ความรูในปงบประมาณ 2559 และเตรียมการดาํเนินงานในปงบประมาณ 2560 ตาม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพ่ือใหไดแนวทางในการจัดการความรูในปงบประมาณ 2560 

-คณะกรรมการ
จัดการความรู 

2 การสื่อสาร 
- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนในการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย (Routine to Research:R2R)  
- มีการใหทุนสนับสนุนงานประจําสู
งานวิจัย (Routine to Research:R2R) 

ต.ค. 59–ก.พ. 60  - จัดโครงการและการประชุมเพ่ือใหความรูแกบคุลากรสายสนับสนุนใหมีความเขาใจในการใช
วิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชีย่วชาญ  

-สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ โดยการ
เผยแพรขอมูลเอกสารองคความรูท่ี
เก่ียวของผานเว็บไซต 

มี.ค.–เม.ย. 60 - จัดทําขอมูลลงเว็บไซต เพ่ือเปนชองทางการแลกเปลีย่นเรียนรู -คณะกรรมการ
จัดการความรู 

4 การเรียนรู โดยบคุลากรในหนวยงานได
เรียนรูกระบวนการในการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย (Routine to 
Research : R2R) และไดเรียนรู
แนวทางในการพัฒนางานประจําของ
บุคลากรสายสนับสนุนจากการนําเสนอ
โครงการเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยพรอมท้ัง
ไดรับฟงคําแนะนําจากคณะกรรมการ
ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย (Routine to 
Research : R2R) 

พ.ค. 60 - การแลกเปลีย่นเรียนรูผานการจัดโครงการและการประชุม การปรึกษากับบคุลากรผูมี
ประสบการณ 

-สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
5 การวัดผลโดยพิจารณาจากจํานวนผู

ไดรับคัดเลือกใหไดรับทุน 
มิ.ย.-ก.ค. 60 อยูระหวางดําเนินการ  

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 
โดยยกยองชมเชยในท่ีประชุม
คณะกรรมการสถาบันวิจัยฯ 

ส.ค. 60 อยูระหวางดําเนินการ  

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู :  

องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  

- 

 
  



รายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

องคความรูท่ี 5 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนากระบวนการรบั-สงเรื่องเบิกจายเงินระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลัง 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : กองกลาง  กลุมงานการคลัง สํานักงานอธิการบดี 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : การพฒันากระบวนการรบั-สงเรื่องเบิกจายเงินระหวางทกุหนวยงานกบักลุมงานการคลังใหมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ :   กระบวนการรบั-สงเรื่องเบิกจายเงินระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลัง ไดรบัการปรบัปรงุใหสอดคลองระบบบรหิารงบประมาณ การเงิน 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู 

- แตงตัง้คณะกรรมการจัดการความรู
ระดับสํานักฯ 
- การประชุมทบทวนของ
คณะกรรมการจัดการความรูสาํนักฯ
เพ่ือทบทวนการดําเนินการจัดการ
ความรูตามขอเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารสํานักและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
- กําหนดประเด็นความรูจากปญหาของ
องคกร 

ก.ย.59 – ธ.ค.59 - ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ระดบัสํานัก ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการ ผูอํานวยการกอง และหัวหนากลุมงานตางๆ ภายในหนวยงาน  ตามคาํสั่งสํานักงาน

อธิการบดี ท่ี 35/2559  ลงวันท่ี 14 ธันวาคม  2559  

- จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือทบทวน  ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการความรู 

ตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก และเพ่ือสํารวจและกําหนดประเด็น

ในการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 

 

-ผูอํานวยการ

สํานักงาน

อธิการบด ี

-ผูอํานวยการ

กอง ท้ัง 3 กอง 

-คณะกรรมการ
จัดการความรู 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
2 การสรางและแสวงหาความรู 

- รวบรวมและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการ

ทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมาจนถงึ

ปจจุบัน 

- จัดการประชุมติดตามการใชงาน
ระบบรบั-สงและติดตามเอกสารการ
เบิกจายเงิน เพื่อระดมความคิดเห็น
และสอบถามปญหา ขอเสนอแนะ
ตางๆ จากทกุหนวยงาน 

ก.ย.59 -ก.พ.
60 

 

- รวบรวมและจัดเก็บขอมูลอันไดแก รายงานผลการใชระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิก

จายเงินและขอคิดเห็นและ ขอเสนอแนะตางๆ จากทุกหนวยงาน เพ่ือนํามาเปนขอมูล

ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาระบบตอไป 

- ดําเนินการประชุมกลุมยอยระหวางบุคลากรภายในกลุมงานการคลัง เพ่ือสรุปประเด็นปญหา และ

แนวทางแกไข  

-ผูอํานวยการ

สํานักงาน

อธิการบด ี

-ผูอํานวยการ

กอง ท้ัง 3 กอง 

-คณะกรรมการ
จัดการความรู 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
  - สรปุประเด็นความรูกระบวนการ

รับ-สงเรื่องเบิกจายเพิ่มเติมเพือ่หา

สรปุแนวทางและวิธีการในการ

ปรับปรงุระบบรบั-สงและติดตาม

เอกสารการเบิกเอกสารการเบิก

จายเงินใหสอดคลองระบบบริหาร

งบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 

มิติ ของปจจุบัน 

  - ประสานผูเชี่ยวชาญดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบรับ-
สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน
ใหสอดคลองระบบบริหารงบประมาณ 
การเงินและการบญัช ี3 มิต ิของ
ปจจุบัน 

มี.ค.-เม.ย.60 - คณะกรรมการจัดการความรู สรุปประเด็นในปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบรับ-สงและ
ติดตามเอกสารการเบิกจายเงินใหสอดคลองระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบญัชี 3 มิติ 
ของปจจุบัน 
- ประสานผูเชี่ยวชาญดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการ
เบิกจายเงินใหสอดคลองระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญช ี3 มิต ิของปจจุบัน 

-ผูอํานวยการ

สํานักงาน

อธิการบด ี

-ผูอํานวยการ

กอง ท้ัง 3 กอง 

-คณะกรรมการ
จัดการความรู 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

 
ตลอดป

การศึกษา 
- คณะกรรมการจัดการความรูระดบัสํานัก รวมกับบคุลากรกลุมงานการคลงั สรุปประเด็นปญหา
จากการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานตาง ๆเพ่ิมเติมเพ่ือสรุปหาแนวทางและวิธีการในการ
ปรับปรุงระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงินใหสอดคลองระบบบริหารงบประมาณ 
การเงินและการบญัช ี3 มิต ิของปจจุบัน 
- ประชุมกลุมยอยเพ่ือสรุปประเด็นปญหาหลัก และจัดทําแนวปฏิบัติในการแกไขปญหาดงักลาว  
 

-ผูอํานวยการ

สํานักงาน

อธิการบด ี

-ผูอํานวยการ

กอง ท้ัง 3 กอง 

-คณะกรรมการ
จัดการความรู 

5 การเขาถงึความรู 

- จัดทําคูมือการใชงานระบบระบบรับ-

สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน 

- จัดกิจกรรมชี้แจงการใชระบบรับ-สง

และติดตามเอกสารการเบิกจายเงินท่ี

ปรับปรุงเพ่ิมเติม 

เม.ย.–ม.ิย.60 

 

- จัดทําเอกสารคูมือ เผยแพรใหแกหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการเบิก-
จายงบประมาณ 
 

-คณะกรรมการ
จัดการความรู 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูระหวาง

บุคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน 
ตลอดป

การศึกษา 
- ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองระบบติดตามการรับ-สงเอกสารการเบิกจายงบประมาณที่

ปรับปรุงเพิม่เติม เม่ือวันท่ี 7 กันยายน  2559 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 ชั้น 2  อาคาร 15 

 

-ผูอํานวยการ

สํานักงาน

อธิการบด ี

-ผูอํานวยการ

กอง ท้ัง 3 กอง 

-คณะกรรมการ
จัดการความรู 

7 การเรียนรู โดยการสงเสริมใหมีการนํา

ความรูท่ีไดรับ มาใชพัฒนากระบวนการ

ทํางาน 

ตลอดป
การศึกษา 

- นําระบบติดตามการรับ-สงเอกสารการเบิกจายงบประมาณ มาใชในกระบวนการเบิกจาย

งบประมาณ ของมหาวิทยาลัย  

-ผูอํานวยการ

สํานัก 

-ผูอํานวยการ

กอง ท้ัง 3 กอง 
  



สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 
- กําหนดนโยบายการจัดการความรูของ
สํานักเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรเห็น
ความสําคัญของการจัดการความรู 
- สํารวจความคิดเห็นจากบคุลากร
ภายในและภายนอกหนวยงาน 

ต.ค.–ธ.ค.59 
 

- ขอความรวมมือจากบคุลากรในสํานักฯเพ่ือรวมเปนคณะทํางาน KM 
- รวมเสนอความคดิเห็นท่ีแตกตางและชีแ้จงสรางความเขาใจในการจัดการความรูของสาํนัก 

- ผูอํานวยการ
สํานัก 
- ผูอํานวยการ
กอง ท้ัง 3 กอง 
-คณะกรรมการ
จัดการความรู 

2 การสื่อสาร 
- ประกาศสํานักงานอธิการบดเีร่ือง
นโยบายการจัดการความรู 
- การประชุมคณะกรรม-การจัดการ
ความรูสํานักฯ 
- การเผยแพรขอมูลกระบวนการของ
ระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิก
จายเงินและการใชโปรแกรมระบบรับ-สง
และติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน 

พ.ย.59 -  มิ.ย.60 เผยแพรขอมูลเก่ียวกับกิจกรรม ผานชองทาง ดงัน้ี 
  -  หนังสือบันทึกขอความเชิญเขารวมกิจกรรม 
  -  เอกสารประชาสัมพันธ เลมคูมือระบบการตดิตามการรับ-สงเอกสารการเบิกจาย
งบประมาณ 
- มีเว็บไซตโปรแกรมระบบรับ-สงฯ http://regis.nsru.ac.th/new/pdoc/   
เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมและอัพเดทขอมูลขาวสารตางๆ 
 
 
 

- ผูอํานวยการ
สํานัก 
- ผูอํานวยการ
กอง ท้ัง 3 กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 
- แตงตัง้คณะกรรมการจัดการความรู 
- การเสวนาแลกเปลีย่นเรียน 
- สรุปประเด็นความรูกระบวนการรับ-สง
เร่ืองเบิกจายเพ่ิมเติมเพ่ือหาสรุปแนวทาง
และวิธีการในการปรับปรุงระบบรับ-สง
และติดตามฯ 
- การเผยแพรแนวปฏิบตัิท่ีดใีนเร่ือง  
“ระบบรับ-สงและตดิตามเอกสารการเบิก
จายเงินบน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
แบบภายในมหาวิทยาลยั” 

มี.ค.–พ.ค. 60 - ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนจัดการความรู 
- แบงปนความรับผดิชอบตามภาระหนาท่ี 

- ผูอํานวยการ
สํานัก 
- ผูอํานวยการ
กอง ท้ัง 3 กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- กลุมงานคลงั 

http://regis.nsru.ac.th/new/pdoc/


 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
4 การเรียนรู 

- การติดตามการใชงานระบบรับ-สง
และติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน  
- การระดมความขอคดิเห็นและสอบถาม 
ปญหา ขอเสนอแนะจากทุกหนวยงาน ท่ี
เก่ียวของกระบวนการเบิกจายและการใช
ระบบรับ-สง ติดตามเอกสารการเบกิจาย
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 

ตลอดปการศึกษา - รายงานผลการดําเนินงานการใชโปรแกรมระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน 
- การสรุปรวบรวมขอคดิเห็นและขอเสนอแนะตางๆจากกระบวนการรับ-สงเร่ืองเบิกจายเงิน
ระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลัง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองระบบบริหาร
งบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิติ ของปจจุบัน 

-คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- กลุมงานคลงั 

5 การวัดผล  มิ.ย.–ก.ค. 60 อยูระหวางดําเนินการ  
6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ก.ค. 60 อยูระหวางดําเนินการ  

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู :  

องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  

1.  ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน ใหความสาํคญัดานการจัดการความรู เพ่ือการพัฒนาระบบงานและบุคลากรและสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน และ

สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยัฯ 

2. ผูบริหาร และ บคุลากร ทราบถงึผลการดําเนินงาน จากปการศึกษา 2559 

3. การมีสวนรวมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบคุลากรในหนวยงาน 

4. สํานักงานอธิการบดีไดมีการพัฒนากระบวนการรับ-สงเร่ืองเบกิจายเงินระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลงัโดยปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบรับ-สงและตดิตามเอกสารการ

เบิกจายเงินใหสอดคลองระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญช ี3 มิต ิของปจจุบัน 
  



 

รายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

องคความรูท่ี 6 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การใชงาน Google Application 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมศักยภาพครู การยกมาตรฐานอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาสูสากล 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เม่ือดําเนินการไดแลวจะมองเห็นเปนรูปธรรม และบุคลากรมีโอกาสทําไดสําเร็จสงู เน่ืองจากบุคลากรสวนใหญในองคกรตองการ นอกจากน้ันผูบริหารใหการ

สนับสนุน และบัณฑิตวิทยาลยัมีความพรอมดานทรัพยากร 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 1. บุคลากรสายสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลัยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับใชงาน Google Application ไมต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 80 
                           2. บุคลากรสายสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลยัรอยละ 80 สามารถใชงาน Google Application เพ่ือสนับสนุนภาระงานของตนเองไดในระดับด ี

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 
ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู 

ประชุมผูบริหาร และ บคุลากร เพ่ือ

ทบทวนผลการดาํเนินงานของ

ปงบประมาณ 2559 และเตรียมการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 

ส.ค.-ก.ย. 59 
 

1. ดาํเนินการทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการความรู ตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก เพ่ือใหไดหัวขอในการจัดการความรูท่ีมีประโยชนตอองคกรสงูสดุ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
-ทําการคดัเลือกและรวบรวมความรู  

เพ่ือจัดทําประเด็นความรูและ

แลกเปลีย่นเรียนรูเร่ือง การใชงาน 

ต.ค. -พ.ย. 59 
 

1. ดาํเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดเทคนิคการประยกุตใชงาน Google Application 

ระหวางบคุลากรในบัณฑิตวิทยาลัย 

2. จัดทําแนวปฏิบตัิท่ีดีในการจัดการความรู เร่ือง การใชงาน Google Application เพ่ือสนับสนุน

ภาระงานของตนเอง 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
Google Application เพ่ือสนับสนุน

ภาระงานของตนเอง 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ ม.ค.-ก.พ. 60 - สรุปประเด็นความรูท่ีไดจากการแลกเปลีย่นเรียนรูไวเปนลายลกัษณอักษรและขอมูลดิจิทัล 

-กําหนดโครงสรางความรู ไวเปนรูปแบบท่ีจะสามารถจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ โดยการแบง

ประเภทของขอมูลออกเปนลายลักษณอักษรและดิจิทัล 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

 

ต.ค.-พ.ย. 59 - สรุปประเด็นความรูท่ีไดจากการแลกเปลีย่นเรียนรูไวเปนลายลกัษณอักษรและบนเว็บไซต 
- จัดเก็บความรูท่ีเปนเอกสารสิ่งพิมพ และจัดทําขอมูลลงเว็บไซต เพ่ือเปนชองทางในการ
แลกเปลีย่นเรียนรู 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 

5 การเขาถงึความรู 

- จัดทําชองทางการเขาถงึความรูท่ี

หลากหลาย 

เม.ย.-พ.ค. 60 1. เผยแพรขอมูลการจัดการความรู ท่ีสามารถเขาถึงไดทางเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย  

2. เผยแพรเอกสารการจัดการความรูไวท่ีมุมแลกเปลีย่นเรียนรู  

3. เผยแพรขอมูลการจัดการความรูท่ีบอรดการจัดการความรูของบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

 

เม.ย.-พ.ค. 60 ประชมุบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลยัแลกเปลีย่นเรียนรูเร่ือง การใชงาน Google Application เพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของตนเอง 
1. ดาํเนินการแบงปนแลกเปลีย่นโดยหลากหลายวิธีการ เชน การใชเอกสารสิ่งพิมพและเว็บไซต  
2. ดาํเนินการจัดทําเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู โดยการประชุมรวมกัน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 

7 การเรียนรู 

 

พ.ค. 60  1. มอบหมายใหบคุลากรวิเคราะหสรุปองคความรูจากการใชงาน Google Application  
2. ประชุมรวมกันสรุปองคความรูเพ่ือเปนแนวทางในการตดัสินใจใช Google Application เพ่ือ
ปรับปรุงการทํางานของบคุลากรภายในบัณฑิตวิทยาลยั 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 

  



สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

ส.ค.-ก.ย. 59 คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลยั ประชุมรวมกันเพ่ือทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดาํเนินการ
การจัดการความรู ตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินภายนอก  

คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 

2 การสื่อสาร ต.ค. -พ.ย. 59 
 

- จัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูภายในบัณฑิตวิทยาลยั โดยใหบคุลากรท่ีมีความรูในประเด็นน้ีเปนผู

ถายทอดความรู การใชงาน Google Application เพ่ือสนับสนุนการทํางานในสวนตาง ๆ ของ

บุคลากรภายในหนวยงาน  

- จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ และเว็บไซต 

- สถานท่ีแลกเปลีย่นเรียนรูบริเวณสาํนักงานบัณฑิตวิทยาลยั  

- บอรดการจัดการความรูของบัณฑิตวิทยาลยั 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ ม.ค.-ก.พ. 60 - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในบัณฑิตวิทยาลัย  

- เอกสารสิ่งพิมพ และเว็บไซต 

- สถานท่ีแลกเปลีย่นเรียนรูบริเวณสาํนักงานบัณฑิตวิทยาลยั  

- บอรดการจัดการความรูของบัณฑิตวิทยาลยั 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 

4 การเรียนรู ต.ค.-มิ.ย. 60 จัดทําบันทึกความรู การใชงาน Google Application เพ่ือสนับสนุนการทํางานของตนเอง เปน

ลายลักษณอักษร หรือการเขยีน Blog  

คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 

5 การวัดผล ก.ค. 60 อยูระหวางดําเนินการ คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ส.ค. 60 อยูระหวางดําเนินการ คณะกรรมการ
จัดการความรู
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
  



สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู : การใชงาน Google Application 

องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  

   จากการท่ีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ดาํเนินการจัดการความรูเร่ือง การใช Google Application เพ่ือพัฒนางานของบคุลากรภายในหนวยงาน ทําใหเกิดองคความรูและแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานท่ีดี ดงัน้ีคือ 

     1. องคความรูท่ีเกิดขึ้นกับบคุลากรสายสนับสนุนของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลยั โดยนําความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชงาน Google Application มาใชในการปฏิบตัิงานอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน การใชงานระบบจัดเก็บขอมูล การสาํรองขอมูลลงใน Google Drive  

     2. องคความรูท่ีได นําไปสูการแนวปฏิบตัิท่ีดีในการดําเนินงาน ไดแก การลดขั้นตอนการปฏบิัตงิาน การแชรขอมูล และการเรียกใชขอมูลผานระบบ Cloud ทําใหสามารถทํางานไดทุกท่ี 

     3. เกิดวัฒนธรรมในการปฏิบตัิงานของบคุลากร โดยนําเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนการดาํเนินงาน  บคุลากรเกิดความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรู เกิดการเรียนรูดวยตนเอง

ตลอดเวลา ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีความคดิสรางสรรค 
 



เอกสารหมายเลข ๕.๓.๓ 

 

รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) 
ระดับคณะ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    องคความรูที่ 1  การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

    องคความรูที่ 2  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 
   คณะวิทยาการจัดการ 

    องคความรูที่ 1  การพัฒนารูปแบบการสอน 

    องคความรูที่ 2  การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    องคความรูที่ 1  เทคนิคการจดัการเรียนการสอน 

    องคความรูที่ 2  การทําวิจัยในช้ันเรียน 

   คณะครุศาสตร 

    องคความรูที่ 1  การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนรู จิตปญญาศึกษา 

    องคความรูที่ 2  การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย 
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    องคความรูที่ 1  การพัฒนารปูแบบการเรียนการสอน 

    องคความรูที่ 2  การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย 



รายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรม / โครงการตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

องคความรูท่ี 1 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตร 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

                                                : ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

                                                : ประเด็นยุทธศาสตร 6 การยกระบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : สอดกับทิศทางการดําเนินงาน และแผนงานตามยุทธศาสตรของคณะ และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : อาจารยนําความรูที่ไดรบัไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดจริง ในปการศึกษา 2559-2560 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู 

 
ส.ค. 59 - ประชุมผูท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดประเด็นความรู และกลุมเปาหมาย 

- จัดทําคาํขอตัง้งบประมาณป 2560 
- จัดคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดการความรูปการศึกษา 2559 
- จัดทําแผนการจัดการความรูปการศึกษา 2559 
- ประชมุคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือเสนอพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการจัดการความรู 
ปการศึกษา 2559 
- ประกาศประเด็นการจัดการความรูปการศึกษา 2559 

รองคณบดี 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
 

พ.ย.-ธ.ค. 59 - สงบคุลากรเขารวมอบรมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามกรอบ TQF 
- ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ โครงการสราง
สื่อการสอนดวย Office Mix & Office 365 เพ่ือสรางความรูในการสรางสื่อเทคโนโลยีการจัดการ

รองคณบดี 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
เรียนการสอน โดยเชญิวิทยากรจากภายนอก จํานวน 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เดือนธันวาคม 2559 และ
คร้ังท่ี 2 เดอืนมกราคม 2560 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
 

ม.ค.-มี.ค. 60 - สํารวจระดับความรูของอาจารยและประเด็นการจัดการความรูท่ีตองการแลกเปลีย่น ซ่ึงมีอาจารย
ท่ีตองการแลกเปลีย่นความรูดานการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จํานวน 5 คน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการความรูดานงานการผลิตบัณฑิต โดยจัดใหอาจารยใน
คณะรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของแตละ
บุคคลเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะ ซ่ึงจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2560 มีอาจารยผูสนใจเขารวม
โครงการท้ังหมด 50 คน 

คณะกรรมการฯ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

 

ม.ค.-เม.ย. 60 - สกัดองคความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชน ได 4 เร่ืองจากผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู คือทักษะ

วิธีการสอนแบบ project base learning การสรางส่ือเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนดวย 

Office Mix & Office 365 ประสบการณการจัดการสอนจากรุนพ่ีสูรุนนอง และการจัดการเรียน

การสอนโดยการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย 

คณะกรรมการ 

5 การเขาถงึความรู 

 

ก.พ.-เม.ย. 60 - เผยแพรองคความรูตางๆ ไวท่ีหนาเว็บไซดของคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะกรรมการ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

 

  มี.ค.-เม.ย.60 - จัดประชุมเสวนากลุมยอยเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู คณะกรรมการ 

7 การเรียนรู 

 

พ.ค.-มิ.ย. 60 - อยูระหวางการสรางแบบสํารวจการนําไปใชประโยชนหรือตอยอดองคความรู คณะกรรมการ 

  



สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ส.ค.-ต.ค. 59 - ขอความรวมมือจากบคุลากรในคณะเพ่ือรวมเปนคณะทํางาน KM ซ่ีงไดรับความรวมมือเปน
คณะกรรมการตามคําสั่งท้ังหมด 20 คน 
- มีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางและชี้แจงสรางความเขาใจ 

คณะกรรมการ 

2 การสื่อสาร 
 

ส.ค.-ต.ค. 59 - มีการจัดประชุมคณะทํางาน KM 
- มีการสื่อสารผานทางไลนและทางอีเมลล 
- มีการสรางหองสนทนาเร่ือง KM ท่ีหนาเว็บไซตคณะ 

คณะกรรมการ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 
 

ส.ค. 59 - มีการจัดทําคาํสัง่ตัง้คณะทํางาน KM 
- มีการแบงปนความรับผดิชอบ 
- มีแลกเปลีย่นประสบการณทํางานในคณะทํางาน 

คณะกรรมการ 

4 การเรียนรู ม.ค.– มี.ค. 60 - ประชมุเพ่ือถายทอดผลสาํเร็จและประโยชนท่ีไดจากการจัดการความรูใหบุคลากรในคณะทราบ คณะกรรมการ 
5 การวัดผล เม.ย.-พ.ค. 60 - มีการประเมินความรูความเขาใจของบคุลากร คณะกรรมการ 
6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

 
เม.ย.-ก.ค. 60 - มีกลาวชมเชย และมอบเกียรติบัตรใหบุคลากรท่ีไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการ

สอนในคราวประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เม่ือเดือน
มีนาคม 2560 

คณะกรรมการ 

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู : การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม : เสวนาเชงิปฏิบัติการ "การแลกเปลีย่นเรียนรูการสอนและการวิจัย" โดย 
1.การจัดการเรียนการสอนเร่ือง project base learning โดย อ.พุทธพร  ไสว และ อ.กฤษณะ รมชยัพฤกษ ไดนําเสนอผลการจัดการเรียนการสอนเร่ือง PBL ท่ีไดรับความรูจากการไปอบรม
ท่ีสหรัฐอเมริกา และไดนํามาทดลองใชในการจัดการเรียนการสอนจริงในปการศึกษา 2559 และนํามาถายทอดใหกับคณาจารยไดนําไปประยุกตใช 
2.การใช Microsoft office 365 by iphone and Apple TV. โดย อ.นพดล ชุมอินทร ไดนําความรูจากการเขารวมอบรม ซ่ึงคณะไดจัดขึ้นเพ่ือสรางองคความรูใหกับคณาจารยโดยมี
ผูทรงคุณวุฒภิายนอกท่ีเชี่ยวชาญมาใหความรู ซ่ึงอาจารยไดนําองคความรูไปประยุกตใชในการสรางสื่อการสอนท่ีทันสมัยและใชในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนเทคโนโลยี และไดมา
แบงปนความรูและสรางแรงบันดาลใจใหกับคณาจารยทานอ่ืนๆ 
3.การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดย อ.รพีพัฒน ม่ันพรม และ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ คงดี ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับทุนวิจัย จึงไดมีการบูรณาการระหวางงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
4.การเรียนการสอนเปนสิง่ทาทายเสมอ โดย ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ กุศลสิถตย ซ่ึงเปนอาจารยผูมากประสบการณไดมาแลกเปลีย่นเรียนรูกับคณาจารยรุนใหมถงึประสบการณการสอน ซ่ึงเปน
มุมมองและแงคดิใหกับอาจารยรุนใหมไดเปนอยางด ี

  



องคความรูท่ี 2 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความสามารถดานงานวิจัยท่ีเปนมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : หนวยงานมีการดําเนินงานวิจัยและรายงานผลการวิจัยของหนวยงาน จํานวน 6 โครงการ 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู 

 
ต.ค.-พ.ย. 59 - มีการแลกเปลีย่นเรียนรูท่ีเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัย หรืองานสรางสรรค 

- มีการวางแผนปฏิบตังิานและกระบวนการตดิตาม ประเมินผลงานวิจัยท่ีเพ่ิมขีดความสามารถดาน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ความรูที่ตองการเพ่ิมเติม 
    1.องคความรูการเขียนโครงรางการวิจัยทีเพ่ิมขดีความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
    2.องคความรูการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพทีเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

คณะกรรมการ
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

2 การสรางและแสวงหาความรู 
 

ธ.ค. 59 - จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการเขยีนโครงการวิจัยในการเพ่ิมขดีความสามารถดานงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
- ประสานงานนักวิชาการของหนวยงานท่ีมีผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู(Tacit Knowledge)
การเขียนโครงการวิจัย 
- คณะทํางานวิจัย และงานฝายสนับสนุนรวมคนหาแนวทางการบริหารจัดการในการดาํเนินงาน
วิจัยท่ีมีประสิทธิภาพทีเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- ใหคณาจารยเขยีนและสงโครงการวิจัย เพ่ือการขอรับสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และแหลงทุนภายนอก 
 

คณะกรรมการ
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ ม.ค. 60 คณะทํางานรวบรวมความรูท่ีไดจากการแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ มาจัดทําเปนฐานขอมูล 

- จัดทําเอกสารขอมูลความรูและแหลงท่ีมาทุนวิจัย 
- ดําเนินการปรุงปรุงฐานขอมูลวิจัย 

คณะกรรม
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

 

ก.พ. 60 พิจารณาเน้ือหาความถูกตองขององคความรูเสนอผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ และจัดทําเปนเอกสาร
ขอมูล 

คณะกรรม
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

5 การเขาถงึความรู 

 

เม.ย. 60 นําองคความรูเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานสงสาํนักงานสนับสนุนการจัดการ
ความรู คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะกรรม
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

 

พ.ค. – มิ.ย. 60 - ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู 
   จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางแหงความสําเสร็จในการบริหารจัดการการดําเนินงานวิจัย
ท่ีเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- จัดทําคูมือการเขยีนโครงรางการวิจัยและการบริหารจัดการในการดําเนินงานวิจัย 
   ดําเนินการจัดทําคูมือการเขยีนโครงรางการวิจัยและการบริหารจัดการในการดําเนินงานวิจัยเพ่ิม
ขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

คณะกรรม
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

7 การเรียนรู 

 

ก.ค. 60 จัดทําเร่ืองการเขยีนและการบริหารจัดการในการดาํเนินงานวิจัย (อยูระหวางดําเนินการ) คณะกรรม
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

  



สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

 - ขอความรวมมือจากบคุลากรในคณะเพ่ือรวมเปนคณะทํางาน 
- มีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางและชี้แจงสรางความเขาใจ 

คณะกรรม
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

2 การสื่อสาร 
 

 - มีการจัดประชุมคณะทํางาน KM 
- มีการสื่อสารผานทางไลนและทางอีเมล 
- มีการสรางหองสนทนาเร่ือง KM ท่ีหนาเว็บไซตคณะ 

คณะกรรม
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 
 

 1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  จัดโครงการแลกเปลีย่นเรียนรูแนวทางแหงความสาํเสร็จในการบริหารจัดการการดําเนินงาน
วิจัยทีเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2.จัดทําคูมือการเขยีนโครงรางการวิจัยและการบริหารจัดการในการดําเนินงานวิจัย 
  ดําเนินการจัดทําคูมือการเขียนโครงรางการวิจัยและการบริหารจัดการในการดําเนินงานวิจัย
เพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

คณะกรรม
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

4 การเรียนรู 
 

ก.ค. 60 จัดทําเร่ืองการเขยีนและการบริหารจัดการในการดาํเนินงานวิจัย (อยูระหวางดําเนินการ)  

5 การวัดผล 
 

ส.ค.60 การวัดและประเมินผลการดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จไดตามตัวชี้วัด 
(อยูระหวางดําเนินการ) 

 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 
 

ก.ย. 60 การมอบเกียรตบิัตรแกบุลากรท่ีมาแลกเปลีย่นเรียนรู 
(อยูระหวางดําเนินการ) 

 

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 
องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม : เสวนาเชงิปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล" โดย 
1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล โดย อ.ปยลาภ มานะกิจ และ ดร.ชัยธร ไดนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากลท่ีไดรับ
ความรูจากการประสบการณการทํางานวิจัยและการตีพิมพวารสารในตางประเทศ  
2. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดย อ.รพีพัฒน ม่ันพรม และ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ คงดี ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับทุนวิจัย จึงไดมีการบูรณาการระหวางงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 

  



องคความรูท่ี 3 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนารปูแบบการสอน 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาการจัดการ 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตร 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพื่อใหอาจารยผูสอนไดรับความรูดานรปูแบบการสอนทีห่ลากหลาย สอดกับทิศทางการดําเนินงานและแผนงานตามยุทธศาสตรของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน ไมนอยกวารอยละ 75 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 
ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู 
 

พ.ย. 59 คณะกรรมการจัดการความรู ประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบ คดัเลือกองคความรูท่ีนํามา
เปนตัวอยาง เร่ืองเทคนิคการสอน  

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
 

พ.ย.-ธ.ค. 59 คณะกรรมการจัดการความรู รวมกันสืบหาองคความรูดานรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายและ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ อยางนอย 1 ทาน ตอ 1 องคความรู เพ่ือเปนวิทยากรใหความรูดานเทคนิคการ
สอนแกอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
 

พ.ย.59-ม.ค.60 ดําเนินการประชุมคณะผูบริหารและผูเก่ียวของ เพ่ือจัดทําหัวขอการจัดการความรูท่ีสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารยภายในคณะใหเปนระบบ  

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

 

ม.ค.-มี.ค.60 คณะกรรมการจัดการความรู พิจารณากลั่นกรององคความรูและคัดเลือกตัวบคุคลท่ีจะเปนวิทยากร 

ทําการสรุปองคความรูเปนเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม  อยางนอย 1 องคความรู ตอ 1 ทาน 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

5 การเขาถงึความรู 

 

ก.พ.-เม.ย. 60 นําเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมเผยแพรโดยการจัดพิมพเปนเอกสารแจกใหอาจารยกอนการเขา
รวมกิจกรรม เพ่ือใหศึกษาทําความเขาใจองคความรูกอนการเขารวมกิจกรรม  

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

 

เม.ย.-มิ.ย. 60 - ดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการเรียนการสอน เก่ียวกบรูปแบบการสอนดวย

เทคนิค Active Learning ของวิทยากรแตละทาน มาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน ผลการ

คณะกรรมการ

จัดการความรู 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
จัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค Active Learning ทําใหอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 75 

ไดรับความรูและประสบการณเพ่ิมเติม อันจะนําไปประยุกตใชในการทํางาน 

- กิจกรรมอบรมอาจารยท่ีปรึกษา (ยังไมไดดําเนินการ) 

- กิจกรรการอบรมเชงิปฏบิัติการ การเขยีนผลงานทางวิชาการ (ยังไมไดดําเนินการ) 

7 การเรียนรู 

 

พ.ค.-ส.ค. 60 อาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

ซ่ึงสงผลใหไดรับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการสอน รอยละ 3.51 ขึ้นไป 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ม.ค.- มี.ค. 60 จัดหาแหลงแลกเปลีย่นประสบการณหรือจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูดานการเรียนการสอน

ใหกับอาจารย เพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรมการสอนและรูปแบบการเรียนใหมีความหลากหลาย 

อยางนอย 1 กิจกรรมตอปการศึกษา 

คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสาร ก.พ.- มี.ค. 60 มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมดานการเรียนการสอนผานชองทาง

ดังตอไปน้ี 

1. จัดสงหนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

2. ปายประชาสัมพันธเชิญชวนใหเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

3. แจงตอหัวหนาสาขาวิชาใหประชาสัมพันธเชญิชวนอาจารยในสาขาวิชาเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

4. ประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของคณะเพ่ือใหอาจารยแตละสาขาวิชาไดเขารวมไม

นอยกวาสาขาวิชาละ 3 คน 

เจาหนาท่ีธุรการ

คณะ เจาหนาท่ี

ประชาสัมพันธ

คณะ 

 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเคร่ืองมือ มี.ค. – เม.ย. 60 จัดทําเอกสารรูปแบบองคความรู เพ่ือนําไปเผยแพรใหผูท่ีสนใจและผูท่ีเก่ียวของสามารถเขาถงึ

โดยงาย โดยการประชาสัมพันธผานเว็บไซตหรือบอรดประชาสัมพันธรวมถึงจดหมายขาวของ

คณะ อยางนอย 1 ชองทาง 

คณะกรรมการ 

จัดการความรูของ

คณะเจาหนาท่ี

ประชาสัมพันธ

คณะ 

4 การเรียนรู เม.ย.-มิ.ย. 60 อาจารยไดเรียนรูเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายจากการเผยแพรองคความรูดานการสอนของ

วิทยากรแตละทานใหอาจารยในคณะไดแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกันทําใหเกิดเปนแนวปฏบิัติท่ีดี 

อยางนอย 1 เทคนิคการสอน  

คณะกรรมการ 

จัดการความรูของ

คณะ 

5 การวัดผล ก.ค.-ส.ค. 60 คณะกรรมการจัดการความรู ทําการสํารวจเพ่ือตดิตามผลการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู 

จากผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 75 ไดนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการ 

จัดการความรูของ

คณะ 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ภายใน ก.ย. 60 คณะกรรมการจัดการความรู คดัเลือกอาจารยดเีดนเพ่ือรับรางวัล อยางนอย 1 รางวัล รองคณบดีฝาย

วิชาการ/

คณะกรรมการ 

จัดการความรูของ

คณะ 
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู : การพัฒนารูปแบบการสอน 
องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  
1. รูปแบบการสอนดวยเทคนิค Active learning ของวิทยากรแตละทาน 
2. ข้ันตอนการนําเทคนิค Active learning มาปรบัใชในการจัดการเรียนการสอน  
3. ผลการจัดการเรียนการสอน ดวยเทคนิค Active learning 

  



องคความรูท่ี 4 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : คณะกรรมการ KM คณะวิทยาการจัดการ 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของอาจารยดานการวิจัย ท่ีสอดกับทิศทางการดาํเนินงาน แผนงานตามยุทธศาสตรของคณะ และสนับสนุนการดําเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : มีงานวิจัยอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยท้ังหมดในปการศึกษา 2559 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 
ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู 
-  ประชุมระดมสมองในกลุม

ผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูท่ี
นํามาเปนตัวอยาง 

พ.ย. 59 – ม.ค. 
60 

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูระดมสมองในกลุมผูรับผดิชอบคัดเลือกองคความรูท่ีนํามาเปน
ตัวอยางเร่ืองการวิจัย อยางนอย 1 ตัวอยาง เพ่ือพัฒนางานวิจัยของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการ 
จัดการความรูของ
คณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
-  รวบรวมโครงการใหความรูและ

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

ม.ค.- ก.พ.60 คณะกรรมการจัดการความรูรวมกันสืบหาขอมูลองคความรูดานการวิจัยและรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
อยางนอย 1 ทาน เพ่ือเปนวิทยากรมาใหความรูดานการวิจัยของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการ 
จัดการความรูของ
คณะ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
-  ประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือจัดหัวขอฝกอบรม 

ก.พ. - มี.ค. 60 คณะกรรมการจัดการความรู ดําเนินการจัดประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ  จัดทําหัวขอการ
จัดการองคความรูใหเปนระบบ อยางนอย 1 องคความรู  

คณะกรรมการ 
จัดการความรูของ
คณะ 

4 การบงชีค้วามรู 
-  ประชุมระดมสมองในกลุม

ผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูท่ี
นํามาเปนตัวอยาง 

 

พ.ย. 59 – ม.ค. 
60 

ประชมุคณะกรรมการจัดการความรูระดมสมองในกลุมผูรับผดิชอบคัดเลือกองคความรูท่ีนํามาเปน
ตัวอยางเร่ืองการวิจัย อยางนอย 1 ตัวอยาง เพ่ือพัฒนางานวิจัยของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการ 
จัดการความรูของ
คณะ 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถงึความรู 

-  การนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร

โดยการจัดพิมพเปนเอกสารแจกให

อาจารยกอนการเขารวม

ประชุมสัมมนา 

ก.พ. – เม.ย. 

60 

คณะกรรมการจัดการความรูนําเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมเผยแพรโดยการจัดพิมพเปน
เอกสารแจกใหอาจารยกอนการเขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือใหศึกษาทําความเขาใจองคความรูดาน
การวิจัยกอนการเขารวมกิจกรรมอยางนอย 1 องคความรู 

คณะผูบริหาร และ

คณะกรรมการ 

จัดการความรูของ

คณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

- จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูคณะ

วิทยาการจัดการ 

เม.ย. – มิ.ย. 

60 

คณะไดจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู ดานการวิจัย เก่ียวกับแนวคิดในการศึกษาขอมูลเพ่ือ
พัฒนางานวิจัย วิธีการเขียนขอเสนองานวิจัยใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเสนอขอทุนวิจัย เทคนิคการ
พัฒนางานวิจัย ขั้นตอนการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ และ
แหลงทุนตาง ๆ ทําใหอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 75 ไดรับความรูและประสบการณเพ่ิมเติม 
และนําไปประยุกตใชในการวิจัยไดเปนอยางด ีอยางนอย 1 องคความรู 

คณะกรรมการ 

จัดการความรูของ

คณะ 

7 การเรียนรู 

-  มีการนําองคความรูท่ีไดรับมาใชใน

งานวิจัย 

มิ.ย. – ก.ย. 60 อาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในงานวิจัยของตนเอง ซ่ึงสงผลให
คณะมีจํานวนผลงานวิจัยอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยท้ังหมดในปการศึกษา 2559  

คณะกรรมการ 

จัดการความรูของ

คณะ 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
พ.ย. 59 - ม.ค. 60 ไดดําเนินการจัดหาแหลงแลกเปลีย่นประสบการณหรือจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูดานวิจัย

ใหกับอาจารย อยางนอย 1 กิจกรรมตอปการศึกษา 
คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสาร 
 

ธ.ค. 59 – ก.พ. 60 มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมดานวิจัยผานชองทางดงัตอไปน้ี 
1.  จัดสงหนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
2.  ปายประชาสัมพันธเชญิชวนใหเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
3.  แจงตอหัวหนาสาขาวิชาใหประชาสัมพันธเชญิชวนอาจารยในสาขาวิชาเขารวมโครงการ/

กิจกรรม 
4.  ประชาสัมพันธผานสื่อสงัคมออนไลนของคณะ 
เพ่ือใหอาจารยแตละสาขาวิชาไดเขารวมไมนอยกวาสาขาวิชาละ 3 ทาน 

คณะผูบริหาร
ธุรการคณะ 

  



 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 

 
ม.ค. - มี.ค. 60 จัดทําเอกสารรูปแบบองคความรู เพ่ือนําไปเผยแพรใหผูท่ีสนใจและผูท่ีเก่ียวของสามารถเขาถงึ

โดยงาย โดยการประชาสัมพันธผานเว็บไซตหรือบอรดประชาสัมพันธรวมถึงจดหมายขาวของ
คณะ อยางนอย 1 ชองทาง 

คณะกรรมการ 
จัดการความรู/
เจาหนาท่ีประชา 
สัมพันธคณะ 

4 การเรียนรู มี.ค. – มิ.ย. 60 อาจารยมีการเผยแพรผลงานวิจัยโดยเขยีนเปนบทความงานวิจัยท่ีไดจากการแลกเปลีย่นเรียนรู
รวมกันทําใหเกิดเปนแนวปฏิบตัิท่ีดี อยางนอย 1 แนวทาง 

คณะกรรมการ 
จัดการความรู 

5 การวัดผล มิ.ย. – ส.ค. 60 คณะกรรมการจัดการความรู ไดทําการสํารวจเพ่ือติดตามผลการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู 
จากผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 75 ไดนําความรูไปใชในการวิจัยของตนเอง 

คณะกรรมการ 
จัดการความรู 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 
 

ภายใน ก.ย. 60 คณะกรรมการจัดการความรูไดจัดใหมีการคัดเลือกอาจารยเพ่ือรับรางวัลนักวิจัยดีเดน จํานวน 
1 ทาน 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ/
คณะกรรมการ 
จัดการความรู 

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู : การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  
1. แนวคิดในการศึกษาขอมูลเพ่ือพัฒนางานวิจัย 
2. วิธีการเขียนขอเสนองานวิจัยใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเสนอขอทุนวิจัย 
3. เทคนิคการพัฒนางานวิจัย 
4. ขั้นตอนการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพในวารสารระดับชาติ และนานาชาต ิ
5. แหลงทุนตาง ๆ 

  



องคความรูท่ี 5 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตร 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพื่อสงเสริมคุณลักษณะที่พงึประสงคของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

                             2. ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอยางนอย 5 ดาน 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู 

 
พ.ย. 59 1.จัดตัง้คณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร  
3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็นยุทธศาสตรและปญหาขององคกร 

คณะกรรมการ 
จัดการความรู 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
 

พ.ย. 59 
 
 

ธ.ค. 59 
 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร เพ่ือรวบรวมขอมูลบุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา 
2. ใหบคุลากรผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
3. จัดสัมมนาเชงิปฏบิัติการเร่ือง “Problem-Based Teaching in 21st Century” 
 

ธุรการคณะ/
อาจารยท่ีเขารวม
การจัดการความรู/
คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
 

เม.ย. 60 คณะกรรมการนําขอมูลท่ีไดจากการสรางและแสวงหาความรูนํามาจัดทําใหเปนระบบโดยการจัดทํา
เปนวารสารการจัดการความรูและเผยแพรผานเว็บไซต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
เจาหนาท่ี
คอมพิวเตอรคณะ 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

 

พ.ค. 60 
 

อยูระหวางดําเนินการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูสอนท่ีมีตอการใชเทคนิค PBL ในการ

จัดการเรียนการสอน และแบบประเมินการนําไปใชประโยชนกิจกรรมการจัดการความรู คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

คณะกรรมการ

จัดการความรู

ภายในองคกร 

5 การเขาถงึความรู 

 

พ.ค. 60 อยูระหวางการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบคุลากรท่ีมีตอการจัดการความรูภายในองคกร คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

 

ก.ค. 60 ยังไมไดดําเนินการ คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

7 การเรียนรู 

 

ก.ค. – ส.ค.60 ยังไมไดดําเนินการ คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

พ.ย. 59 

 

1. จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร  

3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็นยุทธศาสตรและปญหาขององคกร 

คณะกรรมการ

จัดการความรู  

2 การสือ่สาร 
 

ธ.ค. 59 

 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร เพื่อรวบรวมขอมูลบุคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา 

2. ใหบุคลากรผูเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 

3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Problem-Based Teaching in 21st Century” 

ธุรการคณะ/

อาจารยที่เขารวม

การจัดการความรู/

คณะกรรมการ

จัดการความรู 
  



 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 

 
เม.ย. 60 

 

คณะกรรมการนําขอมูลที่ไดจากการสรางและแสวงหาความรูนํามาจัดทําใหเปนระบบโดยการจัดทํา

เปนวารสารการจัดการความรูและเผยแพรผานเว็บไซต 

คณะกรรมการ

จัดการความรู/

เจาหนาที่

คอมพิวเตอรคณะ 

4 การเรียนรู พ.ค. 60 

 

อยูระหวางการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการจัดการความรูภายในองคกร 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

5 การวัดผล พ.ค. 60 

 

อยูระหวางดําเนินการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูสอนที่มีตอการใชเทคนิค PBL ในการ

จัดการเรียนการสอน และแบบประเมินการนําไปใชประโยชนกิจกรรมการจัดการความรู คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 
 

ภายใน ก.ย. 60 ยังไมไดดําเนินการ รองคณบดีฝาย

วิชาการ/รองคณบดี

ฝายบริหาร/ 
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 

ช่ือองคความรู : เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  
อาจารยผูสอนไดรับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-Based Teaching in 21st Century 

  



องคความรูท่ี 6 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การทําวิจัยในช้ันเรียน 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตร 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพื่อสงเสริมคุณลักษณะที่พงึประสงคของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. ความพึงพอใจของผูเรียนทีม่ีตอรปูแบบการจัดการเรยีนการสอน 

                           2. ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยางนอย 5 ดาน 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 
ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู 
 

พ.ย. 59 
 

1.จัดตัง้คณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร  
3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็นยุทธศาสตรและปญหาขององคกร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู  

2 การสรางและแสวงหาความรู 
 

พ.ย. 59 
 
 

ธ.ค. 59 
 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร เพ่ือรวบรวมขอมูลบุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา 
2. ใหบคุลากรผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
3. จัดสัมมนาเชงิปฏบิัติการเร่ือง “Problem-Based Teaching in 21st Century” 
 

ธุรการคณะ/
อาจารยท่ีเขารวม
การจัดการความรู/
คณะกรรมการ
จัดการความรู 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
 

เม.ย. 60 
 

คณะกรรมการนําขอมูลท่ีไดจากการสรางและแสวงหาความรูนํามาจัดทําใหเปนระบบโดยการจัดทํา
เปนวารสารการจัดการความรูและเผยแพรผานเว็บไซต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
เจาหนาท่ี
คอมพิวเตอรคณะ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

 

พ.ค. 60 
 

อยูระหวางดําเนินการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูสอนท่ีมีตอการใชเทคนิค PBL ในการ
จัดการเรียนการสอน และแบบประเมินการนําไปใชประโยชนกิจกรรมการจัดการความรู คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค   

คณะกรรมการ
จัดการความรู 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน (ระบุการดาํเนินงาน) ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถงึความรู 

 

พ.ค. 60 อยูระหวางการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบคุลากรท่ีมีตอการจัดการความรูภายในองคกร 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

 

ก.ค. 60 ยังไมไดดําเนินการ คณะกรรมการ
จัดการความรู 

7 การเรียนรู 

 

ก.ค. – ส.ค.60 ยังไมไดดําเนินการ คณะกรรมการ
จัดการความรู 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

พ.ย. 59 

 

1. จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร  

3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็นยุทธศาสตรและปญหาขององคกร 

คณะกรรมการ

จัดการความรู  

2 การสื่อสาร 
 

ธ.ค. 59 

 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร เพื่อรวบรวมขอมูลบุคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา 

2. ใหบุคลากรผูเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 

3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Problem-Based Teaching in 21st Century” 

ธุรการคณะ/

อาจารยที่เขารวม

การจัดการความรู/

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 
 

เม.ย. 60 

 

คณะกรรมการนําขอมูลที่ไดจากการสรางและแสวงหาความรูนํามาจัดทําใหเปนระบบโดยการจัดทํา

เปนวารสารการจัดการความรูและเผยแพรผานเว็บไซต 

คณะกรรมการ

จัดการความรู/

เจาหนาที่

คอมพิวเตอรคณะ 
  



 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
4 การเรียนรู พ.ค. 60 

 

อยูระหวางการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการจัดการความรูภายในองคกร 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

5 การวัดผล พ.ค. 60 

 

อยูระหวางดําเนินการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูสอนที่มีตอการใชเทคนิค PBL ในการ

จัดการเรียนการสอน และแบบประเมินการนําไปใชประโยชนกิจกรรมการจัดการความรู คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 
 

ภายใน ก.ย. 60 ยังไมไดดําเนินการ รองคณบดีฝาย

วิชาการ/รองคณบดี

ฝายบริหาร/ 
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู : การทําวิจัยในชั้นเรียน 
องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  
อาจารยผูสอน ไดรับการพัฒนาเทคนิคและขั้นตอนการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning (PBL) 

  



องคความรูท่ี 7 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนรู จิตปญญาศึกษา 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะครุศาสตร 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสูสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพื่อสงเสริมและพฒันาศักยภาพคณาจารยดานการจัดการเรียนรู 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : มอีาจารยอยางนอยรอยละ 10 ของจาํนวนอาจารยทัง้หมดในปการศึกษา 2560 สามารถนําจิตปญญาศึกษาไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูได 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 
ลําดับ กิจกรรม  ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู 
- ประชุมระดมสมองในกลุม
ผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูท่ีนํามา
เปนตัวอยาง 

ก.ค. คณะกรรมการจัดการความรู จัดใหมีการประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบเพ่ือคดัเลือกองค
ความรูท่ีจะนํามาใชเปนตัวอยาง องคความรูท่ีไดรับการคดัเลือกคือ “การจัดการเรียนรู จิตปญญา
ศึกษา” 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- อบรมโครงการตางๆ รวมกับกลุม
มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ 8 
สถาบัน 

ส.ค.– ม.ค. 60 ดวยกลุมมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ 8 สถาบัน จัดโครงการเพราะพันธุปญญา โดยบูรณาการ 
การจัดการเรียนรูจิตปญญาศึกษา ซ่ึงเปนรูปแบบการเรียนรูท่ีมุงสรางความสุขและปญญาไปพรอม
กัน เนนความสําคัญทีเด็กใหเรียนอยางมีความสุข  เกิดความรักในความรู มีองคประกอบสําคญั 4 
ประการ  
   องคประกอบท่ี 1 มโนทัศนท่ีจะตองเรียน มโนทัศน 
   องคประกอบท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู 
   องคประกอบท่ี 3 การประเมินภาพการเรียนรู 
   องคประกอบท่ี 4 หนวยเวลากํากับการเรียนรู 
การเรียนการสอนแบบจิตปญญาเปนการสอนท่ีมุงเนนพัฒนาการเรียนรูทางดานปญญาการคนพบ
ดวยตนเอง เกิดความงอกงามทางดานพุทธิปญญาท่ีคํานึงถึงจิตใจและความแตกตางของผูเรียน โดย
มีกิจกรรมการเรียนรูท่ีเด็กไดลงมือปฏิบัติทางดานความคดิ ผูเรียนมีการแสดงออกเรียนรูแบบ
รวมมือ คนพบขอความรูดวยตนเองและเห็นความกาวหนาของตนเองโดยการประเมินเปนระยะท้ัง
กิจกรรมการเรียนการสอนและผลจากกิจกรรมการเรียนรู 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 



ลําดับ กิจกรรม  ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยประชุม

ตัวแทนอาจารยท่ีไดรวมอบรมโครงการ
ตางๆ กับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 8 สถาบัน 

ม.ค. 60 ประชุมตัวแทนอาจารยท่ีไดรวมอบรมโครงการตาง  ๆรวมกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ 8 
สถาบัน โดยรวมกันจัดทําหัวขอความรู ความเขาใจ การจัดการเรียนรู จิตปญญาศึกษา และและ
ตัวอยางกิจกรรมจิตปญญาศกึษา เพ่ือใชในการถายทอดความรูสูกลุมคณาจารย และเตรียมความพรอม
การกระบวนการจิตปญญาศึกษาลงสูนักศึกษากลุมเปาหมาย 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 
- ประชุมตัวแทนอาจารยท่ีไดรวมอบรม
โครงการตางๆ รวมกับกลุม
มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ 8 
สถาบัน เพ่ือกําหนดวิทยากรในหัวขอ
ตาง และกิจกรรมท่ีจะใชในการ
แลกเปลีย่นเรียนรู  

ม.ค. 60 จากการประชุมเพ่ือกําหนดวิทยากร โดยท่ีประชุมไดพิจารณาหัวขอตอไปน้ีเพ่ือใหกิจกรรมเกิดผลดี
มากท่ีสุดคือ  
1. มีความรูเก่ียวกับพัฒนาการตามวัย การสอนแบบจิตปญญาสามารถใชสอนไดท้ังเด็กและผูใหญ 
โดยครูตองรูจักผูเรียน ตั้งแตอายุ ระดับการศึกษา ความรู ประสบการณ หนาท่ีการงาน วัฒนธรรม
ความเชื่อและความตองการเรียนของผูเรียน ถาเปนการสอนปฐมวัย ครูตองรูพัฒนาการของเด็ก 
วุฒิภาวะของเด็ก ซ่ึงการรูภูมิหลังของผูเรียนจะชวยใหครูรูขอบเขตความลึกของเน้ือหา การ
เชื่อมตอเน้ือหากับประสบการณเดิมท่ีจะนํามาใชสอนสามารถออกแบบการสอนได 
2. มีความเชื่อในปรัชญาการศึกษาพิพัฒนิยม การสอนแบบจิตปญญามีความเชื่อวาการสอนเนนเดก็
เปนศนูยกลางไมใชการใหเด็กเรียนอิสระ แตเปนการเรียนรูจากประสบการณ การลงมือปฏิบัติท่ี
เปนความสุขและเรียนรูดวยตนเอง 
3. มีความคิดสรางสรรคและสนุกท่ีจะสรางกิจกรรมการสอนใหผูเรียนรูอยางฉลาด ท้ังปญญาและ
อารมณพรอมเสมอท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองใหเปนผูสอนท่ีมีประสิทธิภาพพรอมรับ
ตําหนิและแกไขในทันที 
4. มีความอดทนและไมทอแทตอการปรับกิจกรรมใหตูงใจผูเรียนไปสูจุดประสงคของการสอนใหได 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

5 การเขาถงึความรู โดยนําเอกสารการ
อบรมมาเผยแพรโดยการจัดพิมพเปน
เอกสารแจกใหอาจารยและนักศึกษา
กลุมเปาหมาย 

ก.พ.-มี.ค. 60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร โดยการจัดพิมพเปนเอกสาร
แจกใหอาจารยและนักศึกษากลุมเปาหมาย 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ  

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูโดยจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังอาจารย 
และนักศึกษากลุมเปาหมาย เร่ือง 
  1. ความหมายของการสอนแบบจิต
ปญญา 

มี.ค. 60 ดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดงัน้ี 
   1. ความหมายของการสอนแบบจิตปญญา 
   2. แนวคดิและทฤษฏพ้ืีนฐานของจิตปญญา 
   3. องคประกอบของการเรียนรูแบบจิตปญญา 
   4. กระบวนการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญา 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ  



ลําดับ กิจกรรม  ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 
  2. แนวคิดและทฤษฏพ้ืีนฐานของจิต
ปญญา 
  3. องคประกอบของการเรียนรูแบบจิต
ปญญา 
  4. กระบวนการจัดการเรียนรูแบบจิต
ปญญา 
  5. คุณสมบัตผิูสอนแบบจิตปญญา 
  6. เปาหมายการสอนแบบจิตปญญา 

   5. คุณสมบตัิผูสอนแบบจิตปญญา 
   6. เปาหมายการสอนแบบจิตปญญา 

7 การเรียนรู 
- มีการนําองคความรูท่ีไดรับประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอน และใช
กิจกรรมในกลุมนักศึกษา  

เม.ย.-ก.ย.60 เปาหมายการสอนแบบจิตปญญา คือการสอนแบบจิตปญญามุงใหครูผูสอนผูเรียนใหคนพบความรู
ตามมโนทัศนท่ีครูจัดเปนหนวยการสอน โดยการใชหลักทฤษฎีการเรียนรูของพิอาเจทและการ
เรียนรูดวยการคนพบของบรูเนอร โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนจาก
กิจกรรมการสอนดวยการลงมือปฏิบตัิการและคิดดวยตนเอง เกิดการเรียนรูสิง่ใหมดวยกิจกรรม
การสอนท่ีสานประสบการณท่ีเคยมีประกอบกับการไดความรูใหมเพ่ิมขึ้นดวย การเพ่ิมพูนปญญา
สรางเจตคติท่ีดี และมีทักษะการเรียนรูเพ่ิมขึ้น ผลของการสอนตองทําใหผูเรียนเกิดความตองการ
เรียนจากกิจกรรม ลงมือปฏิบตัิและคิดซ่ึงเปนสิง่จูงใจภายในมากกวาการจูงใจภายนอกดวยสิง่ของ
และรางวัล 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ  

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

ส.ค.– ม.ค. 60 จัดหาแหลงแลกเปลีย่นประสบการณ ผานชองทางตาง ๆ  ไดแก  

  1. เครือขายกลุมมหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน 

  2. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานจิตปญญาศึกษาใหกับอาจารยท่ีสนใจ และนักศึกษา

กลุมเปาหมาย 

  3. จัดสงคณาจารยและนักศึกษากลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมดานจิตปญญาศึกษา 

คณะผูบริหาร 

 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
2 การสื่อสาร ก.พ.-มี.ค. 60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร โดยการจัดพิมพเปน

เอกสารแจกใหอาจารยและนักศึกษากลุมเปาหมายดังน้ี 
  1. จัดสงหนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
  2. จัดสงเอกสารประชาสัมพันธ 
  3. ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของคณะ 

คณะกรรมการ 

KM 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ มี.ค.60-พ.ค. 60 จัดทําเอกสารรูปแบบองคความรูท่ีมีคุณคา เพ่ือนําไปเผยแพรใหผูท่ีเก่ียวของ หรือผูท่ีสนใจ

สามารถเขาถงึโดยงาย โดยประชาสัมพันธผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพันธ รวมถึง

จดหมายขาวของคณะ และสงเสริมใหคณาจารยผูเขารวมโครงการนําองคความรู ผานบทความ

วิชาการ   

คณะกรรมการ 

KM 

4 การเรียนรู มี.ค.60 - พ.ค. 60 มีการนําองคความรูท่ีไดรับประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน และใชกิจกรรมในกลุม
นักศึกษา เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดเขาใจ ในหัวขอเร่ือง ความหมายของการสอนแบบจิตปญญา
แนวคิดและทฤษฏีพ้ืนฐานของจิตปญญา องคประกอบของการเรียนรูแบบจิตปญญา
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญา คุณสมบตัิผูสอนแบบจิตปญญา และเปาหมายการ
สอนแบบจิตปญญา 

คณะกรรมการ 

KM 

5 การวัดผล เม.ย.60-ส.ค.60 อาจารยท่ีเขารวมโครงการสามารถนําความดานการจัดการเรียนรูจิตปญญาศึกษาไปใชในการ

จัดการจัดเรียนรูในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ วัดผลโดยการประเมินการสอนโดย

นักศึกษาในปการศึกษา 2559 และนักศึกษากลุมตัวอยางสามารถนําความดานการจัดการ

เรียนรูจิตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการจัดเรียนรูในหองเรียน ในปการศึกษา 2560 ได   

คณะกรรมการ 

KM 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล พ.ย.60-ม.ค.61 -  
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู : การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  
1. ความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญาศึกษา 
2. ตัวอยางกิจกรรมตามแนวการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญาศึกษา  
3. การนําการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญาศึกษา ลงสูหองเรียน 

  



องคความรูท่ี 8 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะครุศาสตร 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางความรูและนวัตกรรม ใหสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ นําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพื่อสงเสริมและพฒันาศักยภาพคณาจารย ดานงานวิจัย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : มีงานวิจัยอยางนอยรอยละ 10 ของจาํนวนอาจารยทัง้หมดในปการศึกษา 2560 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 
ลําดับ กิจกรรม  ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู 
- ประชุมระดมสมองในกลุม
ผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูท่ีนํามา
เปนตัวอยาง 

ม.ค.–ก.พ.60 คณะกรรมการจัดการความรู จัดใหมีการประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบเพ่ือคดัเลือกองค
ความรูท่ีจะนํามาใชเปนตัวอยาง องคความรูท่ีไดรับการคดัเลือกคือ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
และเทคนิคการเขยีนบทความวิจัย 

คณะกรรมการ 

KM ของคณะ  

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- รวบรวมโครงการใหความรูและ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

ม.ค.–ก.พ.60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดดําเนินการจัดรวบรวมจํานวนโครงการใหความรูของอาจารย 
และสํารวจรายชื่อผูเชีย่วชาญ ท่ีเก่ียวของกับประเด็นความรูท่ี คณาจารยภายในคณะท่ีมีตองการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ภายใตหัวขอ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และเทคนิคการ
เขียนบทความวิจัย” 

คณะกรรมการ 

KM ของคณะ  

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- ประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
จัดหัวขอฝกอบรม 
 

ก.พ. 60 ประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ รวมกันจัดทําหัวขอการฝกอบรม ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวของกับการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย และการเขยีนบทความวิจัย จากการประชุมดงักลาว โดยมี
โครงการฝกอบรม คือ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สูการเปนนักวิจัยมืออาชีพ” ภายใตหัวขอ “ครุ
ศาสตรวิจัยในศตวรรษท่ี 21” 

คณะกรรมการ 

KM ของคณะ  

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

- ประชุมกําหนดตัวบุคคลท่ีจะเปน

วิทยากรและจัดเตรียมเอกสารการ

ประชุมสัมมนา 

ก.พ.–มี.ค. 60 ประชุมเพ่ือกําหนดวิทยากร โดยท่ีประชุมคดัเลือกวิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิมาทําการถายทอดความรู 
แนวทาง และประสบการณ ของการจัดทําผลงานวิจัย และการเขียนบทความจากงานวิจัย คือ รอง
ศาสตราจารย ดร. วารีรัตน แกวอุไร และรองศาสตราจารย ดร.เทียมจันทรพานิชผลินไชย คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยันเรศวร  

คณะกรรมการ 

KM ของคณะ  



ลําดับ กิจกรรม  ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถงึความรู 

- การนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร

โดยการจัดพิมพเปนเอกสารแจกให

อาจารยกอนการเขารวมประชุมสัมมนา 

ก.พ.-มี.ค. 60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร โดยการจัดพิมพเปนเอกสาร
แจกใหอาจารยกอนการเขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือใหศึกษาทําความเขาใจกอนการ อบรมสัมมนา 
พรอมประชาสัมพันธไวทีจุดเซนตชื่อของคณะครุศาสตร 

คณะกรรมการ 

KM ของคณะ  

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูโดยจัด
ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูเร่ือง 
1.  การพัฒนาโจทยวิจัย 
2.  การเขยีนเคาโครงงานวิจัย 
3.  การเขยีนบทความ 

มี.ค. 60 ดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดงัน้ี 
1. ครุศาสตรวิจัยในศตวรรษท่ี 21 
2. บทบาทของอาจารยในการสอน 
3. เทคนิคการสรางโจทยวิจัยใหไดทุนวิจัย 
4.  เทคนิคการเขยีนเคาโครงวิจัย 
5. การเขียนบทความวิจัย 
6. อาจารยผูเขารวมการแลกเปลีย่นเรียนรู นําความรูท่ีไดมาใชในการจัดทําผลงานวิจัย เพ่ือขอ
กําหนดตาํแหนงทางวิชาการ หรือการจัดทําผลงานวิจัยเพ่ือบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 

คณะกรรมการ 

KM ของคณะ  

7 การเรียนรู 

- มีการนําองคความรูท่ีไดรับประยุกตใช

ในการวิจัย 

เม.ย.-ก.ย.60 อาจารยผูสอนมีการนําองคความรูท่ีไดรับจากการแลกเปลีย่นเรียนรูมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีผลงานวิจัยตอจํานวนอาจารยท้ังหมดเพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมา
(อางอิงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559) 

คณะกรรมการ 

KM ของคณะ  

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

ม.ค. 60 จัดหาแหลงแลกเปลีย่นประสบการณ ผานชองทางตาง ๆ  ไดแก  

  1. KM Block  ของมหาวิทยาลัย  

  2. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานงานวิจัยใหกับอาจารยท่ีสนใจ 

  3. จัดสงคณาจารยเขารวมกิจกรรมดานการวิจัยท่ีจัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอก 

คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสาร ม.ค.60-มี.ค.60 ดําเนินการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมดานการวิจัยผานชองทาง ดังน้ี 
  1. จัดสงหนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
  2. จัดสงเอกสารประชาสัมพันธ 
  3. ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของคณะ 

คณะกรรมการ 

KM ของคณะ  

  



 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเคร่ืองมือ มี.ค.60-พ.ค. 60 จัดทําเอกสารรูปแบบองคความรูท่ีมีคุณคา เพ่ือนําไปเผยแพรใหผูท่ีเก่ียวของ หรือผูท่ีสนใจ

สามารถเขาถงึโดยงาย โดยประชาสัมพันธผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว

ของคณะ และสงเสริมใหคณาจารยผูเขารวมโครงการนําองคความรู ผานบทความวิชาการ   

คณะกรรมการ 

KM ของคณะ  

4 การเรียนรู มี.ค.60 - พ.ค. 60 มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดจากการแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน โดยมีเปาหมายใหอาจารยใน

คณะและผูท่ีเก่ียวของไดรับความรูอยางท่ัวถงึ เพ่ือสรางวัฒนธรรมในการเรียนรู 

คณะกรรมการ 

KM ของคณะ  

5 การวัดผล เม.ย.60-ส.ค.60 สํารวจเพ่ือตดิตามผลการฝกอบรม/สัมมนาตามองคความรูท่ีไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดย

คณาจารยไดนําความรูไปใชในการสรางผลงานวิจัย /บทความวิจัย ไดแก การจัดทําวิจัยในชั้น

เรียน การจัดทําผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน และการจัดทําผลงานวิจัยเพ่ือขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ จากการสาํรวจพบวา ปการศึกษา 2559 มีผลงานวิชาการ/งานวิจัยของ

อาจารยภายในคณะ เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษาท่ีผานมา   

คณะกรรมการ 

KM ของคณะ  

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล พ.ย.60-ม.ค.61 -  
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู : การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  
1.  การพัฒนาโจทยวิจัยทางการศึกษา 
2.  เทคนิคการเขยีนบทความวิจัยทางครุศาสตร  
3.  แนวทางในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพ่ือพัฒนาโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู 

  



องคความรูท่ี 9 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนารปูแบบการเรียนการสอน 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตร 1 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : ผูสอนไดรับความรูดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน ไมนอยกวารอยละ 75 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 
ลําดับ กิจกรรม  ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู 
 

พ.ย. 59 ประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผดิชอบคดัเลือกองคความรูท่ีนํามาเปนตัวอยาง คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
 

พ.ย.–ธ.ค. 59 รวบรวมโครงการใหความรูและรายชื่อผูเชีย่วชาญ คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
 

พ.ย. 59–ม.ค.60 ประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหัวขอฝกอบรม คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 
 

ม.ค.-มี.ค. 60 ประชุมกําหนดตัวบุคคลท่ีจะเปนวิทยากรและจัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

5 การเขาถงึความรู 
 

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

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
 

เม.ย.–มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมเร่ือง 
1. แลกเปลีย่นเรียนรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. อบรมอาจารยท่ีปรึกษา 
3. การอบรมเชงิปฏิบัติการการเขยีนผลงานทางวิชาการ 

คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

7 การเรียนรู 
 

พ.ค. – ส.ค. 60 มีการนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

  



สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ม.ค.- มี.ค. 60 จัดหาแหลงแลกเปลีย่นประสบการณและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนใหกับอาจารย

ภายในคณะ 

คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสาร 
 

ก.พ.- มี.ค. 60 เผยแพรขอมูลเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอนผานชองทาง ดังน้ี 

-  หนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

-  เอกสารประชาสัมพันธ 

-  ทางเว็บไซตคณะ 

ธุรการคณะ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 
 

มี.ค. – เม.ย.60 เอกสารรูปแบบองคความรู ท่ีมีคุณคาเพ่ือนําไปเผยแพรใหผูท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีสนใจสามารถ

เขาถงึโดยงาย โดยผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาวของคณะ 

คณะกรรมการ 

KMเจาหนาท่ี

คอมพิวเตอร 
4 การเรียนรู เม.ย.-มิ.ย. 60 การเผยแพรองคความรูจากท่ีไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน คณะกรรมการ 

KM 
5 การวัดผล ก.ค.-ส.ค. 60 ทําการสํารวจเพ่ือติดตามผลการฝกอบรม/สัมมนาตามองคความรูท่ีไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน คณะกรรมการ 

KM 
6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

 
ภายใน ก.ย. 60 จัดใหมีการคดัเลือกเพ่ือรับรางวัลอาจารยดีเดน รองคณบดีฝาย

วิชาการ/

คณะกรรมการ 

KM 
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 

ช่ือองคความรู : การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  
มีการนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณสมบตัิครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและกรอบ
ทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 

  



องคความรูท่ี 10 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานของอาจารยในดานการวิจัย และเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยของคณาจารยภายในคณะ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : มีงานวิจัยอยางนอยรอยละ 10 ของจาํนวนอาจารยทัง้หมดในปการศึกษา 2559 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู พ.ย. 59-ม.ค.60 ประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผดิชอบคดัเลือกองคความรูท่ีนํามาเปนตัวอยาง คณะกรรมการ 
KM ของคณะ  

2 การสรางและแสวงหาความรู 
 

ม.ค.-ก.พ.60 รวบรวมโครงการใหความรูและรายชื่อผูเชีย่วชาญ คณะกรรมการ 
KM ของคณะ  

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
 

ก.พ.-มี.ค. 60 ประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหัวขอฝกอบรม คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 
 

ก.พ.-มี.ค. 60 ประชุมกําหนดตัวบุคคลท่ีจะเปนวิทยากรและจัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

5 การเขาถงึความรู 
 

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

ผูบริหารและ
คณะกรรมการ 
KM ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
 

เม.ย.–มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูและศึกษาดงูาน รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

7 การเรียนรู 
 

มิ.ย.-ก.ย. 60 มีการนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพหลักสตูร หัวหนาสาขาวิชา 

 
  



สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

พ.ย. 59 - ม.ค. 60 จัดหาแหลงแลกเปลีย่นประสบการณหรือจัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานงานวิจัย คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสาร 
 

ธ.ค. 59 – ก.พ. 60 เผยแพรขอมูลเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมดานวิจัยผานชองทาง ดังน้ี 

- บันทึกขอความแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

- เอกสารประชาสัมพันธ 

- ทางเว็บไซตคณะ 

ธุรการคณะ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 
 

ม.ค. - มี.ค. 60 เอกสารรูปแบบองคความรู ท่ีมีคุณคาเพ่ือนําไปเผยแพรใหผูท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีสนใจสามารถ

เขาถงึโดยงาย โดยผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาวของคณะ 

คณะกรรมการ 

KMเจาหนาท่ี

คอมพิวเตอร 
4 การเรียนรู มี.ค. – มิ.ย. 60 การเผยแพรผลงานวิจัยบทความจากท่ีไดแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน คณะกรรมการ 

KM 

5 การวัดผล มิ.ย. – ส.ค. 60 ทําการสํารวจเพ่ือติดตามผลการฝกอบรม/สัมมนาตามองคความรูท่ีไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน คณะกรรมการ 

KM 
6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

 
ภายใน ก.ย. 60 -  

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 

ช่ือองคความรู : การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  
มีการนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพหลักสตูร 

 


