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บทสรุปผูบริหาร 
 

การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคนั้น ไดดําเนิน

กิจกรรมมาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม เพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ท้ัง

ความรูท่ีอยูในรูปของเอกสาร และความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคลากร ท่ีไดสั่งสมประสบการณจากการ

ปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการปรับปรุงพัฒนา การแกไขปญหาหรือแมแตความรูท่ีเกิดจากความผิดพลาด 

รวมท้ังทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองใหเปนระบบระเบียบ บุคลากรสามารถ

เขาถึงองคความรูนั้นไดอยางสะดวก ผานชองทางเผยแพรท่ีไดกําหนดข้ึน รวมท้ังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู รวมกันระหวางบุคลากร เพ่ือใหสามารถนําองคความรูและวิธีปฏิบัติท่ีดีมาถายทอดภายใน

องคกร และนํามาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นําไปสูองคกรแหงการ

เรียนรู  

ปการศึกษา 2559 ท่ีผานมานั้น มหาวิทยาลัยใหการสงเสริม สนับสนุนใหคณะ/ศูนย/สํานัก/

สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เกิดความตระหนักรูถึงความจําเปนและความสําคัญของการจัดการความรู

เพ่ือนําไปสูการพัฒนางาน จนเกิดการจัดการความรูในทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย พรอมท้ัง

พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เหมาะสมกับสภาวการณ

ปจจุบัน มีองคความรูเปนฐานในการสนับสนุนความสําเร็จของยุทธศาสตรการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย โดยแนวทางการจัดการความรูมุงเนนการมีสวนรวมจากคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและ

บุคลากรหนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการความรู พรอมท้ังมอบนโยบายและสรางแรงจูงใจใน

การจัดการความรู ตลอดจนสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวม

องคความรูท่ีมีคุณคา และมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน สามารถนําองคความรูมาประยุกตใช

พัฒนาการปฏิบัติราชการรวมกันเพ่ือผลักดันใหบรรลุซ่ึงเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร วิสัยทัศนและพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย จนไดประเด็นการจัดการความรู ตลอดปการศึกษา 2559 ท้ังสิ้น 15 ประเด็น 

การดําเนินกิจกรรมระดับคณะ จํานวน 10 ประเด็น และการดําเนินกิจกรรมระดับสํานัก/สถาบัน 

จํานวน 5 ประเด็น  

 จากนโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และการสงเสริมให

หนวยงานภายในทุกหนวยงาน ดําเนินการจัดการความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมท่ีดีในการเปนองคกร

แหงการเรียนรู โดยผลของการจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะพิจารณาจากรอยละ

ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูในภาพรวม (ท้ัง 10 หนวยงาน) 
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ท้ังนี้ ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูแตละองคความรู จะ

พิจารณา จากการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของแตละ

องคความรู โดยใชผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 เกณฑ

มาตรฐานขอ 5  มาใชในการคํานวณความสําเร็จของการดําเนินงาน มีระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการจัดการความรู อยูท่ีรอยละ 90  มีคาคะแนนคิดเปนระดับ 4 คะแนน 
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สารบัญ 

 

เรื่อง           หนา 

บทสรุปการดําเนินงาน           ก 

สารบัญ             ค 

รายงานผลการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค      1 

   วัตถุประสงคของการจัดการความรู        1 

   ประโยชนท่ีคาดจะไดรับ          2 

   ปจจัยแหงความสําเร็จ          2 

   การดําเนินงานและการกํากับติดตามการจัดการความรู      3 

   ผลสัมฤทธิ์ของการสงเสริมการจัดการความรู       5 

สรุปประเด็นการจัดการความรูระดับคณะ         7 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         8 

   องคความรูเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน       9 

   องคความรูเรื่อง การทําวิจัยในชั้นเรียน       12 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     15 

   องคความรูเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21     16 

  การจัดการความรูเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล  21 

 คณะวิทยาการจัดการ         25 

   องคความรูเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน     26 

   องคความรูเรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย     30 

 คณะครุศาสตร          34 

   องคความรูเรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย     35 

   องคความรูเรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนรู จิตปญญาศึกษา  39 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       44 

   องคความรูเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน     45 

   องคความรูเรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย     48 
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สารบัญ(ตอ) 
 

เรื่อง           หนา 

สรุปประเด็นการจัดการความรูระดับหนวยงานสนับสนุน      51 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      51 

   องคความรูเรื่อง การเขียนโครงการภายในหนวยงาน     52 

 สํานักงานอธิการบดี         56 

   องคความรูเรื่อง การพัฒนากระบวนการรับ-สงเรื่องเบิกจายระหวางทุกหนวยงาน  57 

 กับกลุมงานการคลัง 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม        63 

   องคความรูเรื่อง ข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม  64 

          ประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน       71 

   องคความรูเรื่อง การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ     72 

    มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา         77 

   องคความรูเรื่อง การใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเขาสูตําแหนง  78 

    ของบุคลากรสายสนับสนนุ 

ภาคผนวก 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เรื่อง  นโยบายการจัดการความรู    

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ี 1174/2558      

  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 



รายงานผลการสงเสริมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ประจําปการศึกษา 2559 

 

 การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคนั้น ไดดําเนิน

กิจกรรมมาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม เพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ท้ัง

ความรู ท่ีอยูในรูปของเอกสาร และความรู ท่ีมีอยูในตัวบุคคล ท่ีไดสั่งสมประสบการณจากการ

ปฏิบัติงานนั้น ๆ ไมวาจะเปนการปรับปรุงพัฒนา การแกไขปญหาหรือแมแตความรูท่ีเกิดจากความ

ผิดพลาด รวมท้ังทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองใหเปนระบบระเบียบ บุคลากร

สามารถเขาถึงองคความรูนั้นไดอยางสะดวก ผานชองทางเผยแพรท่ีไดกําหนดข้ึน รวมท้ังมีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันระหวางบุคลากร เพ่ือใหสามารถนําองคความรูและวิธีปฏิบัติท่ีดีมาถายทอด

ภายในองคกร และนํามาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นําไปสูองคกร

แหงการเรียนรู 

เพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสูมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี

การสงเสริม สนับสนุนใหคณะ/ศูนย/สํานัก/สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เกิดความตระหนักรูถึงความ

จําเปนและความสําคัญของการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนางาน จนเกิดการจัดการความรูใน

ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย พรอมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่อง เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน มีองคความรูเปนฐานในการสนับสนุนความสําเร็จของ

ยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยแนวทางการจัดการความรูมุงเนนการมีสวนรวมจาก

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรหนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการความรู พรอมท้ัง

มอบนโยบายและสรางแรงจูงใจในการจัดการความรู ตลอดจนสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูผาน

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมองคความรูท่ีมีคุณคา และมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน สามารถนํา

องคความรูมาประยุกตใชพัฒนาการปฏิบัติราชการรวมกันเพ่ือผลักดันใหบรรลุซ่ึงเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการจัดการความรู 

 1. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู 

 2. เพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ีอยูในตัวบุคคลใหอยูในรูปแบบของ

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 3. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติในการ

จัดการความรู 

 



2 

 4. เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวม และแรงจูงใจในการจัดการความรูของบุคลากร 

 5. เพ่ือสงเสริมและประชาสัมพันธกระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

 6. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมองคความรูอยางเปนระบบ จัดหมวดหมูท่ีจําเปนตอ

การปฏิบัติงาน 

 

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.บุคลากรของทุกหนวยงานสามารถเขาถึงองคความรูภายใตการดําเนินการจัดการความรูท่ีได

มีการรวบรวมไวสะดวกมากข้ึน และมีชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลากหลายชองทาง 

5.ทุกหนวยงานดําเนินการจัดการความรู ไดนําองคความรูไปพัฒนากระบวนการทํางาน และ

พัฒนาระบบการจัดการความรูภายในหนวยงานของตน  

 
ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมายการจัดการความรูท่ีเลือก
ทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธท่ีใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาตางๆ และแผนปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย รวมท้ังเปนแนวทางในการกําหนดแผนจัดการความรูใน
แตละปงบประมาณ 

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหารหนวยงานระดบัคณะ สํานัก สถาบันใหความสนใจ และ
ใหความสําคัญ ในอันท่ีจะดําเนินงานการจัดการความรูสําหรับบุคลากร เพ่ือใหมีการดําเนินงานท่ีจะ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

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

ใน KM Team และในกลุมบุคลากรของหนวยงานตางๆท้ังอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. หนวยงานท่ีจัดกิจกรรมดานการจัดการความรูไดรับความรวมมือจากตัวบุคคลท่ีเปน

ทรัพยากรท่ีมีคุณคา (Resource persons) โดยเฉพาะผูท่ีมี Tacit Knowledge ดานการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย 
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การดําเนินงานและกํากับติดตามการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการพัฒนาองคกรดวยการสรางและแสวงหาองคความรูใหม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ผานกระบวนการจัดการความรูอยางเปน

ระบบ และเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลไกการขับเคลื่อน

และกํากับติดตามการดําเนินการจัดการความรู มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
 

ดานปจจัยนําเขา 

1. มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศนโยบายการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัยฯ มอบใหทุก

หนวยงานนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการจัดการความรู ใหสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมการดําเนินงานโดยมอบหมายสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรม ใหแกทุกหนวยงาน  
 

ดานกระบวนการ 

1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีสงเสริม 

สนับสนุน ติดตามการดําเนินงาน และใหเสนอแนะในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ  

  - คณะกรรมการฯ กําหนดปฏิทินการดําเนินการจัดการความรู เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถ

ดําเนินการจัดการความรูไดอยางเปนระบบ ตามรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

  - จัดทําคูมือการจัดการความรู และแบบฟอรมการจัดทําแผนการจัดการความรู เผยแพร

ใหแกทุกหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนไปตามหลักเกณฑ

และระบบข้ันตอนท่ีเปนท่ียอมรับ และเผยแพรลงในเว็บไซต ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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

2. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหทุกหนวยงาน รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน  2559 โดยมุงเนนให

หนวยงานดําเนินการจัดการความรูท่ีกอใหเกิดการพัฒนางานตามพันธกิจ ภาระกิจของตนเอง  ไดแก 

หนวยงานระดับคณะ ใหมีการดําเนินการจัดการความรู อยางนอย 2 ประเด็น คือ ดานการสงเสริม

การผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย  หนวยงานสนับสนุนใหมีการดําเนินการจัดการความรู อยางนอย 1 

ประเด็น 

3. มอบหมายใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน

หนวยงานกลางในการประสานงานการจัดการความรู 

4. ดําเนินการกํากับติดตามการจัดการความรูระดับหนวยงาน ตามรอบระยะเวลาตามปฏิทิน

การจัดการความรู จํานวน 3 ครั้ง ผลปรากฏดังนี ้

  การติดตามการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ใน

การประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  
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  ผลการติดตามพบวา ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการจัดทําแผนการ

จัดการความรู ตามประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีรายละเอียด ดังนี ้

     หนวยงานระดับคณะ มีการจัดการความรูอยางนอย  2 ดาน ไดแกดานการผลิตบัณฑิต 

และดานการวิจัย จํานวน 10 เรื่อง ดังตอไปนี ้

       คณะครุศาสตร 

        - เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนรู จิตปญญาศึกษา 

        - เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย 

       คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

        - เรื่องการพัฒนารปูแบบการเรียนการสอน 

        - เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย 

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

        - เรื่องการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

        - เรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

       คณะวิทยาการจัดการ 

        - เรื่องการพัฒนารปูแบบการเรียนการสอน 

        - เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย 

       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

        - เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

        - เรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน 

     หนวยงานสนับสนุน ท้ัง 5 หนวยงาน มีประเด็นการจัดการความรูตามพันธกิจของตน

อยางนอย 1 ประเด็น รวม 5 เรื่อง ดังนี้ 

       สํานักงานอธิการบดี  

        - เรื่องกระบวนการรับ-สงเรื่องเบิกจายเงินระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลังให

มีประสิทธิภาพ 

       สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

        - เรื่องข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

       สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        - เรื่องการจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

       สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        - เรื่องการเขียนโครงการภายในหนวยงาน 
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       สถาบันวิจัยและพัฒนา  

        - เรื่องการใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเขาสูตําแหนงของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

  การติดตามการดําเนินงาน ครั้งท่ี 2 เลขานุการคณะกรรมการจัดการความรูฯ ประสานการ

กํากับติดตามการดําเนินงานจากทุกหนวยงาน ตามบันทึกขอความ ท่ี ว265/2560 ลงวันท่ี 26 

เมษายน 2560 เรื่อง การกํากับติดตามการจัดทําแผนการจัดการความรูและรายงานความกาวหนา

การดําเนินการ เพ่ือจัดทํารายงานความกาวหนา รอบ 9 เดือน เสนอตอท่ีประชุมรับทราบและให

ขอเสนอแนะการดําเนินงาน ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560  เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2560  

  ผลการติดตามพบวา หนวยงานตางๆ ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู และเปนไป

ตามปฏิทินการดําเนินงานท่ีกําหนด มีเพียง 2 หนวยงาน ดําเนินการลาชากวาแผนงาน ประธานแจง

นัดหมายการดําเนินงานในระยะเวลาท่ีเหลือ ใหเปนไปตามแผนงานท่ีแตละหนวยงานกําหนด 

  การติดตามการดําเนินงาน ครั้งท่ี 3 เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน และสรุปรายงานผลการสงเสริมการจัดการความรูในภาพรวม  

  ผลการติดตามพบวา มีหนวยงานท่ีมีผลสําเร็จของการจัดการความรู เปนไปตามแผน
ดําเนินงานครบทุกหนวยงาน มีผลการประเมินผานเกณฑมาตรฐานฯ ตัวบงชี้ท่ี 5.1 เกณฑมาตรฐาน
ขอท่ี 5 จํานวน 9 หนวยงาน  
 

ดานผลผลิต 

     1. ในการสงเสริม สนับสนุนและติดตามการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2559 
ภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย มีผลสําเร็จของการ
ดําเนินการในภาพรวม คิดเปนรอยละ 90 

     2. รายงานผลการดําเนินงานภาพรวม ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี 13/2560 เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม  2560 และทําการเผยแพรผลการดําเนินการจัดการความรูผาน
เว็บไซต การจัดการความรูมหาวิทยาลัย http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=km 
 

การวัดผลสําเร็จของการสงเสริมการจัดการความรู 

 จากนโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และการสงเสริมให

หนวยงานภายในทุกหนวยงาน ดําเนินการจัดการความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมท่ีดีในการเปนองคกร

แหงการเรียนรู โดยผลของการจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะพิจารณาจากรอยละ

ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูในภาพรวม (ท้ัง 10 หนวยงาน)  

 เกณฑในการใหคะแนน 
  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละความสําเร็จของการจัดการความรูในภาพรวม 60 70 80 90 100 

  

http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=km
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 การคํานวณคาคะแนน 

     คํานวณคารอยละความสําเร็จของการจัดการความรูในภาพรวม 

 

 

 

 แทนคา 

   =   9
10

 𝑥𝑥 100 

   = รอยละ  90 

 

ท้ังนี้ ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูแตละองคความรู จะ

พิจารณา จากการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของแตละ

องคความรู  โดยใชผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 

เกณฑมาตรฐานขอ 5  มาใชในการคํานวณความสําเร็จของการดําเนินงาน และมีผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานอยูท่ีระดับ 4 คะแนน 

หนวยงานท่ีมีผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5.1 เกณฑมาตรฐานขอ 5  มีดังนี้ 

  1.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  3.คณะวิทยาการจัดการ 

  4.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  5.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  6.สํานักงานอธิการบดี 

  7.สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  8.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  9.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  

จํานวนหนวยงานท่ีมีการดําเนินการจัดการความรูและผานการประเมินจาก 
     คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในตัวบงชี้ท่ี 5.1 เกณฑขอ 5* 

              จํานวนหนวยงานท้ังหมดภายในสถาบัน 
X 100 
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สรุปรายงานผลการจดัการความรู ประจําปการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

       การจัดการความรูเรือ่ง เทคนิคการจัดการเรยีนการสอน  

       การจัดการความรูเรือ่ง การทําวิจัยในช้ันเรยีน   
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สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ ตามความตองการของสังคม 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู :  เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 1. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

                           2. ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยางนอย 5 ดาน 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การบงชี้ความรู พ.ย. 59 1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร  
3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็นยุทธศาสตรและปญหาขององคกร 

2 การสรางและแสวงหาความรู พ.ย. 59 
 

ธ.ค. 59 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร เพ่ือรวบรวมขอมูลบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา 
2. ใหบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ 
PBL 
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Problem-Based Teaching in 21st Century” 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ เม.ย. 60 คณะกรรมการนําขอมูลท่ีไดจากการสรางและแสวงหาความรูนํามาจัดทําใหเปนระบบโดย
การจัดทําเปนวารสารการจัดการความรูและเผยแพรผานเว็บไซต 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู พ.ค. 60 
 

ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูสอนท่ีมีตอการใชเทคนิค PBL ในการจัดการ
เรียนการสอน และแบบประเมินการนําไปใชประโยชนกิจกรรมการจัดการความรู คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผลการประเมินพบวาผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

5 การเขาถึงความรู พ.ค. 60 คณาจารยและผูสนใจท่ัวไปสามารถเขาถึงความรูจากการจัดการความรูภายในองคกรผาน 
facebook ของคณะ (แจงขาวชาววิทยฯ@Faculty of Science) และจาก website ของ
คณะ (http://st.nsru.ac.th/km_science/)  

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ก.ค. 60 เพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีภายในองคกร คณาจารยท่ีใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใชปญหาเปนฐานในชวงปลายภาคของภาคเรียนท่ี 2/2558 ไดแบงปนแลกเปลี่ยนความรูผาน
วารสารการจัดการความรูใหกับตัวแทนอาจารยในคณะ จํานวน 2 คนท่ีไปเขารวมโครงการ
การฝกอบรมการสอนแบบ Action Research and Active Learning ท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

7 การเรียนรู ก.ค. – ส.ค.60 การเรียนรูผานองคความรูแลวเสร็จภายใน มิถุนายน 2560 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พ.ย. 59 

 

1. จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร  

3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็นยุทธศาสตรและปญหาขององคกร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

2 การสื่อสาร ธ.ค. 59 

 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร เพ่ือรวบรวมขอมูลบุคลากรท่ีมี

ความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา 

2. ใหบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ 

PBL 

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

3 กระบวนการและเครื่องมือ เม.ย. 60 

 

คณะกรรมการนําขอมูลท่ีไดจากการสรางและแสวงหาความรูนํามาจัดทําใหเปนระบบโดย

การจัดทําเปนวารสารการจัดการความรูและเผยแพรผานเว็บไซต 

4 การเรียนรู พ.ค. 60 

 

ดําเนินการเผยแพรวารสารการจัดการความรูผานเว็บไซตคณะและสื่อสังคมออนไลน 

5 การวัดผล พ.ค. 60 

 

ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูสอนท่ีมีตอการใชเทคนิค PBL ในการจัดการ

เรียนการสอน และแบบประเมินการนําไปใชประโยชนกิจกรรมการจดัการความรู คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ภายใน ก.ย. 

60 

คณบดีมอบวุฒิบัตรใหกับผูเขารวมโครงการ ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียม

ความพรอมกอนเปดภาคเรียนและเตรียมความพรอมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทอม 1/2560 

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-Based Teaching in 21st Century 
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สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การทําวิจัยในชั้นเรียน 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความตองการของสังคม 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 1. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

                           2. ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยางนอย 5 ดาน 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การบงชี้ความรู พ.ย. 59 
 

1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร 
3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็นยุทธศาสตรและปญหาขององคกร 

2 การสรางและแสวงหาความรู พ.ย. 59 
 

ธ.ค. 59 
 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร เพ่ือรวบรวมขอมูลบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา 
2. ใหบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ 
PBL  
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Problem-Based Teaching in 21st Century” 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ เม.ย. 60 
 

คณะกรรมการนําขอมูลท่ีไดจากการสรางและแสวงหาความรูนํามาจัดทําใหเปนระบบโดย
การจัดทําเปนวารสารการจัดการความรูและเผยแพรผานเว็บไซต 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู พ.ค. 60 
 

อยูระหวางดําเนินการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูสอนท่ีมีตอการใชเทคนิค PBL 
ในการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมินการนําไปใชประโยชนกิจกรรมการจัดการ
ความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   

5 การเขาถึงความรู พ.ค. 60 คณาจารยและผูสนใจท่ัวไปสามารถเขาถึงความรูจากการจัดการความรูภายในองคกรผาน 
facebook ของคณะ (แจงขาวชาววิทยฯ@Faculty of Science) และจาก website ของ
คณะ (http://st.nsru.ac.th/km_science/)  

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ก.ค. 60 เพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีภายในองคกร คณาจารยท่ีใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใชปญหาเปนฐานในชวงปลายภาคของภาคเรียนท่ี 2/2558 ไดแบงปนแลกเปลี่ยนความรูผาน
วารสารการจัดการความรูใหกับตัวแทนอาจารยในคณะ จํานวน 2 คนท่ีไปเขารวมโครงการ
การฝกอบรมการสอนแบบ Action Research and Active Learning ท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

7 การเรียนรู ก.ค. – ส.ค.60 การเรียนรูผานองคความรูแลวเสร็จภายใน มิถุนายน 2560 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พ.ย. 59 

 

1. จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร  

3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็นยุทธศาสตรและปญหาขององคกร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

2 การสื่อสาร ธ.ค. 59 

 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร เพ่ือรวบรวมขอมูลบุคลากรท่ีมี

ความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา 

2. ใหบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ 

PBL 

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

3 กระบวนการและเครื่องมือ เม.ย. 60 

 

คณะกรรมการนําขอมูลท่ีไดจากการสรางและแสวงหาความรูนํามาจัดทําใหเปนระบบโดย

การจัดทําเปนวารสารการจัดการความรูและเผยแพรผานเว็บไซต 

4 การเรียนรู พ.ค. 60 ดําเนินการเผยแพรวารสารการจัดการความรูผานเว็บไซตคณะและสื่อสังคมออนไลน 

5 การวัดผล พ.ค. 60 

 

ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูสอนท่ีมีตอการใชเทคนิค PBL ในการจัดการ

เรียนการสอน และแบบประเมินการนําไปใชประโยชนกิจกรรมการจดัการความรู คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ก.ย. 60 คณบดีมอบวุฒิบัตรใหกับผูเขารวมโครงการ ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียม

ความพรอมกอนเปดภาคเรียนและเตรียมความพรอมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทอม 1/2560 

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

เทคนิคและข้ันตอนการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning (PBL) 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    การจัดการความรูเรือ่ง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

    การจัดการความรูเรือ่ง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 
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สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตร 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

                                                : ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

                                                : ประเด็นยุทธศาสตร 6 การยกระบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : สอดกับทิศทางการดําเนินงาน และแผนงานตามยุทธศาสตรของคณะ และสนับสนนุการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  อาจารยนําความรูท่ีไดรับไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดจริง ในปการศึกษา 2559-2560 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
1 การบงชี้ความรู ส.ค. 59 - ประชุมผูท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดประเด็นความรู และกลุมเปาหมาย 

- จัดทําคําขอตั้งงบประมาณป 2560 
- จัดคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูปการศึกษา 2559 
- จัดทําแผนการจัดการความรูปการศึกษา 2559 
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือเสนอพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการจัดการ
ความรูปการศึกษา 2559 
- ประกาศประเด็นการจัดการความรูปการศึกษา 2559 

2 การสรางและแสวงหาความรู พ.ย.-ธ.ค. 59 - สงบุคลากรเขารวมอบรมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบ TQF 
- ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
สรางสื่อการสอนดวย Office Mix & Office 365 เพ่ือสรางความรูในการสรางสื่อเทคโนโลยี
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
การจัดการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เดือน
ธันวาคม 2559 และครั้งท่ี 2 เดือนมกราคม 2560 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ ม.ค.-มี.ค. 60 - สํารวจระดับความรูของอาจารยและประเด็นการจัดการความรูท่ีตองการแลกเปลี่ยน ซ่ึงมี
อาจารยท่ีตองการแลกเปลี่ยนความรูดานการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  
จํานวน 5 คน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการความรูดานงานการผลิตบัณฑิต โดยจัดให
อาจารยในคณะรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
21 ของแตละบุคคลเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะ ซ่ึงจัดข้ึนในเดือนมีนาคม 2560 มีอาจารย
ผูสนใจเขารวมโครงการท้ังหมด 50 คน 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ม.ค.-เม.ย. 60 - สกัดองคความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชน ได 4 เรื่องจากผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ

ทักษะวิธีการสอนแบบ project base learning การสรางสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการ

สอนดวย Office Mix & Office 365 ประสบการณการจัดการสอนจากรุนพ่ีสูรุนนอง และ

การจดัการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย 

5 การเขาถึงความรู ก.พ.-เม.ย. 60 - เผยแพรองคความรูตางๆ ไวท่ีหนาเว็บไซดของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู มี.ค.-เม.ย.60 ทางคณะฯ ไดจัดโครงการอบรมเพ่ือสรางความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณจํานวน 5 ครั้ง เพ่ือสรางองคความรูใหกับอาจารยและเปนแนวทางในการนํา
ความรูไปพัฒนาหรือประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ไดแก 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
     - การอบรมการจัดการเรียนรูแบบใฝรู Active Learning ณ Francis Marion University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันท่ี 3-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีผูเขารวม 2 คน ไดแก อ.
พุทธพร ไสว และ อ.กฤษณะ  รมชัยพฤกษ   
     - การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เรื่อง การสรางสื่อ
การสอนดวย Office Mix & Office 365 และ Office Pro จัดเม่ือวันท่ี 15-16 ธันวาคม พ.ศ.
2559 มีกลุมเปาหมายคืออาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี
ผูเขารวม 50 คน  
     - การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอนดวย Office 365 เพ่ือสรางความรูใน
การสรางสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน จัดเม่ือวันท่ี 25-26 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 มี
กลุมเปาหมายคืออาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผูเขารวม 
42 คน  
     - การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนดวย Google Classroom  จัดข้ึน

เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 มีกลุมเปาหมายคืออาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีผูเขารวม 25 คน 

7 การเรียนรู พ.ค.-มิ.ย. 59 มีการตอยอดองคความรูดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวย iBook Authors ในวันท่ี 21 

กรกฎาคม 2559 โดยมีอาจารยผูสนใจเขารวมตอยอดการผลิตสื่อจํานวน 20 คน คิดเปนรอย

ละ 80 จากท่ีตั้งเปาไว  
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส.ค.-ต.ค. 59 - ขอความรวมมือจากบุคลากรในคณะเพ่ือรวมเปนคณะทํางาน KM ซ่ีงไดรับความรวมมือ
เปนคณะกรรมการตามคําสั่งท้ังหมด 20 คน 
- มีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางและชี้แจงสรางความเขาใจ 

2 การสื่อสาร ส.ค.-ต.ค. 59 - มีการจัดประชุมคณะทํางาน KM 
- มีการสื่อสารผานทางไลนและทางอีเมลล 
- มีการสรางหองสนทนาเรื่อง KM ท่ีหนาเว็บไซตคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ ส.ค. 59 - มีการจัดทําคําสั่งตั้งคณะทํางาน KM 
- มีการแบงปนความรับผิดชอบ 
- มีแลกเปลี่ยนประสบการณทํางานในคณะทํางาน 

4 การเรียนรู ม.ค.– มี.ค. 60 ทางคณะฯ ไดคัดเลือกอาจารยท่ีไดมีการนําองคความรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอนมารวมนําเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดกระบวนการท่ีไดนําไปใชให
บุคคลากรภายในคณะไดเรียนรูซ่ึงกันและกันเกิดเปนองคการแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
โดยอาจารยจํานวน 6 ทาน ไดนําเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนในประเด็นดังตอไปนี้ คือ 
1. ดานการจัดการเรียนการสอนโดยใช PBL ไดแก     
     - อาจารยพุทธพร  ไสว 
     - อาจารยกฤษณะ  รมชัยพฤกษ  
2. ดานการใช Office Mix & Office 365 และ Office Pro ในการสรางสื่อการสอน ไดแก 
     - อาจารยนพดล  ชุมอินทร  
3. ดานการจัดการหองเรียนและผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไดแก 
     - ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพันธุ  กุศลสถิตย    
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

4. ดานการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย ไดแก  
     - อาจารยรพีพัฒน  ม่ันพรม  
     - ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตาภรณ  คงด ี

5 การวัดผล เม.ย.-พ.ค. 60 - ประเมินความรูความเขาใจของบุคลากร 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล เม.ย.-ก.ค. 60 ทางคณะฯ ไดกลาวยกยองชมเชย และมอบเกียรติบัตรใหอาจารยท่ีมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และนําเสนอผลงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนท้ัง 6 ทาน เพ่ือเปนการสรางขวัญ
กําลังใจในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตอไป และไดนําแนวปฏิบัติท่ีไดนําเสนอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันกับอาจารยภายในคณะเผยแพรบนเว็บไซตของคณะ 

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

1.การจัดการเรียนการสอนเรื่อง project base learning โดย อ.พุทธพร  ไสว และ อ.กฤษณะ รมชัยพฤกษ ไดนําเสนอผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อง 

PBL ท่ีไดรับความรูจากการไปอบรมท่ีสหรัฐอเมริกา และไดนํามาทดลองใชในการจัดการเรียนการสอนจริงในปการศึกษา 2559 และนํามาถายทอดใหกับ

คณาจารยไดนําไปประยุกตใช 

2.การใช Microsoft office 365 by iphone and Apple TV. โดย อ.นพดล ชุมอินทร ไดนําความรูจากการเขารวมอบรม ซ่ึงคณะไดจัดข้ึนเพ่ือสรางองค

ความรูใหกับคณาจารยโดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเชี่ยวชาญมาใหความรู ซ่ึงอาจารยไดนําองคความรูไปประยุกตใชในการสรางสื่อการสอนท่ีทันสมัยและใชใน

การจดัการเรียนการสอนโดยเนนเทคโนโลยี และไดมาแบงปนความรูและสรางแรงบันดาลใจใหกับคณาจารยทานอ่ืนๆ 

3.การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดย อ.รพีพัฒน ม่ันพรม และ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ คงดี ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับทุนวิจัย จึงไดมีการบูรณาการระหวาง

งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 

4.การเรียนการสอนเปนสิ่งทาทายเสมอ โดย ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ กุศลสิถตย ซ่ึงเปนอาจารยผูมากประสบการณไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณาจารยรุนใหม

ถึงประสบการณการสอน ซ่ึงเปนมุมมองและแงคิดใหกับอาจารยรุนใหมไดเปนอยางดี  



21 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความสามารถดานงานวิจัยท่ีเปนมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  หนวยงานมีการดําเนินงานวิจัยและรายงานผลการวิจัยของหนวยงาน จํานวน 6 โครงการ 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
1 การบงชี้ความรู ต.ค.-พ.ย. 59 - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัย หรืองานสรางสรรค 

- มีการวางแผนปฏิบัติงานและกระบวนการติดตาม ประเมินผลงานวิจัยท่ีเพ่ิมขีด
ความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ความรูท่ีตองการเพ่ิมเติม 
    1.องคความรูการเขียนโครงรางการวิจัยทีเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
    2.องคความรูการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพทีเพ่ิมขีดความสามารถดาน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2 การสรางและแสวงหาความรู ธ.ค. 59 - จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการเขียนโครงการวิจัยในการเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
- ประสานงานนักวิชาการของหนวยงานท่ีมีผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู(Tacit 
Knowledge)การเขียนโครงการวิจัย 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
- คณะทํางานวิจัย และงานฝายสนับสนุนรวมคนหาแนวทางการบริหารจัดการในการ
ดําเนินงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพทีเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- ใหคณาจารยเขียนและสงโครงการวิจัย เพ่ือการขอรับสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และแหลงทุนภายนอก 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ ม.ค. 60 คณะทํางานรวบรวมความรูท่ีไดจากการแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ มาจัดทําเปน
ฐานขอมูล ไดแก 1) จัดทําเอกสารขอมูลความรูและแหลงท่ีมาทุนวิจัย  และ 2) ดําเนินการ
ปรุงปรุงฐานขอมูลวิจัย 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ก.พ. 60 พิจารณาเนื้อหาความถูกตองขององคความรูเสนอผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ และจัดทําเปน
เอกสารขอมูล 

5 การเขาถึงความรู  เผยแพรองคความรูตางๆ ไวท่ีหนาเว็บไซดของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ทางคณะฯ ไดจัดโครงการอบรมเพ่ือสรางความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ เพ่ือสรางองคความรูใหกับอาจารยและเปนแนวทางในการนําความรูไปพัฒนา
หรือประยุกตใชในการวิจัย ไดแก 
     - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางแหงความสําเสร็จในการบริหารจัดการการ
ดําเนินงานวิจัยท่ีเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
     - จัดทําคูมือการเขียนโครงรางการวิจัยและการบริหารจัดการในการดําเนินงานวิจัยเพ่ิม
ขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

7 การเรียนรู  จัดทําเร่ืองการเขียนและการบริหารจัดการในการดําเนนิงานวิจยั  
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส.ค.-ต.ค. 59 - ขอความรวมมือจากบุคลากรในคณะเพื่อรวมเปนคณะทาํงาน 
- มีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและชี้แจงสรางความเขาใจ 

2 การสื่อสาร ส.ค.-ต.ค. 59 - มีการจัดประชุมคณะทํางาน KM 
- มีการสื่อสารผานทางไลนและทางอีเมล 
- มีการสรางหองสนทนาเร่ือง KM ที่หนาเวบ็ไซตคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ ส.ค. 59 1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางแหงความสาํเสร็จในการบริหารจัดการการดําเนินงานวจิัย
ทีเพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2.จัดทําคูมือการเขียนโครงรางการวิจัยและการบริหารจัดการในการดําเนินงานวิจัย 
  ดําเนินการจัดทําคูมือการเขียนโครงรางการวิจยัและการบริหารจัดการในการดําเนนิงานวิจยัเพิ่ม
ขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4 การเรียนรู ก.ค. 60 เสวนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล" โดย 
1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล โดย อ.ปยลาภ มานะกิจ 
และ ดร.ชัยธร ไดนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากลท่ี
ไดรับความรูจากการประสบการณการทํางานวิจัยและการตีพิมพวารสารในตางประเทศ  
2. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดย อ.รพีพัฒน ม่ันพรม และ ผศ.ดร.ฐิตา
ภรณ คงดี ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับทุนวิจัย จึงไดมีการบูรณาการระหวางงานวิจัยและการจัดการเรียน
การสอน 

5 การวัดผล ส.ค.60 ดําเนินการวัดและประเมินผลการดําเนินการโครงการวิจัยแลวเสร็จไดตามตัวชี้วัดตามแผนการ

ดําเนินกิจกรรม 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ก.ย. 60 การมอบเกียรติบัตรแกบุลากรทีเ่ขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 

องคความรูท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรม : เสวนาเชิงปฏิบัตกิาร "การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล" โดย 
1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล โดย อ.ปยลาภ มานะกิจ และ ดร.ชัยธร ไดนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การวิจัยไปสูมาตรฐานสากลท่ีไดรับความรูจากการประสบการณการทํางานวิจัยและการตีพิมพวารสารในตางประเทศ  
2. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดย อ.รพีพัฒน ม่ันพรม และ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ คงดี ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับทุนวิจัย จึงไดมีการบูรณาการระหวาง

งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
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คณะวิทยาการจัดการ 

        องคความรูเรือ่ง การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 

        องคความรูเรือ่ง การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย 
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สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาการจัดการ 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพ่ือใหอาจารยผูสอนไดรับความรูดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน ไมนอยกวารอยละ 75 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การบงชี้ความรู 
-  ประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบ
คัดเลือกองคความรูท่ีนํามาเปนตัวอยาง 

พ.ย. 59  คณะกรรมการจัดการความรูระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูท่ีนํามาเปน
ตัวอยางเรื่องเทคนิคการสอน อยางนอย 1 เทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาการสอนของอาจารย
คณะวิทยาการจัดการ 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
-  รวบรวมโครงการใหความรูและรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญ 

พ.ย.–ธ.ค. 59 คณะกรรมการจัดการความรูรวมกันสืบหาองคความรูดานรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายและ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ อยางนอย 1 ทานตอ 1 องคความรู เพ่ือเปนวิทยากรใหความรูดานเทคนิค
การสอนแกอาจารยคณะวิทยาการจัดการ  

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
-  ประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัด
หัวขอฝกอบรม 

พ.ย. 59–ม.ค. 60 คณะกรรมการจัดการความรู ดําเนินการจัดประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ  จัดทําหัวขอ
การจัดการองคความรูใหเปนระบบ อยางนอย 1 องคความรู  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

4 การประมวลผลและกลัน่กรองความรู 

-  ประชุมกําหนดตัวบุคคลท่ีจะเปนวิทยากรและ

จัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา 

ม.ค.-มี.ค. 60 คณะกรรมการจัดการความรู พิจารณากลั่นกรององคความรูและคัดเลือกตัวบุคคลท่ีจะเปน
วิทยากร ทําการสรุปองคความรูเปนเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อยางนอย 1 องค
ความรูตอ 1 ทาน 

5 การเขาถึงความรู 

-  การนําเอกสารการอบรมมาเผยแพรโดยการ

จัดพิมพเปนเอกสารแจกใหอาจารยกอนการเขา

รวมประชุมสัมมนา 

ก.พ.–เม.ย. 60 คณะกรรมการจัดการความรู นําเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมเผยแพรโดยการจัดพิมพ
เปนเอกสารแจกใหอาจารยกอนการเขารวมกิจกรรมเพ่ือใหศึกษาทําความเขาใจองคความรู
กอนการเขารวมกิจกรรม อยางนอย 1 องคความรู 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

-  จัดกิจกรรมเรื่อง 
1.  แลกเปลี่ยนเรียนรูคณะวิทยาการจัดการ 
2.  อบรมอาจารยท่ีปรึกษา 
3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงาน

ทางวิชาการ 

เม.ย.–มิ.ย. 60 - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการเรียนการสอน เก่ียวกับรูปแบบการสอนดวย
เทคนิค Active learning ของวิทยากรแตละทานใช ข้ันตอนการนําเทคนิค Active 
learning มาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน ผลการจัดการเรียนการสอน ดวยเทคนิค 
Active learning ทําใหอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 75 ไดรับความรูและ
ประสบการณเพ่ิมเติม อันจะนําไปประยุกตใชในการทํางานไดเปนอยางดี อยางนอย 1 
องคความรู 

- กิจกรรมอบรมอาจารยท่ีปรึกษา  
- กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ  

7 การเรียนรู 

-  มีการนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

พ.ค.–ส.ค. 60 อาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง ซ่ึงสงผลใหไดรับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตออาจารย รอยละ 3.51   
ข้ึนไป 
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ม.ค.- มี.ค. 60 จัดหาแหลงแลกเปลี่ยนประสบการณและจัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง ท่ีไดจากการศึกษาหา

ความรู เพ่ือนํามาสงเสริมการเรียนการสอนใหกับอาจารยในคณะ โดยจัดโครงการสงเสริม
วิชาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู คณะวิทยาการจัดการ 

2 การสื่อสาร ก.พ.- มี.ค. 60 มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมดานการเรียนการสอนผานชองทาง
ดังตอไปนี้ 
1.  จัดสงหนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
2.  ปายประชาสัมพันธเชิญชวนใหเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
3.  แจงตอหัวหนาสาขาวิชาใหประชาสัมพันธเชิญชวนอาจารยในสาขาวิชาเขารวมโครงการ/
กิจกรรม 
4.  ประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของคณะ เพ่ือใหอาจารยแตละสาขาวิชาไดเขารวม
ไมนอยกวาสาขาวิชาละ 3 คน 

3 กระบวนการและเครื่องมือ มี.ค.–เม.ย. 60 จัดทําเอกสารรูปแบบองคความรู ท่ีมีคุณคาเพ่ือนําไปเผยแพรใหผูท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีสนใจ
สามารถเขาถึงโดยงาย โดยผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาวของคณะฯ  
และสงเสริมใหคณาจารยผูเขารวมโครงการความถายทอดองคความรู ผานบทความวิชาการ 
เผยแพรใน http://km.nsru.ac.th/?p=374  ของมหาวิทยาลัย    

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

วิทยากรแตละทานใหอาจารยในคณะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทําใหเกิดเปนแนวปฏิบัติท่ี

ดี อยางนอย 1 เทคนิคการสอน  

http://km.nsru.ac.th/?p=374
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
5 การวัดผล ก.ค.-ส.ค. 60 คณะกรรมการจัดการความรู ทําการสํารวจเพ่ือติดตามผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

จากผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 75 ไดนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ก.ย. 60 คณะกรรมการจัดการความรู และคณะกรรมการประจําคณะ ไดคัดเลือกอาจารยของคณะ

วิทยาการจัดการ จํานวน 1 ทาน เพ่ือรับรางวัลครูดีเดน ประจําปพุทธศักราช 2560 คือ 

อาจารยกฤษฏิ์ติณณ พันธุไพโรจน  
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

1.  รูปแบบการสอนดวยเทคนิค Active learning ของวิทยากรแตละทาน 

2.  ข้ันตอนการนําเทคนิค Active learning มาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน  

3.  ผลการจัดการเรียนการสอน ดวยเทคนิค Active learning  

  



30 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาการจัดการ 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาตแิละนาํไปใชประโยชนตอการพฒันาทองถ่ิน 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพื่อการพัฒนาศักยภาพของอาจารยในดานการวิจัย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  - มีผลงานวิจยัอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยทัง้หมดในปการศึกษา 2558 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การบงชี้ความรู 
-  ประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบ

คัดเลือกองคความรูท่ีนํามาเปนตัวอยาง 

พ.ย. 59–ม.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูท่ี
นํามาเปนตัวอยางเรื่องการวิจัย อยางนอย 1 ตัวอยาง เพ่ือพัฒนางานวิจัยของอาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
-  รวบรวมโครงการใหความรูและรายชื่อ

ผูเชี่ยวชาญ 

ม.ค.-ก.พ.60 คณะกรรมการจัดการความรูรวมกันสืบหาขอมูลองคความรูดานการวิจัยและรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญ อยางนอย 1 ทาน เพ่ือเปนวิทยากรมาใหความรูดานการวิจัยของอาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
-  ประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัด

หัวขอฝกอบรม 

ก.พ.-มี.ค. 60 คณะกรรมการจัดการความรู ดําเนินการจัดประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ จัดทําหัวขอการ
จัดการองคความรูใหเปนระบบ อยางนอย 1 องคความรู  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

- ประชุมกําหนดตัวบุคคลที่จะเปนวิทยากรและ

จัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา 

ก.พ.-มี.ค. 60 ประชุมเพ่ือกําหนดตัวบุคคลท่ีจะเปนวิทยากร โดยท่ีประชุมคัดเลือกวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ มา
ทําการถายทอดความรู แนวทาง และประสบการณ ของการจัดทําผลงานวิจัย และการเขียน
บทความจากงานวิจัย  

5 การเขาถึงความรู 

- การนําเอกสารการอบรมมาเผยแพรโดยการ

จัดพิมพเปนเอกสารแจกใหอาจารยกอนการเขารวม

ประชุมสัมมนา 

ก.พ.–เม.ย. 60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร โดยการจัดพิมพเปน
เอกสารแจกใหอาจารยกอนการเขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือใหศึกษาทําความเขาใจกอนการ 
อบรมสัมมนา ผานเว็บไซตของคณะ http://ms.nsru.ac.th/ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูโดยจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง 
1.  การเขียนเคาโครงงานวิจัย 
2.  การเขียนบทความ 

เม.ย.–มิ.ย. 60 คณะไดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการวิจัย เก่ียวกับแนวคิดในการศึกษาขอมูล
เพ่ือพัฒนางานวิจัย วิธีการเขียนขอเสนองานวิจัยใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเสนอขอทุนวิจัย 
เทคนิคการพัฒนางานวิจัย ข้ันตอนการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
และนานาชาติ และแหลงทุนตาง ๆ ทําใหอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 75 ไดรับความรู
และประสบการณเพ่ิมเติม และนําไปประยุกตใชในการวิจัยไดเปนอยางดี อยางนอย 1 องค
ความรู 

7 การเรียนรู 

- มีการนําองคความรูทีไ่ดรับมาใชในงานวิจัย 
มิ.ย.–ก.ย. 60 อาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในงานวิจัยของตนเอง ซ่ึงสงผล

ใหคณะมีจํานวนผลงานวิจัยอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยท้ังหมดในปการศึกษา 
2559  
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พ.ย. 59-ม.ค. 60 จัดหาแหลงแลกเปลี่ยนประสบการณ ผานชองทางตาง ๆ  ไดแก  

  1. KM Block  ของมหาวิทยาลัย  

  2. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานงานวจิัยใหกับอาจารยทีส่นใจ 

  3. จัดสงคณาจารยเขารวมกิจกรรมดานการวิจัยที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอก 

2 การสื่อสาร ธ.ค. 59–ก.พ. 60 ดําเนินการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมดานการวิจัยผานชองทาง ดังนี ้
  1. จัดสงหนงัสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
  2. จัดสงเอกสารประชาสัมพนัธ 
  3. ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ ม.ค.-มี.ค. 60 จัดทําเอกสารรูปแบบองคความรูที่มีคุณคา เพื่อนําไปเผยแพรใหผูที่เก่ียวของ หรือผูที่สนใจสามารถ

เขาถึงโดยงาย โดยประชาสัมพนัธผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพนัธ รวมถึงจดหมายขาวของ

คณะ และสงเสริมใหคณาจารยผูเขารวมโครงการนําองคความรู ผานบทความวิชาการ 

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

4 การเรียนรู มี.ค.–มิ.ย. 60 มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยมีเปาหมายใหอาจารยใน

คณะและผูท่ีเก่ียวของไดรับความรูอยางท่ัวถึง เพ่ือสรางวัฒนธรรมในการเรียนรู 

5 การวัดผล มิ.ย. – ส.ค. 60 คณะกรรมการจัดการความรู ไดทําการสํารวจเพ่ือติดตามผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู จากผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 75 ไดนําความรูไปใชในการวิจัยของตนเอง 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ก.ย. 60 คณะกรรมการจัดการความรู และคณะกรรมการประจําคณะไดคัดเลือกอาจารยของคณะ

วิทยาการจัดการ รับรางวัลนักวิจัยดีเดน ในงานสัมมนานําเสนอผลงานและวิจัยระดับชาติ

http://km.nsru.ac.th/?p=374
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

และนานาชาติ ครั้งท่ี 2  “ทองถ่ินภิวัฒน” การขับเคลื่อน วัตกรรมทองถ่ินสูประเทศไทย 4.0 

จํานวน 1 ทาน คือ ผศ.วชิรา  รินทรศรี อาจารยสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

1. แนวคิดในการศึกษาขอมูลเพ่ือพัฒนางานวิจัย 

2. วิธีการเขียนขอเสนองานวิจัยใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเสนอขอทุนวิจัย 

3. เทคนิคการพัฒนางานวิจัย 

4. ข้ันตอนการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

5. แหลงทุนตาง ๆ  
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คณะครุศาสตร 

องคความรูเรือ่ง การพฒันาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย 

องคความรูเรือ่ง การพฒันาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรยีนรู จิตปญญาศึกษา 
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สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวจิัย 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะครุศาสตร 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางความรูและนวัตกรรม ใหสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ นาํไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย ดานงานวจิัย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  - มีงานวิจัยอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดในปการศึกษา 2560 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การบงชี้ความรู 
- ประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบคัดเลือก
องคความรูที่นํามาเปนตวัอยาง 

ม.ค.–ก.พ.60 คณะกรรมการจัดการความรู จัดใหมีการประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบเพ่ือคัดเลือก
องคความรูท่ีจะนํามาใชเปนตัวอยาง องคความรูท่ีไดรับการคัดเลือกคือ “การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- รวบรวมโครงการใหความรูและรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

ม.ค.–ก.พ.60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดดําเนินการจัดรวบรวมจํานวนโครงการใหความรูของ
อาจารย และสํารวจรายชื่อผูเชี่ยวชาญ ท่ีเก่ียวของกับประเด็นความรูท่ี คณาจารยภายใน
คณะท่ีมีตองการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ภายใตหัวขอ “การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย” 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- ประชุมผูบริหารและผูที่เก่ียวของ เพื่อจัดหัวขอ
ฝกอบรม 
 

ก.พ. 60 ประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ รวมกันจัดทําหัวขอการฝกอบรม ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับ
การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย และการเขียนบทความวิจัย จากการประชุม
ดังกลาว โดยมีโครงการฝกอบรม คือ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สูการเปนนักวิจัยมือ
อาชีพ” ภายใตหัวขอ “ครุศาสตรวิจัยในศตวรรษท่ี 21” 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

- ประชุมกําหนดตัวบุคคลที่จะเปนวิทยากรและ

จัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา 

ก.พ.–มี.ค. 60 ประชุมเพ่ือกําหนดวิทยากร โดยท่ีประชุมคัดเลือกวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ มาทําการถายทอด
ความรู แนวทาง และประสบการณ ของการจัดทําผลงานวิจัย และการเขียนบทความจาก
งานวิจัย คือ รองศาสตราจารย ดร. วารีรัตน แกวอุไร และรองศาสตราจารย ดร.เทียมจันทร
พานิชผลินไชย คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

5 การเขาถึงความรู 

- การนําเอกสารการอบรมมาเผยแพรโดยการ

จัดพิมพเปนเอกสารแจกใหอาจารยกอนการเขารวม

ประชุมสัมมนา 

ก.พ.-มี.ค. 60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร โดยการจัดพิมพเปน
เอกสารแจกใหอาจารยกอนการเขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือใหศึกษาทําความเขาใจกอนการ 
อบรมสัมมนา พรอมประชาสัมพันธไวทีจุดเซนตชื่อของคณะครุศาสตร 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูโดยจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง 
1.  การพัฒนาโจทยวิจัย 
2.  การเขียนเคาโครงงานวิจัย 
3.  การเขียนบทความ 

มี.ค. 60 ดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 
1. ครุศาสตรวิจัยในศตวรรษท่ี 21 
2. บทบาทของอาจารยในการสอน 
3. เทคนิคการสรางโจทยวิจัยใหไดทุนวิจัย 
4.  เทคนิคการเขียนเคาโครงวิจัย 
5. การเขียนบทความวิจัย 
6. อาจารยผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําความรูท่ีไดมาใชในการจัดทําผลงานวิจัย เพ่ือ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ หรือการจัดทําผลงานวิจัยเพ่ือบูรณาการเขากับการเรียน 
การสอน 

7 การเรียนรู 

- มีการนําองคความรูทีไ่ดรับประยุกตใชในการวิจัย 

เม.ย.-ก.ย.60 อาจารยผูสอนมีการนําองคความรูท่ีไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีผลงานวิจัยตอจํานวนอาจารยท้ังหมดเพ่ิมข้ึนจากปท่ี
ผานมา (อางอิงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559) 
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ม.ค. 60 จัดหาแหลงแลกเปลี่ยนประสบการณ ผานชองทางตาง ๆ  ไดแก  
  1. KM Block  ของมหาวิทยาลัย  
  2. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานงานวจิัยใหกับอาจารยทีส่นใจ 
  3. จัดสงคณาจารยเขารวมกิจกรรมดานการวิจัยที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอก 

2 การสื่อสาร ม.ค.60-มี.ค.60 ดําเนินการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมดานการวิจัยผานชองทาง ดังนี ้
  1. จัดสงหนงัสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
  2. จัดสงเอกสารประชาสัมพนัธ 
  3. ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ มี.ค.60-พ.ค. 60 จัดทําเอกสารรูปแบบองคความรูที่มีคุณคา เพื่อนําไปเผยแพรใหผูที่เก่ียวของ หรือผูที่สนใจสามารถ

เขาถึงโดยงาย โดยประชาสัมพนัธผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพนัธ รวมถึงจดหมายขาวของ

คณะ และสงเสริมใหคณาจารยผูเขารวมโครงการนําองคความรู ผานบทความวิชาการ   

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

คณะและผูท่ีเก่ียวของไดรับความรูอยางท่ัวถึง เพ่ือสรางวัฒนธรรมในการเรียนรู 

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

คณาจารยไดนําความรูไปใชในการสรางผลงานวิจัย /บทความวิจัย ไดแก การจัดทําวิจัยใน

ชั้นเรียน การจัดทําผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน และการจัดทําผลงานวิจัยเพ่ือขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ จากการสํารวจพบวา ปการศึกษา 2559 มีผลงานวิชาการ/งานวิจัยของ

อาจารยภายในคณะ เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา   

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล พ.ย.60-ม.ค.61 - 
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สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

1.  การพัฒนาโจทยวิจัยทางการศึกษา 

     2.  เทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางครุศาสตร  

3.  แนวทางในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพ่ือพัฒนาโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนรู จิตปญญาศึกษา 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะครุศาสตร 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสูสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสูสากล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  อาจารยอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยท้ังหมดในปการศึกษา 2560 สามารถนําจิตปญญาศึกษาไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูได 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การบงชี้ความรู 
- ประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบคัดเลือก
องคความรูท่ีนํามาเปนตัวอยาง 

ก.ค. 60 คณะกรรมการจัดการความรู จัดใหมีการประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบเพ่ือคัดเลือก
องคความรูท่ีจะนํามาใชเปนตัวอยาง องคความรูท่ีไดรับการคัดเลือกคือ “การจัดการเรียนรู 
จิตปญญาศึกษา” 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- อบรมโครงการตางๆ รวมกับกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน 
    
 

ส.ค.– ม.ค. 60 ดวยกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน จัดโครงการเพราะพันธุปญญา โดยบูรณา
การ การจัดการเรียนรูจิตปญญาศึกษา ซ่ึงเปนรูปแบบการเรียนรูท่ีมุงสรางความสุขและ
ปญญาไปพรอมกัน เนนความสําคัญทีเด็กใหเรียนอยางมีความสุข  เกิดความรักในความรู มี
องคประกอบสําคัญ 4 ประการ  
   องคประกอบท่ี 1 มโนทัศนท่ีจะตองเรียน มโนทัศน 
   องคประกอบท่ี 2 กิจกรรมการเรยีนรู 
   องคประกอบท่ี 3 การประเมินภาพการเรียนรู 
   องคประกอบท่ี 4 หนวยเวลากํากับการเรียนรู 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

การเรียนการสอนแบบจิตปญญาเปนการสอนท่ีมุงเนนพัฒนาการเรียนรูทางดานปญญาการ
คนพบดวยตนเอง เกิดความงอกงามทางดานพุทธิปญญาท่ีคํานึงถึงจิตใจและความแตกตาง
ของผูเรียน โดยมีกิจกรรมการเรียนรูท่ีเด็กไดลงมือปฏิบัติทางดานความคิด ผูเรียนมีการ
แสดงออกเรียนรูแบบรวมมือ คนพบขอความรูดวยตนเองและเห็นความกาวหนาของตนเอง
โดยการประเมินเปนระยะท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนและผลจากกิจกรรมการเรยีนรู 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- ประชุมตัวแทนอาจารยท่ีไดรวมอบรมโครงการ
ตางๆ รวมกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 8 สถาบัน 

ม.ค. 60 ประชุมตัวแทนอาจารยท่ีไดรวมอบรมโครงการตางๆ รวมกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 8 สถาบัน โดยรวมกันจัดทําหัวขอความรู ความเขาใจ การจัดการเรียนรู จิตปญญา
ศึกษา และและตัวอยางกิจกรรมจิตปญญาศึกษา เพ่ือใชในการถายทอดความรูสูกลุม
คณาจารย และเตรียมความพรอมการกระบวนการจิตปญญาศึกษาลงสูนักศึกษา
กลุมเปาหมาย 

4 การประมวลผลและกลัน่กรองความรู 

- ประชุมตัวแทนอาจารยท่ีไดรวมอบรมโครงการ

ตางๆ รวมกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ 8 สถาบัน เพ่ือกําหนดวิทยากรใน

หัวขอตาง และกิจกรรมท่ีจะใชในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

ม.ค. 60 จากการประชุมเพ่ือกําหนดวิทยากร โดยท่ีประชุมไดพิจารณาหัวขอตอไปนี้เพ่ือใหกิจกรรม
เกิดผลดีมากท่ีสุดคือ  
1. มีความรูเก่ียวกับพัฒนาการตามวัย การสอนแบบจิตปญญาสามารถใชสอนไดท้ังเด็กและ

ผูใหญ โดยครูตองรูจักผูเรียน ตั้งแตอายุ ระดับการศึกษา ความรู ประสบการณ หนาท่ีการ

งาน วัฒนธรรมความเชื่อและความตองการเรียนของผูเรียน ถาเปนการสอนปฐมวัย ครูตองรู

พัฒนาการของเด็ก วุฒิภาวะของเด็ก ซ่ึงการรูภูมิหลังของผูเรียนจะชวยใหครูรูขอบเขตความ

ลึกของเนื้อหา การเชื่อมตอเนื้อหากับประสบการณเดิมท่ีจะนํามาใชสอนสามารถออกแบบ

การสอนได 

2. มีความเชื่อในปรัชญาการศึกษาพิพัฒนิยม การสอนแบบจิตปญญามีความเชื่อวาการสอน

เนนเด็กเปนศูนยกลางไมใชการใหเด็กเรียนอิสระ แตเปนการเรียนรูจากประสบการณ การลง

มือปฏิบัติท่ีเปนความสุขและเรียนรูดวยตนเอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

3. มีความคิดสรางสรรคและสนุกท่ีจะสรางกิจกรรมการสอนใหผูเรียนรูอยางฉลาด ท้ังปญญา

และอารมณพรอมเสมอท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองใหเปนผูสอนท่ีมีประสิทธิภาพ

พรอมรับตําหนิและแกไขในทันที 

4. มีความอดทนและไมทอแทตอการปรับกิจกรรมใหตูงใจผูเรียนไปสูจุดประสงคของการสอน
ใหได  

5 การเขาถึงความรู 

- การนําเอกสารการอบรมมาเผยแพรโดยการ

จัดพิมพเปนเอกสารแจกใหอาจารยและ

นักศึกษากลุมเปาหมาย 

ก.พ.-มี.ค. 60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร โดยการจัดพิมพเปน
เอกสารแจกใหอาจารยและนักศึกษากลุมเปาหมาย 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูโดยจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังอาจารย และนักศึกษา
กลุมเปาหมาย เรื่อง 
   1. ความหมายของการสอนแบบจิตปญญา 
   2. แนวคิดและทฤษฏีพ้ืนฐานของจิตปญญา 
   3. องคประกอบของการเรียนรูแบบจิตปญญา 
   4. กระบวนการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญา 
   5. คุณสมบัติผูสอนแบบจิตปญญา 
   6. เปาหมายการสอนแบบจิตปญญา 

มี.ค. 60 ดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 
   1. ความหมายของการสอนแบบจิตปญญา 
   2. แนวคิดและทฤษฏีพ้ืนฐานของจิตปญญา 
   3. องคประกอบของการเรียนรูแบบจิตปญญา 
   4. กระบวนการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญา 
   5. คุณสมบัติผูสอนแบบจิตปญญา 
   6. เปาหมายการสอนแบบจิตปญญา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

7 การเรียนรู 

- มีการนําองคความรูท่ีไดรับประยุกตใชในการ

จัดการเรียนการสอน และใชกิจกรรมในกลุม

นักศึกษา  

เม.ย.-ก.ย.60 เปาหมายการสอนแบบจิตปญญา คือการสอนแบบจิตปญญามุงใหครูผูสอนผูเรียนใหคนพบ
ความรูตามมโนทัศนท่ีครูจัดเปนหนวยการสอน โดยการใชหลักทฤษฎีการเรียนรูของพิอาเจท
และการเรียนรูดวยการคนพบของบรูเนอร โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมโน
ทัศนจากกิจกรรมการสอนดวยการลงมือปฏิบัติการและคิดดวยตนเอง เกิดการเรียนรูสิ่งใหม
ดวยกิจกรรมการสอนท่ีสานประสบการณท่ีเคยมีประกอบกับการไดความรูใหมเพ่ิมข้ึนดวย 
การเพ่ิมพูนปญญาสรางเจตคติท่ีดี และมีทักษะการเรียนรูเพ่ิมข้ึน ผลของการสอนตองทําให
ผูเรียนเกิดความตองการเรียนจากกิจกรรม ลงมือปฏิบัติและคิดซ่ึงเปนสิ่งจูงใจภายในมากกวา
การจูงใจภายนอกดวยสิ่งของและรางวัล 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส.ค.– ม.ค. 60 จัดหาแหลงแลกเปลี่ยนประสบการณ ผานชองทางตาง ๆ  ไดแก  
  1. เครือขายกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน 
  2. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานจิตปญญาศึกษาใหกับอาจารยท่ีสนใจ และนักศึกษา
กลุมเปาหมาย 
  3. จัดสงคณาจารยและนักศึกษากลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมดานจิตปญญาศึกษา 

2 การสื่อสาร ก.พ.-มี.ค. 60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร โดยการจัดพิมพเปน
เอกสารแจกใหอาจารยและนักศึกษากลุมเปาหมายดังนี้ 
  1. จัดสงหนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
  2. จัดสงเอกสารประชาสัมพันธ 
  3. ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

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

สามารถเขาถึงโดยงาย โดยประชาสัมพันธผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพันธ รวมถึง

จดหมายขาวของคณะ และสงเสริมใหคณาจารยผูเขารวมโครงการนําองคความรู ผาน

บทความวิชาการ   

4 การเรียนรู มี.ค.60 - พ.ค. 

60 

มีการนําองคความรูท่ีไดรับประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน และใชกิจกรรมในกลุม
นักศึกษา เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดเขาใจ ในหัวขอเรื่อง ความหมายของการสอนแบบจิตปญญา
แนวคิดและทฤษฏีพ้ืนฐานของจิตปญญา องคประกอบของการเรียนรูแบบจิตปญญา
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญา คุณสมบัติผูสอนแบบจิตปญญา และเปาหมายการ
สอนแบบจิตปญญา 

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

จัดการจัดเรียนรูในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ วัดผลโดยการประเมินการสอนโดย

นักศึกษาในปการศึกษา 2559 และนักศึกษากลุมตัวอยางสามารถนําความดานการจัดการ

เรียนรูจิตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการจัดเรียนรูในหองเรียน ในปการศึกษา 2560 ได   

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

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

1.  ความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญาศึกษา 

     2.  ตัวอยางกิจกรรมตามแนวการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญาศึกษา  

3.  การนําการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญาศึกษา ลงสูหองเรียน 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      องคความรูเรือ่ง การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 

      องคความรูเรือ่ง การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวชิาการของอาจารย 
  



45 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : : ผูสอนไดรับความรูดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน ไมนอยกวารอยละ 75 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
1 การบงชี้ความรู 

- ประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบ
คัดเลือกองคความรูท่ีนํามาเปนตัวอยาง 

พ.ย. 59 คณะกรรมการจัดการความรู จัดใหมีการประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบเพ่ือคัดเลือก

องคความรูท่ีจะนํามาใชเปนตัวอยาง    องคความรูท่ีไดรับการคัดเลือกคือ “โครงการจัดการ

ความรูการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กับ คณะ
มนุษยศาสตรและคณะศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

พ.ย.– ธ.ค.59 คณาจารยและเจาหนาท่ีในคณะสามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมท้ัง
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในคณะ   
1. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยแบงเปน 2 กลุม คือ 1.กลุมสายวิชาการ 2.กลุมสายสนับสนุน 
2. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูและประสบการณใหม ๆ ทางดานวิสัยทัศนการบริหารและ
ดานวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
3. ผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนทรรศนะทางวิชาการกับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 
4.  ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร เกิดแรงจูงใจทําใหมีกําลังใจในการทํางานและมี
ความสัมพันธท่ีดีตอกันท้ังภายในองคกรและระหวางองคกรท่ีดียิ่งข้ึน 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ 

- ประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัด
หัวขอฝกอบรม 

พ.ย.59–ม.ค.60 ประชุมตัวแทนอาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือกําหนดหัวขอในการเสวนา 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

- ประชุมกําหนดตัวบุคคลท่ีจะเปน

วิทยากรและจัดเตรียมเอกสารการ

ประชุมสัมมนา 

ม.ค. - มี.ค. 60 ประชุมตัวแทนอาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือเขารวมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา เพ่ือจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกําหนดหัวขอในการเสวนาระหวาง 2 

มหาวทิยาลัย 

5 การเขาถึงความรู 

- การนําเอกสารการอบรมมาเผยแพรโดย

การจัดพิมพเปนเอกสารแจกใหอาจารย

กอนการเขารวมประชุมสัมมนา 

ก.พ.–เม.ย. 60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร โดยการจัดพิมพเปน

เอกสารแจกใหอาจารยและเจาหนาท่ีตามกลุมเปาหมาย 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

- จัดกิจกรรมเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรูคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เม.ย.– มิ.ย. 60 มีแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมนักศึกษา 

2.การพัฒนาระบบสายงานของสายวิชาการและสายสนับสนุน 

7 การเรียนรู 

- มีการนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

พ.ค. – ส.ค. 60 เปาหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนทรรศนะ การบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การนําประสบการณ
ในการทํางานมาประมวลเขากับงานแลว  สิ่งท่ีจะทําใหเกิดวิสัยทัศนท่ีกวางไกลไดดีท่ีสุดอีก
ประการหนึ่งคือ การท่ีไดมีโอกาสพบเห็นสิ่งเหลานั้นในสถานท่ีจริงจึงทําใหเกิดโลกทัศนท่ีกวาง
ข้ึนในทุกดาน 
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ม.ค.- มี.ค. 60 จัดหาแหลงแลกเปลี่ยนประสบการณ โดย จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กับ คณะมนุษยศาสตรและ    
คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2 การสื่อสาร ก.พ.- มี.ค. 60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร โดยมีกลุมเปาหมายดังนี ้
  1. จัดสงหนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
  2. จัดสงเอกสารประชาสัมพันธ 
  3. ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ มี.ค. – เม.ย.60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร โดยมีกลุมเปาหมายดังนี ้
  1. จัดสงหนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
  2. จัดสงเอกสารประชาสัมพันธ 
  3. ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของคณะ 

4 การเรียนรู เม.ย.-มิ.ย. 60 ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของคณะ โดยเผยแพรทางวิดีโอ 

5 การวัดผล ก.ค.-ส.ค. 60 สามารถนําผลการจัดการความรูนํามาใชเปนแนวปฏิบัติท่ีดีตอไป 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ก.ย. 60 - 

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

มีการนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณสมบัติครบถวนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและกรอบทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21   
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สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนําไปใช 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : : จํานวนงานวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  มีงานวิจัยอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยท้ังหมดในปการศึกษา 2559 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
1 การบงชี้ความรู 

- ประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบ
คัดเลือกองคความรูท่ีนํามาเปนตัวอยาง 

พ.ย.59-ม.ค.60 คณะกรรมการจัดการความรู จัดใหมีการประชุมระดมสมองในกลุมผูรับผิดชอบเพ่ือคัดเลือก
องคความรูท่ีจะนํามาใชเปนตัวอยาง องคความรูท่ีไดรับการคัดเลือกคือ “การตีพิมพเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ” 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ” 

ม.ค.- ก.พ.60 ประชาสัมพันธการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการผานทางการจัดสงหนังสือแจงและ
ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของคณะ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- ประชุมผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัด
หัวขอฝกอบรม 

ก.พ. - มี.ค. 60 รวบรวมหัวขอการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

4 การประมวลผลและกลัน่กรองความรู 
- ประชุมกําหนดตัวบุคคลท่ีจะเปน
วิทยากรและจัดเตรียมเอกสารการ
ประชุมสัมมนา 

ก.พ. - มี.ค. 60 ประชุมผูท่ีสงผลงานการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอหัวขอการตีพิมพเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
5 การเขาถึงความรู 

- การนําเอกสารการอบรมมาเผยแพรโดย

การจัดพิมพเปนเอกสารแจกใหอาจารย

กอนการเขารวมประชุมสัมมนา 

ก.พ.– เม.ย. 60 คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําเอกสารการอบรมมาเผยแพร โดยการจัดพิมพเปน

เอกสารแจกใหอาจารยและเจาหนาท่ีตามกลุมเปาหมาย 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษา

ดูงาน 

เม.ย. – มิ.ย.60 มีแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 
1.ชองทางการสงการตีพิมพเผยแพรทางวิชาการ 

7 การเรียนรู 

- มีการนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนและการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

มิ.ย. – ก.ย. 60 เปาหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนทรรศนะ การบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การนําประสบการณ
ในการทํางานมาประมวลเขากับงานแลว  สิ่งท่ีจะทําใหเกิดวิสัยทัศนท่ีกวางไกลไดดีท่ีสุดอีก
ประการหนึ่งคือ การท่ีไดมีโอกาสพบเห็นสิ่งเหลานั้นในสถานท่ีจริงจึงทําใหเกิดโลกทัศนท่ีกวาง
ข้ึนในทุกดาน 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ม.ค.- มี.ค. 60 จัดประชุมเพ่ือแนะนําชองทางการเผยแพร 

2 การสื่อสาร ก.พ.- มี.ค. 60  1. จัดสงหนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 2. จัดสงเอกสารประชาสัมพันธ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ มี.ค. – เม.ย.60 เอกสารข้ันตอนการสงผลงานตีพิมพ,การขอทุนสนับสนุนเม่ือสงผลงานตีพิมพผานเว็ปไซต 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

4 การเรียนรู เม.ย.-มิ.ย. 60 เอกสารข้ันตอนการสงผลงานตีพิมพ,การขอทุนสนับสนุนเม่ือสงผลงานตีพิมพผานเว็บไซต 

5 การวัดผล ก.ค.-ส.ค. 60 นําความรูท่ีไดรับไปใชในการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิในปการศึกษา 

2559-2560 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ก.ย. 60 - ไดรับการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการจากงบประมาณของคณะ 
- การยกยองชมเชยและการใหรางวัล (เอกสารดังแนบ) 

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

มีการนําองคความรูท่ีไดรับมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        องคความรูเรือ่ง การเขียนโครงการภายในหนวยงาน 
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สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การจัดทําคูมือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : บุคลากรสายสนับสนุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงการภายในหนวยงาน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  - บุคลากรสายสนับสนุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงการภายในหนวยงานเพ่ิมข้ึน 

                              อยางนอยรอยละ 70 

                           - จํานวนโครงการของแตละหนวยงาน  อยางนอยหนวยงานละ 1 โครงการ 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การบงชี้ความรู  
- มีการประชุมผูบริหารและบุคลากร เพ่ือทบทวน 
ผลการดําเนินงาน จากปงบประมาณ 2559 และ
เตรียมการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 

ส.ค.-ก.ย. 59 
 

1. ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการความรู ตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก เพ่ือใหไดหัวขอในการจัดการความรูท่ีมีประโยชนตอองคกร
สูงสุด 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- จัดทําโครงการความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
การเขียนโครงการภายในหนวยงาน 

ต.ค. -พ.ย. 59 
 

  1. ใชนโยบายดานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ 
2. บุคลากรผูถายทอดความรู มีประสบการณ ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงการ
ภายในหนวยงาน 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
-จัดทําขอมูลลงเว็บไซต เพ่ือเปนชองทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ม.ค.-ก.พ. 60 - มีผูรับผิดชอบในการควบคุมระบบ คือ นางสาวสุณิสา ออนฉํ่า 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

- สรุปประเด็น ปญหา และแนวทางการแกไขใน

การเขียนโครงการภายในหนวยงานท่ีสําคัญ 

ต.ค.-พ.ย. 59 - สรุปประเด็นปญหา และแนวทางการแกไข ท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนลายลักษณ
อักษร  

5 การเขาถึงความรู 

- เพ่ิมชองทางการเรียนรู 

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

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการความรู 

เก่ียวกับการเขียนโครงการภายในหนวยงาน 

เม.ย.-พ.ค. 60 1. ใชนโยบายดานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ 
2. บุคลากรผูถายทอดความรู  มีประสบการณ และความรูความเขาใจในการเขียนโครงการ
ภายในหนวยงาน 
3. เพ่ิมชองทางการเรียนรู 

7 การเรียนรู 

- ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

พ.ค. 60  - การติดตามและประเมินผลการจัดการความรูปปจจุบันเปรียบเทียบระหวางปท่ีผานมา 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส.ค.-ก.ย. 59 
 

- ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการความรู ตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก ผานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักฯ และ
คณะกรรมการจัดการความรูของสํานักฯ  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

2 การสื่อสาร ต.ค. -พ.ย. 59 
 

- จัดทําโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงการภายในหนวยงาน  และจัด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร โดยใชนโยบาย ดานบรหิารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ  

และใหบุคลากรผูถายทอดความรู มีประสบการณ ความรูความเขาใจในการเขียนโครงการ

ภายในหนวยงาน  

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

แลกเปลี่ยนเรียนรู (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคาร 15) และใหบุคลากรผูมี

ประสบการณถายทอดความรู  

4 การเรียนรู ต.ค.-มิ.ย. 60 - การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการประชุมบุคลากรผูมีประสบการณ และผูท่ีกําลังดําเนินการ

เขียนโครงการภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

5 การวัดผล ก.ค. 60 - บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงการภายในหนวยงานเพ่ิมข้ึนอยางนอย

รอยละ 70 

-  พิจารณาคัดเลือกจากผลงานการเขียนโครงการใหบรรลุตามเปาหมาย และความ

สอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ การดําเนินกิจกรรม และการเขียนสรุปรายงานผลกิจกรรม

โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนดาน

การเขียนโครงการภายในหนวยงาน 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ส.ค. 60 - ทําการยกยองชมเชย โดยการมอบเกียรติบัตรเปนบุคลากรผูมีผลงานดีเดนดานการจัดการ

ความรู (KM) ดานการเขียนโครงการภายในหนวยงานประจําปงบประมาณ 2560 ในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบรหิารสาํนักวิทยบริการฯ 
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สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

        1. ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน ใหความสําคัญดานการจัดการความรู เพ่ือการพัฒนาระบบงานและบุคลากรและสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตรของหนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

2. ผูบริหาร และ บุคลากร ทราบถึงผลการดําเนินงาน จากปการศึกษา 2558 และหัวขอการดําเนินการการจัดการความรูในปการศึกษา 2559  
       3. บุคลากรสายสนับสนุนของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน  
อยางนอยรอยละ 70 
          4. การมีสวนรวมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในหนวยงาน  
          5. บุคลากรในหนวยงานมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง  
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สํานักงานอธิการบด ี

องคความรูเรือ่ง การพฒันากระบวนการรับ-สงเรื่องเบิกจายระหวางทกุหนวยงาน 

 กับกลุมงานการคลังใหมีประสทิธิภาพ 
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สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การพัฒนากระบวนการรับ-สงเรื่องเบิกจายเงินระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลัง 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : สํานักงานอธิการบด ี  

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : การพัฒนากระบวนการรับ-สงเรื่องเบิกจายเงินระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลังใหมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  - กระบวนการรับ-สงเรื่องเบิกจายเงินระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลัง ไดรับการปรับปรุง/พัฒนา 

                          - มีระบบสารสนเทศท่ีอํานวยความสะดวกในการควบคุมและติดตามเรื่องเบิกจายเงิน 

                          - มีกิจกรรมเพ่ือถายทอดกระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติของระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน 

                          - มีคูมือการใชงานระบบระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
1 การบงชี้ความรู 

- แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูระดับ
สํานักฯ 
- การประชุมทบทวนของคณะกรรมการจัดการ
ความรูสํานักฯเพ่ือทบทวนการดําเนินการจัดการ
ความรูตามขอเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบรหิารสํานักและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
- กําหนดประเด็นความรูจากปญหาขององคกร 

ก.ย.–ธ.ค.59 - ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ระดับสํานัก ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการกอง และหัวหนากลุมงานตางๆ ภายในหนวยงาน  ตามคําสั่ง

สํานักงานอธิการบดี ท่ี 35/2559  ลงวันท่ี 14 ธันวาคม  2559  

- จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือทบทวน  ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการ

ความรู ตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

และเพ่ือสํารวจและกําหนดประเด็นในการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
2 การสรางและแสวงหาความรู 

- รวบรวมและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการทบทวนการ

ดําเนินงานท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 

- จัดการประชุมติดตามการใชงานระบบรับ-สง
และติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน เพ่ือระดม
ความคิดเห็นและสอบถามปญหา ขอเสนอแนะ
ตางๆ จากทุกหนวยงาน 

ก.ย.59 -ก.พ.
60 

 

- รวบรวมและจัดเก็บขอมูลอันไดแก รายงานผลการใชระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการ

เบิกจายเงินและขอคิดเห็นและ ขอเสนอแนะตางๆ จากทุกหนวยงาน เพ่ือนํามาเปนขอมูล

ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาระบบตอไป 

- ดําเนินการประชุมกลุมยอยระหวางบุคลากรภายในกลุมงานการคลัง เพ่ือสรุปประเด็น

ปญหา และแนวทางแกไข  

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
  - สรปุประเด็นความรูกระบวนการรับ-สงเรื่อง

เบิกจายเพ่ิมเติมเพ่ือหาสรุปแนวทางและวิธีการ

ในการปรับปรุงระบบรับ-สงและติดตามเอกสาร

การเบิกเอกสารการเบิกจายเงินใหสอดคลอง

ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 

3 มิติ ของปจจุบัน 

  - ประสานผูเชี่ยวชาญดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาโปรแกรมระบบรับ-สงและติดตาม
เอกสารการเบิกจายเงินใหสอดคลองระบบ
บริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิติ 
ของปจจุบนั 

มี.ค.-เม.ย.60 - คณะกรรมการจัดการความรู สรุปประเด็นในปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบรับ-สงและ
ติดตามเอกสารการเบิกจายเงินใหสอดคลองระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 
3 มิติ ของปจจุบัน 
- ประสานผูเชี่ยวชาญดําเนินการปรับปรงุและพัฒนาโปรแกรมระบบรับ-สงและติดตาม
เอกสารการเบิกจายเงินใหสอดคลองระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิติ 
ของปจจุบนั 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

 

ตลอดป
การศึกษา 

- คณะกรรมการจัดการความรูระดับสํานัก รวมกับบุคลากรกลุมงานการคลัง สรุปประเด็น
ปญหาจากการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานตาง ๆเพ่ิมเติมเพ่ือสรุปหาแนวทางและ
วิธีการในการปรับปรุงระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงินใหสอดคลองระบบ
บริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิติ ของปจจุบัน 
- ประชุมกลุมยอยเพ่ือสรุปประเด็นปญหาหลัก และจัดทําแนวปฏิบัติในการแกไขปญหา
ดังกลาว  
 

5 การเขาถึงความรู 

- จัดทําคูมือการใชงานระบบระบบรับ-สงและ

ติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน 

- จัดกิจกรรมชี้แจงการใชระบบรับ-สงและ

ติดตามเอกสารการเบิกจายเ งินท่ีปรับปรุง

เพ่ิมเติม 

เม.ย.–มิ.ย.60 
 

- จัดทําเอกสารคูมือ เผยแพรใหแกหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการ
เบิก-จายงบประมาณ 
 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร

ภายในและภายนอกหนวยงาน 

ตลอดป
การศึกษา 

- ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบติดตามการรับ-สงเอกสารการเบิกจาย
งบประมาณท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี 7  กันยายน  2559 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
4 ชั้น 2  อาคาร 15 

7 การเรียนรู โดยการสงเสริมใหมีการนําความรูท่ี

ไดรับ มาใชพัฒนากระบวนการทํางาน 

ตลอดป
การศึกษา 

- นําระบบติดตามการรับ-สงเอกสารการเบกิจายงบประมาณ มาใชในกระบวนการเบิกจาย

งบประมาณ ของมหาวิทยาลัย  
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- กําหนดนโยบายการจัดการความรูของสํานัก
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการ
จัดการความรู 
- สํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

ต.ค.–ธ.ค.59 
 

- ขอความรวมมือจากบุคลากรในสํานักฯเพ่ือรวมเปนคณะทํางาน KM 
- รวมเสนอความคิดเห็นท่ีแตกตางและชี้แจงสรางความเขาใจในการจัดการความรูของสํานัก 

2 การสื่อสาร 
- ประกาศสํานักงานอธิการบดีเรื่องนโยบายการ
จัดการความรู 
- การประชุมคณะกรรม-การจัดการความรู
สํานักฯ 
- การเผยแพรขอมูลกระบวนการของระบบรับ-
สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงินและการ
ใชโปรแกรมระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการ
เบิกจายเงิน 

พ.ย.59 -  มิ.ย.
60 

เผยแพรขอมูลเก่ียวกับกิจกรรม ผานชองทาง ดังนี้ 
  -  หนังสือบันทึกขอความเชิญเขารวมกิจกรรม 
  -  เอกสารประชาสัมพันธ เลมคูมือระบบการติดตามการรับ-สงเอกสารการเบิกจาย
งบประมาณ 
- มีเว็บไซตโปรแกรมระบบรับ-สงฯ http://regis.nsru.ac.th/new/pdoc/   
เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมและอัพเดทขอมูลขาวสารตางๆ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 
- การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียน 

มี.ค.–พ.ค. 60 - ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนจัดการความรู 
- แบงปนความรับผิดชอบตามภาระหนาท่ี 
- การเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่อง “ระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงินบน 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบภายในมหาวิทยาลัย” 

http://regis.nsru.ac.th/new/pdoc/
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

- สรุปประเด็นความรูกระบวนการรับ-สงเรื่อง
เบิกจายเพ่ิมเติมเพ่ือหาสรุปแนวทางและวิธีการ
ในการปรับปรุงระบบรับ-สงและติดตามฯ 

4 การเรียนรู 
- การติดตามการใชงานระบบรับ-สงและติดตาม
เอกสารการเบิกจายเงิน  
 

ตลอดป
การศึกษา 

- รายงานผลการดําเนินงานการใชโปรแกรมระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน 
- การสรุปรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆจากกระบวนการรับ-สงเรื่องเบิกจายเงิน
ระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลัง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองระบบบริหาร
งบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิติ ของปจจุบัน 
- การระดมความขอคิดเห็นและสอบถามปญหา ขอเสนอแนะตางๆ จากทุกหนวยงาน ท่ี
เก่ียวของกระบวนการเบิกจายและการใชระบบรับ-สง ติดตามเอกสารการเบิกจายเพ่ือ
สรุปผลการดําเนินงาน 

5 การวัดผล  มิ.ย.–ก.ค. 60 มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการจัดการความรูดังนี้ 

- ประเมินผลความรูความเขาใจในการใชระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงินของ

บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

- ระบบการติดตามไดรับการปรับปรุงเพ่ิมเติมดังนี้  

  1) บุคลกรสามารถติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน ไดโดยเขาใชงานระบบดวย NSRU 

Account ท่ีออกใหโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถสืบคน

สถานะดําเนินงานไดท้ังเรื่องท่ีดําเนินการอยูและเสร็จไปแลว 

  2) ระบบมีฟงกชั่นเชิงสถิตท่ีมีสรุปรายงานระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน 

เปนปงบประมาณแยกตามหนวยงาน โดยสรุปเรื่องเปนจํานวนเรื่องท่ีไดรับเรื่องท่ีได

ดําเนินการเสร็จแลว และจํานวนเรื่องท่ีแกไข 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

- ประเมินผลสําเร็จของระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณจากสรุป

รายงานการคืนเรื่องเบิก-จายเพ่ือแกไขของแตละหนวยงาน  

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ก.ค. 60 - สํานักงานอธิการบดีประกาศผลดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักเพ่ือยก

ยองชมเชยใหแกหนวยงานท่ีมีการคืนเรื่องเบิก-จายเพ่ือแกไขนอยท่ีสุด ประจําปงบประมาณ 

2560  ณ ชวงเวลาตั้งแต  ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560   โดยมีการจัดอันดับจากกลุม

หนวยงานของคณะ สํานัก หรือเทียบเทา ฯลฯ  เปน 2 กลุม ตามปริมาณเรื่องเบิก-จาย  ดังนี้  

กลุม ท่ี 1 มีสงเรื่องเบิกจาย จํานวน มากกวา 300 เรื่อง หนวยงานท่ีแกไขเรื่องนอยท่ีสุด 

ลําดับ 1 คือ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.)  ลําดับ 2 คือ  บัณฑิตวิทยาลัย 

กลุม ท่ี 2 มีสงเรื่องเบิกจาย จํานวน นอยกวา 300 เรื่อง หนวยงานท่ีแกไขเรื่องนอยท่ีสุด 

ลําดับ 1 รวมกัน  คือ   กลุมงานคลัง  กลุมงานการเจาหนาท่ี  
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

          1.  ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน ใหความสําคัญดานการจัดการความรู เพ่ือการพัฒนาระบบงานและบุคลากรและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

  2. ผูบริหาร และ บุคลากร ทราบถึงผลการดําเนินงาน จากปการศึกษา 2559 
  3. การมีสวนรวมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในหนวยงาน  

     4. สํานักงานอธิการบดีไดมีการพัฒนากระบวนการรับ-สงเรื่องเบิกจายเงินระหวางทุกหนวยงานกับกลุมงานการคลังโดยปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม

ระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงินใหสอดคลองระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิติ ของปจจบุัน  
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สํานักศิลปะและวฒันธรรม 

องคความรูเรือ่ง ข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี  
                    ดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
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สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : ข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีความรู ความเขาใจในข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และสามารถนําความรูไปใชในการจัดกิจกรรม/โครงการได 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 1. บุคลากรเกิดความรู ความเขาใจ ในข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
           ไมนอยกวารอยละ 80 
                           2. มีคูมือข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 เลม 
                           3. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การบงชี้ความรู 
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูระดับ

สํานักฯ 

- ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู เ พ่ือ
ทบทวนการดําเนินการจัดการความรูตาม
ขอ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเ มิน
คุณภาพ เพ่ือใหไดหัวขอในการจัดการความรูท่ีมี
ประโยชน 

ต.ค.–ธ.ค. 59 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2559 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือทบทวนการดําเนินการ
จัดการความรูในปการศึกษา 2558 และเลือกเรื่องท่ีจะจัดการความรูของสํานักในปการศึกษา 
2559 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- คนควา และรวบรวมขอมูลความรูเก่ียวกับ

ข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

- จัดโครงการจัดทําแผนจัดการความรู (KM) 
แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการ
และพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ม.ค.–ก.พ. 60 - มีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีการ
และพิธีกรรม เพ่ือเปนขอมูลความรูเบื้องตน 
- มีการจัดโครงการจัดทําแผนจัดการความรู (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ันตอนและวิธีการจัด
พิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดู
งานดานศิลปะและวัฒนธรรม ระหวางวันท่ี 27 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ 
จังหวัดกระบี่ ใหผูเชี่ยวชาญถายทอดความรู ประสบการณ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ
ใหกับบุคลากร 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- สรุปผลโครงการจัดทําแผนจัดการความรู (KM) 

แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการ

และพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงานดาน

ศิลปะและวฒันธรรม 

- มีการจัดทําคูมือข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการ
และพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสํานักฯ 

ก.พ.–มี.ค. 60 
 

- มีการสรุปองคความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปรายงานการจัดโครงการจัดทํา
แผนจัดการความรู (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- มีการนําความรูท่ีไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู การประชุมเชิงปฏิบัติการ มาจัดทําคูมือ
ข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ เพ่ือ
กลั่นกรองความรู สรุปประเด็นท่ีตองปรับปรุง 
แกไข 

มี.ค.–เม.ย.60 

 

- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหท่ีประชุมรวมกัน
พิจารณาประมวลผลและกลั่นกรองความรูในการจัดทําคูมือข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและ
พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปประเด็นท่ีจะตองมี
การปรับปรุง แกไข และนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงคูมือใหมีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

5 การเขาถึงความรู 
- จัดพิมพเอกสารคูมือข้ันตอนและวิธีการจดัพิธี
การและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพรใหกับ
บุคลากร 
- เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ หรือจดหมายขาว 

เม.ย.–มิ.ย. 60 - มีการจัดพิมพเอกสารคูมือข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพรใหกับบุคลากรในสํานักฯ 
- มีการเผยแพรผานเว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม http://ac1.nsru.ac.th/ 
 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน 

เม.ย.–มิ.ย. 60 

 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันจันทร 
ท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมสี่พญา อาคารสํานักงานสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดความรู และ
ประโยชนใหกับบุคลากรในสํานักฯ ในเรื่องข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7 การเรียนรู 
- มีการนําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติงาน
ในการจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

เม.ย.–ก.ค. 60 มีการนําความรูท่ีไดมาใชในการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ดังนี้ 1.โครงการทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ เนื่อง
ในศุภวารดิถีข้ึนปใหม 2560    2.โครงการพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพ่ือถวายเปน
พระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    3.โครงการบรรพชา
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

อุปสมบทหมู เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ อุปสมบทหมู 999 รูป เพ่ือ
อุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
4.โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวัน
อนุรักษมรดกไทย    5.โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- กําหนดนโยบายการจัดการความรูของสานักฯ 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญ 

- รวมเสนอความคิดเห็นท่ีแตกตางและชี้แจง

สรางความเขาใจในการจัดการความรูของสํานักฯ 

ต.ค.–ธ.ค. 59 
 

- มีการจัดทําประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง นโยบายการจัดการความรู ของสํานัก
ฯ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญในการจัดการความรู 
- มีการทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการความรู ตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันพุธท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมสี่พญา อาคารสํานักงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

2 การสื่อสาร 

- ดําเนินการจัดโครงการจัดทําแผนจัดการ
ความรู (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ันตอนและ
วิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุง

ธ.ค. 59–ก.พ. 60 
 

 มีการจัดโครงการจัดทําแผนจัดการความรู (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ันตอนและวิธีการจัดพิธี

การและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดู

งานดานศิลปะและวัฒนธรรม ระหวางวันท่ี 27 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 ณ จังหวัดกระบี่ ใหผูเชี่ยวชาญถายทอดความรู ประสบการณ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ

ใหกับบุคลากร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
ศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- หนังสือ/คําสั่ งแจงการเขารวมโครงการ/
กิจกรรม  
- เอกสารประชาสัมพันธ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- จัดทําเอกสารคูมือข้ันตอนและวิธีการจัดพิธี
การและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือนําไปเผยแพร
ใหผู ท่ี เ ก่ียวของหรือผู ท่ีสนใจสามารถเขาถึง
โดยงาย โดยผานการประชุม เว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ หรือจดหมายขาวของสํานักฯ 

ก.พ.–เม.ย. 60 
 

- มีการจัดพิมพเอกสารคูมือข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพรใหกับบุคลากรในสํานักฯ 
- มีการเผยแพรผานเว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม http://ac1.nsru.ac.th/ 

4 การเรียนรู 
- มีการแลกเปลี่ยนรูผานการประชุม ถายทอด
ผลสําเร็จและประโยชน ท่ีไดจากการจัดการ
ความรูใหบุคลากรในสํานักฯ ทราบ 
- นําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติงานในการ
จัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

เม.ย.–มิ.ย. 60 - มีการประชมุคณะกรรมการบรหิารสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันจันทร

ท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมสี่พญา อาคารสํานักงานสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดความรู และ

ประโยชนใหกับบุคลากรในสํานักฯ ในเรื่องข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- มีการนําความรูท่ีไดมาใชในการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย ดังนี้ 1.โครงการทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ เนื่อง

ในศุภวารดิถีข้ึนปใหม 2560   2.โครงการพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพ่ือถวายเปน

พระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    3.โครงการบรรพชา
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
อุปสมบทหมู เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ อุปสมบทหมู 999 รูป เพ่ือ

อุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

4.โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวัน

อนุรักษมรดกไทย   5.โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

5 การวัดผล 

- ประเมินความรู ความเขาใจของบุคลากรท่ีเขา

รวมโครงการ/กิจกรรม  

- ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ 

เม.ย.–ก.ค. 60 

 

-  จากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการจัดทําแผนจัดการความรู (KM) 
แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงานดานศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรเกิดความรู 
ความเขาใจ ในข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรอยละ 95.38 อยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจภาพรวมท้ังหมด 
รอยละ 94.15 อยูในระดับมากท่ีสุด 
- ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  มีดังนี้ 
  - โครงการทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ เนื่องในศุภวารดิถีข้ึนปใหม 2560 
ความพึงพอใจภาพรวมท้ังหมด รอยละ 89.71 อยูในระดับมาก 
  - โครงการพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความพึงพอใจภาพรวมท้ังหมด รอยละ 94.03 อยูใน
ระดับมากท่ีสุด 
  - โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
อุปสมบทหมู 999 รูป เพ่ืออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ความพึงพอใจภาพรวมท้ังหมด รอยละ 96.33 อยูในระดับมากท่ีสุด 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
  - โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวัน
อนุรักษมรดกไทย ความพึงพอใจภาพรวมท้ังหมด รอยละ 92.24 อยูในระดับมากท่ีสุด 
  - โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ความพึงพอใจภาพรวมท้ังหมด รอยละ 91.28 อยูในระดับมากท่ีสุด 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

- กลาวยกยองชมเชยบุคลากรในการประชุม

คณะกรรมการบริหารสานกัฯ  

ก.ค.–ส.ค. 60 

 

- ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมกลาวยกยอง ชมเชย ขอบคุณบุคลากรทุกคนในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันพุธท่ี 2 

สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมสี่พญา อาคารสํานักงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

1. ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน ใหความสําคัญดานการจัดการความรู เพ่ือการพัฒนาระบบงาน บุคลากรและสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตรของหนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

2. บุคลากรในสํานักฯ มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
3. เกิดเครือขายความรวมมือเพ่ือการติดตอ แลกเปลี่ยนเรียนรู และเขาถึงขอมูลซ่ึงกันและกัน 
4. บุคลากรของสํานักฯ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
5. ทําใหบุคลากรในสํานักฯ เกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง  
6. มีเครื่องมือท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และนํามาประยุกตและพัฒนาการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 
7. มีการพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานโดยใชองคความรูท่ีเหมาะสม ทันสมัย และถูกตอง ทําใหผลปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

องคความรูเรือ่ง การจัดระบบการใหบรกิารที่เปนเลิศ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
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สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : กลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพฒันาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพงึพอใจ
แกผูรับบริการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. บุจํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
                           2. มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 
                           3. บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 
                           4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การบงชี้ความรู 
1.แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 
2.ประชุมบุคลากรทุกกลุมงานระดมความ
คิดเห็น เพ่ือตรวจสอบและระบุความรูท่ี
จําเปนตองใชในการเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานดานการรับสมัครนักศึกษา 

พ.ย.-ธ.ค. 59 1.คณะกรรมการบริหารสํานักฯ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู จัดทําแผนการ
จัดการความรูภายในหนวยงาน และดําเนินงานสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรู 
2. ทําการวิเคราะหองคกร เพ่ือตรวจสอบองคความรูดานการใหบริการท่ีมีอยูในปจจุบัน และ
องคความรูท่ีตองการเพ่ิมเติม 
3.ประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือระดมความคิดในการเลือกองคความรูท่ีอยูในความ
ตองการของบุคลากรสวนใหญภายในหนวยงาน เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 โดยองคความรู
ท่ีเลือกคือ “การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ มุงเนนการสรางความพึงพอใจแก
ผูรับบริการ” 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

4.ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ในการดําเนินงานตามกรอบองคความรูท่ีบุคลากรได
คัดเลือกตามแผนการจัดการความรู  

2 การสรางและแสวงหาความรู โดยทบทวน
รูปแบบการดําเนินงานในปจจุบันและปรับให
ทันสมัย 

พ.ย.-ธ.ค. 59 
และ 

พ.ค.-มิ.ย.60 

1. ศึกษา รวบรวมขอมูลความรูดานการใหบริการ จากแหลงขอมูลตาง ๆ  
2. จัดหาคูมือและตัวอยางการเขียนผังกระบวนการดําเนินงาน 
3. คณะกรรมการบริหารสํานัก ประชุมรวมกันเพ่ือคนหาบุคคล/ผูเชี่ยวชาญ/ผูมีความรูดาน

เทคนิค/หัวใจของการใหบริการ ท่ีจะสามารถรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหแนวคิดในการ

บริการแกบุคลากร ภายในหนวยงาน โดยท่ีประชุมเห็นพองรวมกันวา ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ทัศนุพันธ  กุศลสถิตย  เปนผูมีความเชียวชาญ ในการสรางแรงจูงใจ และการสราง

ทัศนคติท่ีดีในการใหบริการ ภายใตสภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน จัด

โครงการสงเสริมการจัดการความรู เพ่ือพัฒนาบุคลากร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ณ 

หองประชุมดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

4. คัดเลือกหนวยงานท่ีมีรูปแบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ และมีลักษณะของการดําเนินงานท่ี

คลายกัน เพ่ือเปนแบบอยางในการใหบริการและรวมแลกเปลีย่นเรียนรู โดยหนวยงานท่ี

คัดเลือกไดแก สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยจัด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน เม่ือวันท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2559 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
1.จัดเตรียมระบบงานสําหรับการจัดเก็บความรู 

2.จัดทําคูมือกระบวนการรับสมัคร 

พ.ย. 
และ 

ม.ค.-เม.ย. 

1. พัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินการจัดเก็บและเผยแพรความรู ท่ีเพจการจัดการความรู

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

2. จัดโครงรางหมวดหมูของความรูท่ีได โดยแบงออกเปน  
    2.1 กลุมองคความรูท่ีอยูภายในตัวบุคคล  
    2.2 กลุมองคความรูท่ีชัดแจง แสวงหาไดจากแหลงความรูท่ัวไป  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

คณะกรรมการฯ ประชุมกลั่นกรองความรูท่ีมีอยู 

พ.ย. 59 
และ พ.ค. 60 

นําแนวทางการพัฒนาปรับปรุง แนวคิด หลักการใหบริการท่ีไดจากการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูมาทําการทบทวน มากลั่นกรองสรุปเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี ้
   1. บุคลากรภายในหนวยงานทําการทบทวนกระบวนการทํางาน เพ่ือการลดข้ันตอนการ
ใหบริการใหมีความกระชับ รวดเร็ว  
   2. ดําเนินการปรับปรุงทบทวนแบบฟอรมระบบรับ-คืนคํารองงานทะเบียนและประมวลผล  
   3. พัฒนาระบบสนับสนุนการใหบริการ โดยผานเครือขายออนไลน  
 

5 การเขาถึงความรู 

จัดทําเอกสารเผยแพร และเว็บไซตหนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

สํานักสงเสริมพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือจัดเก็บ รวมรวม และเผยแพรความรู/แนวปฏิบัติท่ีไดจาก
การกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ผูเก่ียวของ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานไดศึกษา
เรียนรู นําไปปฏิบัติ สรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการใหบริการ และการลด
รอบการใหบริการ เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และสามรถเขาศึกษาได
ตลอดเวลาท่ี http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=qa_km 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร 

ภายในหนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

คณะกรรมการจัดการความรู รวมกับคณะผูบริหารสํานักฯ ประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน 
เพ่ือแบงปน แลกเปลี่ยนความรูท่ีผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการและผูเก่ียวของ และ
นํามาจัดทําเปนแนวปฏิบัติในการใหบริการ และการจัดทํารูปเลมกระบวนงาน ของบุคลากร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

7 การเรียนรู 

1.นําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปปรับใชกับการ

ใหบริการ 

2.มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

บุคลากรภายในหนวยงาน นําวิธีปฏิบัติท่ีไดจากการแลกเปลี่ยน มาใชในการดําเนินการ
ทบทวน กระบวนการใหบริการท่ีมุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน ผลท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีดังนี้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

   1. หนวยงานทบทวนกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานแกผูมี
สวนไดสวนเสีย  
   2. ปรบัปรุงแบบฟอรมใหบริการคํารองโดยใหบริการผานระบบออนไลน 
   3. นําเครือขายสารสนเทศ มาสนับสนุนการใหบริการนอกพ้ืนท่ี  

 

สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พ.ย.59- ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการความรู ตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน ผานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และสงเสริมใหบุคลากรเขามา
มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน 

2 การสื่อสาร  1.จัดทําเอกสารเผยแพร กระบวนการรับสมัครนักศึกษาผานเว็บไซตสํานัก 

2.ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติในการทบทวนกระบวนการใหบริการ เม่ือวันท่ี 30 

พฤษภาคม  2560 ณ หองประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2  

3 กระบวนการและเครื่องมือ ก.ค.-ส.ค.60 1.เผยแพรเอกสาร/กิจกรรมท่ีเก่ียวของผานสื่อออนไลนชองทางตาง ๆ ของหนวยงาน 
2.เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลภายในหนวยงาน 

4 การเรียนรู ก.ค.-ก.ย. 60 1. ผูบริหารมอบนโยบายแกบุลากรภายในหนวยงาน ใหดําเนินการทบทวนภาระงาน และ

กระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง 

2. จัดโครงการสงเสริมการพัฒนาการใหบริการ “พัฒนาคน พัฒนางาน ดวยการใหบริการท่ี

เปนเลิศ” เม่ือวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2560 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการใหบริการท่ีเปน

แนวปฏิบัติท่ีด ี
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

3. นําความรูไปใชในการใหบริการแกผูมีสวนไดเสีย โดยสงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีใน

การใหบริการ ดวยคามเต็มใจ 

5 การวัดผล ก.ย. 60      หนวยงานประเมินผลการนําความรูไปใช โดยการใหบุคลากรดําเนินการทบทวนปรับปรุง

การปฏิบัติงานของตนเองในทุกดาน พรอมท้ังออกแบบข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติเพ่ือทํา

การเผยแพรใหแกผูรับบริการทราบโดยท่ัวกัน  ภายหลังการนําแนวปฏิบัติดังกลาวมาใชใน

การใหบริการ หนวยงานไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการของหนวยงาน ภายใตกระบวนการใหบรกิารท่ีถูกปรับปรุงกระบวนการ/ข้ันตอน 

โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยูท่ี 4.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ก.ย. 60 ในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามท่ีตั้งไวนั้น เกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกกลุม

งาน คณะผูบริหารไดกลาวยกยอง ชมเชย และขอบคุณบุคลากรทุกคน ในการประชุม

บุคลากร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 18 

กันยายน 2560 ณ หองประชุม 14808 อาคาร 14 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

1.แนวปฏิบัติท่ีดีดานการใหบริการโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวยในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และสราง

ความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ 

2.แนวปฏิบัติท่ีดีในการรักษาระยะเวลามาตรฐานการลดรอบการใหบริการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

องคความรูเรือ่ง การใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเช่ียวชาญในการเขาสูตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน 
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สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเขาสูตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน 
หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 5 การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารยและบุคลากรสูสากล 
เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญและสามารถนําผลจากงานวิจัยมา
พัฒนาหนวยงานหรือสรางประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ : - บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการใชงานวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเขาสูตําแหนง อยางนอย 1 คน 
        - ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสามารถนํามาพัฒนาหนวยงานหรือเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง 

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
1 การบงชี้ความรู 

- ประชุมผูบริหารฯ และบุคลากรเพ่ือทบทวน
การจัดการความรูในปงบประมาณ 2559 และ
เตรียมการดําเนินงานดานการจัดการความรูใน
ปงบประมาณ 2560 

ส.ค.–ก.ย. 59  - ไดจัดประชุมผูบริหารฯ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือทบทวนการจัดการ
ความรูในปงบประมาณ 2559 และเตรียมการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 ตาม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพ่ือใหไดแนวทางในการจัดการความรูในปงบประมาณ 
2560 โดยมีประเด็นความรูในเรื่องการใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเขา
สูตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน 
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
2 การสรางและแสวงหาความรู 

- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรูเพ่ือ
กําหนดประเด็นและเปาหมายในการจัดการ
ความรู 
- สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรสงขอเสนอ
โครงการเพ่ือเสนอขอทุนทุนวิจัยงานประจําสู
งานวิจัย (Routine to Research) 
- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ิน 
- สงบุคลากรเขารวมอบรมโครงการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R2R) 

ต.ค. 59–ก.พ. 
60 

- การสํารวจหัวขอเรื่องท่ีตองการพัฒนาหนวยงานหรือบุคลากร (Training Needs Survey) 
เพ่ือกําหนดประเด็นและเปาหมายในการจัดการความรู 

- ผูทรงคุณวุฒิหรือบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ ถายทอดความรูและใหคําแนะนําในการ
พัฒนางานประจําโดยใชวิจัยเปนฐาน และใหคําแนะนําในการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย
ของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเสนอขอทุนวิจัยงานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research)  

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- จัดทําขอมูลลงเว็บไซต เพ่ือเปนชองทางการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

มี.ค.–เม.ย. 60 - เจาหนาท่ีสารสนเทศควบคุมระบบขอมูล 
- ไดองคความรูในการใชงานวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเขาสูตําแหนง
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

- สรุปแนวทางการแกไข ปรับปรุงขอเสนอ

โครงการวิจัยใหสมบูรณตามคําแนะนําของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

พ.ค. 60 - สรุปแนวทางการแกไข ปรับปรุงขอเสนอโครงการวิจัยในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
เพ่ือใชการวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุน  



80 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 
5 การเขาถึงความรู 

- เผยแพรเอกสารการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

ประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R2R) 

ผานเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเผยแพรเอกสารการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัย 
(Routine to Research : R2R) เพ่ือใหนักวิจัยท่ีไดรับทุนไดศึกษาเปนตัวอยางวิธีการ
ดําเนินงานวิจัยในรูปแบบของ R2R โดยเผยแพรผานเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

- จัดประชุมภายในหนวยงานและจัดประชุม

เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดโครงการตอ

ยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือมุงสู

ประโยชนเชิงพาณิชย 

มิ.ย. 60 คณะกรรมการจัดการความรูไดประชุมแลกเปลี่ยนความรูภายในหนวยงาน โดยยกตัวอยาง
งานวิจัยเรื่องการสังเคราะหงานวิจัยเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ใหสอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของนางสาวประทาน
พร กัลยา เปนกรณีศึกษาและนําองคความรูท่ีไดจากการสังเคราะหงานวิจัยดังกลาว ไปจัด
โครงการตอยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือมุงสูประโยชนเชิงพาณิชย ในวันท่ี 11 
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนดฮิลล รีสอรท แอนด สปา 

7 การเรียนรู 

1. วิธีการสังเคราะหงานวิจัยเพ่ือใชประโยชน 

2. การประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

ก.ค.-ส.ค. 60 ผลจากการใชขอมูลจากการสังเคราะหงานวิจัยเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชยของนางสาว
ประทานพร กัลยา เพ่ือจัดโครงการตอยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือมุงสูประโยชนเชิง
พาณิชย มีผลตอบรับท่ีดีมากจากผูประกอบการ หนวยงานจากภาครัฐบาล และภาคเอกชนท่ี
เขารวมงาน เนื่องจากมีการเขามาติดตอสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือขอนําผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย และเชิญอาจารยในมหาวิทยาลัยเปนท่ีปรึกษาในการ
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร และแกไขปญหาในโรงงาน นอกจากนี้หอการคาจังหวัด
นครสวรรคไดใหความสนใจโดยมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในการนํา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือมุงสูประโยชนเชิงพาณิชยซ่ึงจะมีการประชุมปรึกษาหารือ
รวมกันทุกๆ ๓ เดือน ผลจากความสําเร็จในการจัดโครงการดังกลาว ทําใหการสังเคราะห
งานวิจัยของนางสาวประทานพร กัลยา เปนตัวอยางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวิธีการใช
งานวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรทานอ่ืนๆ ในหนวยงาน 
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สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส.ค.–ก.ย. 59 - ไดจัดประชุมผูบริหารฯ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือทบทวนการจัดการ

ความรูในปงบประมาณ 2559 และเตรียมการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 ตาม

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพ่ือใหไดแนวทางในการจัดการความรูในปงบประมาณ 

2560 

2 การสื่อสาร 

 

ต.ค. 59–ก.พ. 60 - จัดโครงการและการประชุมเพ่ือใหความรูแกบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเขาใจในการ

ใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ  

3 กระบวนการและเครื่องมือ มี.ค.–เม.ย. 60 - จัดทําขอมูลลงเว็บไซต เพ่ือเปนชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4 การเรียนรู พ.ค. 60 - การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการจัดประชุมภายในหนวยงานและจดัประชุมเพ่ือเตรียมความ

พรอมในการจัดโครงการตอยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือมุงสูประโยชนเชิงพาณิชย 

5 การวัดผล มิ.ย.–ส.ค. 60 - มีบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยฯ ไดรับทุนไมนอยกวา 1 ทาน 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ส.ค. เนื่องจากมีปญหาในการจัดสรรทุนวิจัยงานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) ซ่ึงมี

การเปลี่ยนการสนับสนุนเงินงบประมาณจากการใชเงินรายไดมาใชเงินจากกองทุนวิจัย ซ่ึง

อยูในข้ันตอนการปรับแกไขประกาศดังกลาว จึงทําใหนักวิจัยท่ีไดรับทุนยังไมสามารถเซ็น

สัญญาเพ่ือรับทุนดังกลาวได จึงทําใหไมสามารถมอบรางวัลใหกับนักวิจัยท่ีไดรับทุนได 
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม 

ทําใหนักวิจัยมีเครือขายผูเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรท่ีสามารถใหคําปรึกษาในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ อีกท้ังมี

ผูทรงคุณวุฒิ/พ่ีเลี้ยงท่ีประกอบดวยนักวิชาการท่ีมีประสบการณ (Mentor) คอยใหคําแนะนํา
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ภาคผนวก 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เรื่อง  นโยบายการจัดการความรู    

  ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ี 1174/2558      

  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 

 



 
 
 
 

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
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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
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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


กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการจัดการความรู้
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์  

นโยบายการจัดการความรู ้ คณะ/หน่วยงาน 

งบประมาณ ผู้บริหาร 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 

ให้ความรู้แก่คณะ/ส านัก/สถาบันเกี่ยวกับการจัดท าแผน 
การจัดการความรู ้

ประชุมช้ีแจงคณะ/หน่วยงานต่าง ๆเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการ
ความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 

ประสานการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดการความรูร้ะดับ
คณะ/หน่วยงาน และระดบัมหาวิทยาลัย 

วัสดุ/อุปกรณ์ 

ประเมินผลการจัดการความรู ้

ความส าเรจ็ของการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ผลการจัดการความรูร้ะดบัคณะ/หน่วยงาน 
และผลการจัดการความรูร้ะดับมหาวิทยาลัย 

ความส าเรจ็ที่ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

ทบทวนปญัหาและอปุสรรคเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขและปรบัปรุง 

ข้ันตอนการท างาน 

ติดตามผลการจัดการความรู้ ตามรอบระยะเวลา (9 และ 12 เดือน) 
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีนโยบาย/แนวทาง/ข้ันตอน/แผนการจัดการความรู้ 

ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 

INPUT 

PROCESS 

OUTPUT 


