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ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร และพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป 
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บทที่ 1 

ขอมูลพืน้ฐาน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู

ตลาดแรงงาน สนองตอบความตองการของชุมชนและทองถิ่น โดยไดเปดโอกาสใหนักเรียน ประชาชน

ทั่วไปไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในเชิงปริมาณมากขึ้น ขณะเดียวกันไดมีการพัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสังคมเกิดความเช่ือมั่นตอคุณภาพบัณฑิตที่จบ

จากรั้วมหาวิทยาลัย จึงไดมีการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการฝก

ประสบการณวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ไดมาตรฐาน สงเสริมการพัฒนา

ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น บูรณาการรวมกับการจัดการ

เรียนการสอน โดยนําผลการวิจัยมาใชพัฒนารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงตีพิมพ

เผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  พัฒนาอาจารยในแตละสาขาใหมีคุณภาพทั้งดานคุณวุฒิ

และความเช่ียวชาญ ตลอดจนการทําเครือขายทางวิชาการกับภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมให

มากขึ้น สอดรับกับสภาวการณที่มีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู 

เปนเครื่องมือชวยในการคนหา รวบรวมองคความรูที่มีอยูในตัวบุคคล ทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติอยาง

ยาวนาน หรือการพัฒนา ปรับใชเฉพาะตัวบุคคล มากลั่นกรอง เพ่ือใหไดแนวปฏิบัติที่ ดี มี

ลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย ทั้งในดานการผลิตบัณฑิต และการวิจัย รวมถึงดานตาง ๆ ที่จะ

พัฒนาขึ้นในอนาคต ซึ่งมีการดําเนินงานภายใตแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 

ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยทีเ่ปนพลังของแผนดิน ในการพัฒนาทองถิ่น 

 

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

 

พันธกิจ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดกําหนด พันธกิจใหสอดคลองกับมาตรา ๗ และมาตรา ๘  

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังน้ี 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 
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2. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมสูความเปนผูนําในการ

พัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

3. บริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสู

นานาชาติ 

5. ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

ยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปนผูนําดานวิชาชีพครูในภูมิภาค 

6. พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพ

การศึกษา มุงสูความเปนเลิศ และเปนองคกรแหงความสุข 

 

เอกลักษณ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนมหาวิทยาลัย “แหลงเรียนรู สรางสรรคภูมิปญญา เพ่ือ

การพัฒนาทองถิ่น” 

 

อัตลักษณ 

 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนบัณฑิต “ใฝเรยีนรู มีคุณธรรม นําทักษะสูการ

ปฏิบัติงาน” 

 

คานยิมหลัก 

NSRU คือ ชีวิตของผูอยูดวยปญญา ประเสริฐที่สุด 

N : Native Development  หมายถึง มุงพัฒนาคนในทองถิ่น 

S : SMART Practice   หมายถึง สูการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

R : Responsibility to Society หมายถึง มีความรับผิดชอบตอสังคม 

U : Unity to Organization หมายถึง ความเปนหน่ึงเดียวขององคกร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร  

1. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

3. การยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี โดยนอมนําแนว

พระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 



3 
 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความตองการของทองถิ่นและสังคม 

5. การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

สูสากล 

6. การยกระบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมทักษะทางปญญาการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. บัณฑิตมีขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล 

3. สรางความสามารถในการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมใหแกอาจารย บุคลากรและ

นักศึกษา 

4. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมสูการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือการตอยอด

ภูมิปญญาทองถิ่น 

5. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสูการพัฒนาองคความรู ทักษะอาชีพ

เพ่ือใหการบริการวิชาการที่ดี แกชุมชนและทองถิ่น 

6. สรางความรวมมือในการบริการวิชาการและนอมนําแนวพระราชดําริใหตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่นและสังคม 

7. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและ

ทองถิ่น 

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน 

9. อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ มีศักยภาพในการ

จัดการเรียนรูการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะไดมาตรฐาน

วิชาชีพตามสายงาน 

10. มกีารปรับรูปแบบโครงสราง และการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  

11. มรีะบบบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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บทที่ 2 

การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

 การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคน้ัน ไดดําเนิน

กิจกรรมมาอยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรม เพ่ือรวบรวมองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ทั้ง

ความรูที่อยูในรูปของเอกสาร และความรูที่มีอยูในตัวบุคคล ที่ไดสั่งสมประสบการณจากการ

ปฏิบัติงานน้ัน ๆ ไมวาจะเปนการปรับปรุงพัฒนา การแกไขปญหาหรือแมแตความรูที่เกิดจากความ

ผิดพลาด รวมทั้งทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองใหเปนระบบระเบียบ บุคลากร

สามารถเขาถึงองคความรูน้ันไดอยางสะดวก ผานชองทางเผยแพรที่ไดกําหนดขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันระหวางบุคลากร เพ่ือใหสามารถนําองคความรูและวิธีปฏิบัติที่ดีมาถายทอด

ภายในองคกร และนํามาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นําไปสูองคกร

แหงการเรียนรู 

เพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสูมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี

การสงเสริม สนับสนุนใหคณะ/ศูนย/สํานัก/สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เกิดความตระหนักรูถึงความ

จําเปนและความสําคัญของการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนางาน จนเกิดการจัดการความรูใน

ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย พรอมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพ

อยางตอเน่ือง เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน มีองคความรูเปนฐานในการสนับสนุนความสําเร็จของ

ยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยแนวทางการจัดการความรูมุงเนนการมีสวนรวมจาก

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรหนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการความรู พรอมทั้ง

มอบนโยบายและสรางแรงจูงใจในการจัดการความรู ตลอดจนสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูผาน

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมองคความรูที่มีคุณคา และมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน สามารถนํา

องคความรูมาประยุกตใชพัฒนาการปฏิบัติราชการรวมกันเพ่ือผลักดันใหบรรลุซึ่งเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการจัดการความรู 

 1. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู 

 2. เพ่ือรวบรวมองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานที่อยูในตัวบุคคลใหอยูในรูปแบบของ

เอกสาร หรือสือ่อิเล็กทรอนิกส 

 3. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติในการ

จัดการความรู 
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 4. เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวม และแรงจูงใจในการจัดการความรูของบุคลากร 

 5. เพ่ือสงเสริมและประชาสัมพันธกระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

 6. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมองคความรูอยางเปนระบบ จัดหมวดหมูที่จําเปนตอ

การปฏิบัติงาน 

 

ประโยชนที่คาดจะไดรับ 

1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางอาจารยคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ

ชวย เสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมในการเรียนรูรวมกันทั่วทั้งองคกร 

2. มีองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ การบริหารงานเพ่ือสนับสนุนเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตรที่ครอบคลุมตอภารกิจตาง ๆ มากย่ิงขึ้น 

3. บุคลากร/คณะ/ศูนย สํานัก สถาบัน รับรูและเขาใจการดําเนินการจัดการความรูของ

มหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น นําไปสูการใหความรวมมือ และการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการจัดการ

ความรูอยางตอเน่ือง 

4.บุคลากรของทุกหนวยงานสามารถเขาถึงองคความรูภายใตการดําเนินการจัดการความรูที่

ไดมีการรวบรวมไวสะดวกมากขึ้น และมีชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลากหลายชองทาง 

5.ทุกหนวยงานดําเนินการจัดการความรู ไดนําองคความรูไปพัฒนากระบวนการทํางาน และ

พัฒนาระบบการจัดการความรูภายในหนวยงานของตน  

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมายการจัดการความรูที่

เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธที่ ใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาตางๆ และ

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนแนวทางในการกําหนดแผน

จัดการความรูในแตละปงบประมาณ 

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหารหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบันใหความสนใจ 

และใหความสําคัญ ในอันที่จะดําเนินงานการจัดการความรูสําหรับบุคลากร เพ่ือใหมีการดําเนินงานที่

จะสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

3. บุคลากรที่เปนทีมงาน KM เปนผูมีความรูในเรื่อง การจัดการความรูในองคกร 

4. มีบรรยากาศของความรวมมือ การมีสวนรวม และความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู ทั้ง

ใน KM Team และในกลุมบุคลากรของหนวยงานตางๆทั้งอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 
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5. หนวยงานที่จัดกิจกรรมดานการจัดการความรูไดรับความรวมมือจากตัวบุคคลที่เปน

ทรัพยากรที่มีคุณคา (Resource persons) โดยเฉพาะผูที่มี Tacit Knowledge ดานการจัดการเรียน

การสอนและการวิจัย 

 

แนวทางการจัดการความรู 

 การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดนําแนวทางในการดําเนินการเปนไป

ตามหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตาม

คูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู โดยสํานักงานพัฒนาระบบขาราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิต

แหงชาติ ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

 1. แผนการจัดการความรู  คือ แผนที่ เปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย นําไปสูผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามที่ต้ังไว แผนการจัดการความรู

ประกอบไปดวย กิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการองคความรู

ใหเปนระบบและเขาถึงงาย การยกยองชมเชยและใหรางวัล รวมถึงการบูรณาการและตอยอดองค

ความรู 

 2. มหาวิทยาลัยกําหนดขอบเขตของการจัดการความรู โดยใหหนวยงานตาง ๆ ภายใน

ดําเนินการจัดการความรูภายในองคกรใหมีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 ประเด็นยุทธ จากประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 6 ของ

มหาวิทยาลัย  

 3. การจัดทําแผนและการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรูน้ัน ควรมีการดําเนินงานเปนไป

ตามกระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอน (ขอสังเกตของกระบวนการจัดการความรูในขั้นตอนของ

การแบ งปนแลกเปลี่ ยนความรู  ควรทํา ใหครอบคลุมทั้ ง  Explicit Knowledge และ Tacit 

Knowledge) กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 6 องคประกอบ (ขอสังเกตในสวนของ

การดําเนินการยกยองชมเชยน้ัน ควรดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเปนแรงผลักดันใหเกิดการ

จัดการความรูที่ตอเน่ือง และนําไปสูการสรางองคกรแหงการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค) 

 4. มหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานตนสังกัด มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน ใหความรูและสราง

บรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการความรูใหเกิดขึ้นในทุกหนวยงานยอย พรอมทั้งกํากับติดตามใหการ

ดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนการจัดการความรูที่หนวยงานตาง ๆ ไดจัดทําขึ้นและเสนอมายัง

มหาวิทยาลัย 
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 5. หนวยงานระดับคณะ ศูนย สํานักและสถาบัน ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ให

ครบถวนทุกกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว พรอมทั้งรายงานผลความกาวหนาของการดําเนินงานตาม

แผนการจัดการความรูอยางตอเน่ือง  

 6. การวัดผลสําเร็จของการจัดการความรูในระดับหนวยงานยอยภายในมหาวิทยาลัยน้ัน 

เปนไปตามตัวช้ีวัดที่แตละหนวยงานกําหนดตามแผนงาน สวนในระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาจาก

ผลสําเร็จของการจัดการความรูในภาพรวมทุกหนวยงาน 

 

การสงเสริมและกํากับติดตามจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย 

 ภายใตนโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

 1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมและกํากับติดตามการดําเนินการจัดการ

ความรู  โดยมอบหมายคณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่ 

สงเสริมและขับเคลื่อนใหหนวยงานตาง ๆ มีการดําเนินการจัดการความรูที่เปนประโยชนตอคณะ/

หนวยงาน และมหาวิทยาลัย 

 2. มหาวิทยาลัยประชุมช้ีแจงนโยบาย และแนวทางการดําเนินการจัดการความรู ใหแกคณะ 

/หนวยงานตาง ๆ พรอมทั้งกําหนดปฏิทินการดําเนินการและแจงใหทราบโดยทั่วกัน 

3. คณะ/หนวยงานทบทวนองคความรูที่จําเปนและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรระดับ

หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัยในรอบปที่ผานมาน้ัน มหาวิทยาลัยมุงเนนองคความรูที่สนับสนุน

การผลิตบัณฑิต และงานดานการวิจัยเปนหลัก และไดเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ สามารถกําหนด

ประเด็นความรูในเรื่องที่อยูในความสนใจของบุคลากรภายใน เพ่ือใหไดองคความรูที่หลากหลาย 

ภายใตกรอบการจัดการความรูที่สนับสนุนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

การยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพและได

มาตรฐานสากล 

1. บัณฑิตมีความรูคู

คุณธรรม ทกัษะทางปญญา

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. บัณฑิตมีขีดความสามารถ

และทักษะวิชาชีพการ

ปฏิบัติงานในระดับสากล 

1. สรางโอกาสทางการศึกษา และ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถิ่นอยาง

ทั่วถึง 

2. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการ

สอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูของ

ผูเรียน 

3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและการฝกประสบการณวิชาชีพที่

ไดมาตรฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

4. ยกระดับคณุภาพบัณฑิตใหมีคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา เพ่ือมุงสูมาตรฐานสากล 

5. การพัฒนากลไกและกระบวนการรับ

นักศึกษาใหม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการวิจัยไปสู

มาตรฐานสากล 

1. สรางความสามารถในการ

วิจัยและสรางสรรค

นวัตกรรมใหแกอาจารย

บุคลากรและนักศึกษา 

2. วิจัยสรางองคความรูและ

นวัตกรรมสูการตีพิมพใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

เพ่ือการตอยอดภูมิปญญา

ทองถิ่น 

1. สรางและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในดาน

การเรียนการสอนและถายทอด

เทคโนโลยีสูทองถิ่น 

2. การเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจยั 

3. พัฒนางานวิจัยที่สามารถแกปญหา 

ช้ีนําและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของทองถิ่นและประเทศ และ

สามารถแขงขนัไดในระดับชาติและ

นานาชาติ 

4. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร

ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

การยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการการ

ใหบริการวิชาการ การ

ถายทอดเทคโนโลยี โดย

นอมนําแนวพระราชดําริ

ใหตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่นและ

สังคม 

1. มีระบบการบริหารจัดการ

เรียนการสอน การวิจัยสูการ

พัฒนาองคความรู ทักษะ

อาชีพเพ่ือใหการบริการ

วิชาการที่ดี แกชุมชนและ

ทองถิ่น 

2. สรางความรวมมือในการ

บริการวิชาการและนอมนํา

แนวพระราชดําริให

ตอบสนองความตองการของ

ทองถิ่นและสังคม 

1. บริการวิชาการที่ตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่น และสรางความ

เขมแข็ง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ

ชุมชน 

2. พัฒนาศูนยการเรียนรูและถายทอด

ความรูในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับ

ความตองการของทองถิ่น 

3. สงเสริมและสืบสานการเรียน รูตาม

แนวพระราชดําร ิ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู

และสรางความรวมมือใน

1. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทองถิ่นเพ่ือเปนทุนทางสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมให

ตอบสนองกับความ

ตองการของทองถิ่นและ

สังคม 

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและ

ทองถิ่น และสรางองค

ความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรมสูนานาชาติ 

2. เปนศูนยการเรียนรูดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสู

นานาชาติ 

2. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูล องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนวัตถุ

สําคัญทางโบราณคดีในทองถิ่นใน

รูปแบบดิจิตอล 

3. ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ศิลปกรรม ภูมปิญญาทองถิ่นตลอดจน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทองถิ่น 

4. บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัด

นครสวรรค เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

การเพ่ิมศักยภาพครู การ

ยกคุณภาพมาตรฐาน

อาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาสูสากล 

1.ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน 

2.อาจารยและบุคลากรไดรับ

การพัฒนาอยางตอเน่ืองและ

เปนระบบ มีศักยภาพในการ

จัดการเรียนรูการวิจัยและ

การใหบริการทางวิชาการ

ตามมาตรฐานสากล และมี

สมรรถนะไดมาตรฐาน

วิชาชีพตามสายงาน 

1.ปรับกระบวนการพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับ

การปฏิรูปการศึกษา และการเปน

ประชาคมอาเซียน 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายการผลิต

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพมาตรฐานอาจารย

และบุคลากรสูสากล 

4.พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมือ

อาชีพ 

5.พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมี

สมรรถนะสูงขึน้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 

การยกระบบบริหาร

จัดการใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน โปรงใส ดวย

หลักธรรมภิบาล 

1. มีการปรับรปูแบบ

โครงสราง และการบริหาร

จัดการองคกรใหมี

ประสิทธิภาพทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

2. มีระบบบรหิารจัดการที่ดี 

ไดมาตรฐานยึดหลักธรรมาภิ

บาล 

1. บริหารจัดการเชิงรุก อยางมีธรรมาภิ

บาล เพ่ือความเปนผูนําดานอุดมศึกษา

และสามารถแขงขันในระดับชาติและใน

ระดับอาเซียน 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู

การเปน SMART University NSRU 

4.0 

3. สรางความเช่ือมั่นในการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

4. จัดการทรัพยสินและทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือสรางรายไดใหสามารถ

พ่ึงพาตนเองได 

5. ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยน

สถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

6. พัฒนาสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

ใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 

University) มสีภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การเรียนรู และเปน “อุทยานแหงการ

เรียนรู สวนพฤกษศาสตร และสุขภาพ” 

7. การสรางความพรอมของบัณฑิตและ

บุคลากรใหสอดคลองกับนโยบาย

Thailand 4.0 มุงสูการเปน

มหาวิทยาลัย SMART University 

NSRU 4.0 

8. กําหนดทิศทางและการบริหารจัดการ

ศูนยการศึกษายานมัทร ี
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 3. ทุกหนวยงานดําเนินการคัดเลือกองคความรูที่จําเปนตอหนวยงาน /มหาวิทยาลัยและ

สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย อยางนอยหนวยงานละ 1 ประเด็น 

มาดําเนินการจัดการความรู มีรายละเอียดดังน้ี 

องคความรูดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ระดับคณะ 

ที่ ชื่อองคความรู หนวยงาน 
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2 การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3 การสอนโดยใชกรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
4 การวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6 การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
8 การเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
9 การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนรู 

จิตปญญาศึกษา 
คณะครุศาสตร 

10 การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย คณะครุศาสตร 
 

องคความรูดานการพฒันาหนวยงาน ระดับสํานัก/สถาบัน  

ที่ ชื่อองคความรู หนวยงาน 
1 การพัฒนางานดวยการพัฒนาจิตใจ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
ในระดับกลุมงานของสํานักงานอธิการบดีใหมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานอธิการบดี 

3 การเขียนหนังสือราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 การใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเช่ียวชาญใน
ตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือนําความรูที่
ไดมาถายทอดในการบริหารจัดการความรู (KM) และ
เปนตนแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหนวยงานอ่ืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 การจัดทําคูมือปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 4. คณะ /หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู โดยมี

รายละเอียดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอน และ บูรณาการรวมกับการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 6 องคกระกอบ ซึ่งแตละกระบวนการมีรายละเอียด ดังน้ี 
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    4.1 กระบวนการจัดการความรู เปนกระบวนการที่จะชวยใหหนวยงานเขาใจถึงขั้นตอนที่

จะทําใหเกิดการจัดการความรูหรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในหนวยงาน มีขั้นตอนดังน้ี 

  การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คืออะไร และ

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร  ขณะน้ีเรามีความรูอะไรบาง  อยูในรูปแบบใด  อยูที่ใคร 

  การสรางและแสวงหาความรู เปนการรวบรวม/สกัดความรู ทั้งความรูที่เปน 

Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการตางๆ ในการสรางและ

แสวงหาความรูที่เหมาะสม เชน การรวบรวมกฎ ระเบียบ คูมือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอด

ความรูจากตัวบุคคล เชนการประชุม ระดมสมอง การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ การถอดบทเรียนหลังการ

ปฏิบัติงาน รักษาความรูเกา, กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว 

  การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับ

การเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 

  การประมวลและกลั่นกรององคความรู เปนการปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปน

มาตรฐาน ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ จากการประชุมพิจารณารวมกัน หรือตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ

ในองคความรูน้ัน 

  การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและ

สะดวก  เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู มีเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสรางขึ้นมา เพ่ือ

นําไปใชในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งอาจแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ กรณีที่เปนความรู

ชัดแจง (Explicit Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ชวยในการ “เขาถึง” ความรู มักเปนแบบทางเดียว 

เชน เอกสาร ฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  กรณีที่เปนความรูฝงลึก (Tacit 

Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ชวยในการ “ถายทอด” ความรูซึ่งมีการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปน

หลัก เชน ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) จัดทําเปนระบบทีมขามสายงาน ระบบ

พ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 

  การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงาน เปนการนําความรูที่ไดจากการ 

แลกเปลี่ยนไปใชประโยชนในการทํางานเพ่ือแกปญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพ่ือใหดีขึ้นกวาเดิม 

เมื่อปฏิบัติตามแลวมีปญหาตรงไหน มีจุดที่ตองปรับปรุงแกไขอยางไร ผูปฏิบัติก็แจงขอมูลปอนกลับ 

เพ่ือใหหนวยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียน

อยางตอเน่ือง 
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    4.2 กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยไดพิจารณาปจจัยแวดลอมภายใน 

ที่จะสงผลกระทบตอกระบวนการ จัดการความรูของมหาวิทยาลัย ทั้ง โดยการนํากระบวนการบริหาร

จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) มาเ ช่ือมโยง เ พ่ือจะผลักดันให เ กิดการ

เปลี่ยนแปลง เสริมสรางสภาพแวดลอมที่จะทําใหกระบวนการจัดการความรูมีชีวิตหมุนตอไปไดอยาง

ตอเน่ือง และทําใหการจัดการความรูขององคกรมีประสิทธิผล โดยจัดทําเปนแผนการจัดการความรู 

(KM Action Plan) และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริง โดยกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

สามารถดําเนินการควบคู ไปพรอมกับ KMP ที่กลาวมาขางตนได ซึ่ ง CMP ประกอบดวย 6 

องคประกอบ ดังน้ี 

    การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปนการเตรียมสิ่งพ้ืนฐาน ใหเหมาะกับการ

จัดการความรู เชน การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการจัดการความรู การแตงต้ัง คณะทํางาน

ครอบคลุมบุคลากรดานตาง ๆ ตามภารกิจของหนวยงาน ทีม/ หนวยงานที่รับผิดชอบ และ แนว

ทางการติดตามประเมินผลของกิจกรรมตางๆ  

    การสื่อสาร เปนการประชาสัมพันธใหคนในมหาวิทยาลัย/หนวยงานรูวากําลังสงเสริมการ 

จัดการความรู ทําการจัดการความรูแลวมีประโยชนอยางไร (ตอมหาวิทยาลัย/หนวยงาน และตัว

ผูปฏิบัติงาน) จะทํา อะไรกันบาง และจะตองทําอยางไร ผูปฏิบัติงานมีสวนเก่ียวของอยางไร ตัวอยาง

การสื่อสาร เชน จัดบอรดประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรความรู ประเด็นสําคัญเรื่องการจัดการความรู 

เปนตน 

7.การเรียนรู 

1.การบงช้ีความรู 

2.การสรางและ
แสวงหาความรู 

3.จัดความรูใหเปน
ระบบ 

4.ประมวลและ
กลั่นกรองความรู 

6.การแบงปนและ
แลกเปลี่ยนความรู 

5.การเขาถึงความรู 

กระบวนการ
จัดการความรู้

1.การสาํรวจ
ความรู้

2.การรวบรวม
และพัฒนา

3.สังเคราะห
ความรูและ

จัดเก็บ

4.การเผยแพร 
ถายทอด
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    กระบวนการและเครื่องมือ เปนการเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือชวยใหการ คนหา 

เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและ เครื่องมือ 

ขึ้นกับชนิดของความรู ลักษณะขององคกร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากร เชน กา

รนนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บความรู เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews: AAR) แลกเปลี่ยนวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice Exchange) มาใชในกระบวนแบงปนความรูในมหาวิทยาลัย/

หนวยงาน 

    การฝกอบรมและการเรียนรู เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ และ

หลักการของการจัดการความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เน้ือหา กลุมเปาหมาย วิธีการ  การ

ประเมินผลและปรับปรุง เชน จัดฝกอบรมพัฒนาทักษะการถายทอดความรู การเปนวิทยากร ใน

กระบวนการจัดการความรู ใหแกคณะทํางานการจัดการความรู, จัดไปดูงานองคกรที่ประสบ

ความสําเร็จ ในดานการจัดการความรู เปนตน 

    การวัดผล เปนการตรวจสอบเพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย ที่ต้ังไว

หรือไม, มีการนําผลของการวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น มีการนนําผล การ

วัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผล 

ตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนไดแก วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ (Output) หรือวัด

ที่ประโยชนที่จะไดรับ (Outcome) ตัวอยางการวัดผล เชน วัดผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการ 

จัดการความรูประจําป รายกิจกรรมและภาพรวมเพ่ือสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา 

กระบวนการ 

    การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการกระตุน และสงเสริมการมีสวนรวม ในกิจกรรม

การจัดการความรูของบุคลากร ทั้งในสวนของคณะทํางานและผูปฏิบัติงาน โดยขอควร พิจารณาไดแก 

คนหาความตองการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู 

ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา ตัวอยางการยกยองชมเชยและใหรางวัล เชน 

มอบรางวัลโครงการจัดการความรูดีเดนระดับหนวยงานภายใน  
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กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู 
(Learning) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกยองชมเชย 
และการใหรางวัล 

(Recognition and Reward) 

เปาหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

(Transition and Behavior) 

Robert Oster Hoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดการความรูในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคน้ัน ไดคํานึงถึงการจัดเก็บ 

รวบรวม และแลกเปลี่ยนความรูจากบุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย และ

แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ทั้งน้ีในการจัดทําแผนการจัดการความรู ทั้งในระดับหนวยงานยอย 

และระดับมหาวิทยาลัยน้ัน ไดกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือวัดผลสําเร็จของการจัดการความรู และสะทอนให

เห็นถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นภายหลังกิจดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของแตละหนวยงาน 

 5. คณะกรรมการฯ ดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานทุกหนวยงาน 

    5.1 ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู โดยกําหนดใหแต

ละองคความรู จะตองดําเนินการใหครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวา รอยละ 90 ในทุกกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

    5.2 ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานและความกาวหนาในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

การ การจัดการความรูแตละองคความรูอยางตอเน่ืองเปนระยะ โดยมีชวงหางของระยะเวลาในการ

ติดตาม  แตละครั้งที่เหมาะสม รวมถึงการเก็บขอมูลหลักฐานการดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนของ

การจัดการความรู 

  



16 
 

การวัดผลสัมฤทธิ์ของการสงเสริมการจัดการความรู 

 จากนโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และการสงเสริมให

หนวยงานภายในทุกหนวยงาน ดําเนินการจัดการความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมที่ดีในการเปนองคกร

แหงการเรียนรู โดยผลสัมฤทธ์ิของการจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัยน้ัน จะพิจารณาจากรอยละ

ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูในภาพรวม (ทั้ง 10 หนวยงาน) 

 เกณฑในการใหคะแนน 

  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละความสาํเร็จของการดําเนินกิจกรรมตาม

แผนการจัดการความรูในภาพรวม 
80 85 90 95 100 

 

ทั้งน้ี ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูแตละองคความรู จะ

พิจารณา จากการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของแตละ

องคความรู ซึ่งกําหนดตัวช้ีวัดที่ใชวัดผล คือ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

การจัดการ ความรูขององคความรูที่รับผิดชอบ 
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู (KM Action Plan) 

 

กอนการจัดทําแผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินตนเองในเรื่องการ

จัดการความรู เพ่ือใหทราบถึงความพรอม จุดแข็ง-จุดออน / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู

ของมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน เพ่ือนําผลที่ไดมาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการจัดการ

ความรูตอไป โดยแบบประเมินตนเองในเรื่องการจัดการความรูภายในองคกร แบงออกเปน 6 หมวดยอย 

ตามหัวขอดังน้ี 

หมวดที่ 1 กระบวนการจัดการความรู 

กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู/ทาํอยู 
1.องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็ง
จุดออนในการจัดการความรู เพ่ือปรับปรุงความรู เชน 
องคกรยังขาดความรูที่จําเปนตองมี หรือองคกรไมได
รวบรวมองคความรูที่มีอยูใหเปนระบบ เพ่ือใหงายตอ
การนําไปใช ไมทราบวาคนไหนเกงเรื่องอะไร และมีวิธีที่
ชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยมกีารวิเคราะห SWOT แตยังไมมี
การนําไปเช่ือมโยงถึงการจัดการความรู 

2.องคกรมีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรที่มีการใหบริการคลายคลึงกัน 
อยางเปนระบบและมีจริยธรรม 

มีการแสวงหาความรูใหมๆ  จากแหลงตางๆ เมื่อมี
ความจําเปนตองใชเทาน้ัน ตางคนตางทํา และยัง
ไมเปนระบบ 

3.ทุกคนในองคกร มสีวนรวมในการแสวงหาความคิด
ใหม ๆ ระดับเทียบเคียง Benchmarks cและ Best 
Practices จากองคกรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
(บริการ หรือดําเนินงานที่คลายคลึงกัน และจากองคกร
อ่ืนๆ ทีม่ีลักษณะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง) 

มีการแสวงหาความรูใหม ๆ แตทํากันในเฉพาะ
บางกลุม ยังไมเปนระบบและครอบคลุมทุกคน 

4.องคกรมีการถายทอด Best Practices อยางเปน
ระบบซึ่งรวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเปน
เอกสาร และจดัทําขอมูลสรุปบทเรียนที่ไดรับ (Lessons 
Learned)  

มหาวิทยาลัยมกีารจัดทําวารสารการจัดการ
ความรู และ Webpage การจัดการความรู เพ่ือ
เผยแพรขอมูล ขาวสาร การจัดการความรูภายใน
มหาวิทยาลัย แตยังไมเปนระบบ 

5.องคกรเห็นคุณคา Tacit Knowledge หรือความรู
และทักษะ ที่อยูในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ
และการเรียนรูของแตละคน และใหมีการถายทอด
ความรูและทักษะน้ัน ๆ ทั่วทัง้องคกร 

มหาวิทยาลัยเห็นคุณคาของ Tacit Knowledge 
และพยายามกระตุนใหมีการถายทอดความรู สวน
ใหญดําเนินการโดยการประชุมเพ่ือแลกเปลีย่น
ความรูเปนกลุมยอย แตยังขาดการถายทอด
ความรูที่เปนระบบไปสูบุคลากรภายในทั้งหมด 
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หมวดที่ 2 ภาวะผูนาํ 

กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู/ทาํอยู 
1.ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธที่
สําคัญภายในองคกร 

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับ
หนวยงานยอยภายในมหาวิทยาลัย มีสวนรวมใน
การจัดทําแผนการจัดการความรู 

2.ผูบริหารตระหนักวา ความรูเปนทรัพย 
(Knowledge Asset) ทีส่ามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนกบัองคกรได และมกีารจัดทํากลยุทธที่
ชัดเจน เพ่ือนําสินทรัพยความรูที่มีอยูไปใชประโยชน  

ผูบริหารมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดการความรู เพ่ือใหไดองคความรูที่เปน
ประโยชนตอการบริหารงาน และการดําเนินงาน
ในภาพรวม 

3.องคกรเนนการเรียนรูของบุคลากร เพ่ือสงเสริม 
Core Competencies เดิมที่มีอยูใหแข็งแกรงขึ้น 
และพัฒนา Core Competencies ใหม ๆ  

มหาวิทยาลัยสงเสริมใหบุคลากรมีความรูและ
เพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น โดยจัดสรร
งบประมาณใหเขารวมการประชุม การอบรม 
สัมมนาตาง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมภายระดับ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนอีกชองทางหน่ึง 

4.การมสีวนรวมของการสรางองคความรูขององคกร
เปนสวนหน่ึงของเกณฑที่ตองใชประกอบในการ
พิจารณาการประเมินผล และใหผลตอบแทนบุคลากร 

การจัดทําแผนการจดัการความรู มหาวิทยาลยัไดให
บุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณา เปนการประชุม
กลุมยอย เพ่ือนําผลมาวิพากษในกลุมใหญภายหลัง 

 

หมวดที่ 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู 

กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู/ทาํอยู 
1.องคกรสงเสริมและใหการสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรได
แลกเปลี่ยนเรยีนรู โดยการจัดโครงการ / 
กิจกรรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2.บุคลากรภายในองคกร ทํางานโดยเปดเผยขอมูล
และมีความไวเน้ือเช่ือใจกันและกัน 

บุคลากรมีการทํางานที่เปดเผย และมกีารติดตาม
ผลการดําเนินงานจากผูบริหารระดับตาง ๆ อยาง
ตอเน่ือง 

3.องคกรตระหนักวา วัตถุประสงคหลักของการ
จัดการความรู คือการสรางหรือเพ่ิมพูนคุณคาใหแก
ผูใชบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

หนวยงาน/บุคลากรตาง ๆ ยงัไมเห็นถึง
ความสําคัญของการจัดการความรู 

4.องคกรสงเสริมใหบุคลากรเกิดการเรียนรู โดยให
อิสระในการคดิ และการทํางานรวมทั้งกระตุนใหมี
การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

มหาวิทยาลยัใหอิสระแกหนวยงาน บุคลากรตาง ๆ 
ในการคิดและสรางสรรคงานใหม ๆ แตบุคลากร
สวนมากยังไมมีการแสดงความสามารถอยางเต็มที ่

5.ทุกคนในองคกรถือวาการเรียนรูเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของทุกคน 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการ
เรียนรู แตยังขาดความเขาใจ ในการรวบรวมองค
ความรูอยางเปนระบบ 
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หมวดที่ 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู 

กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู/ทาํอยู 
1.เทคโนโลยีทีใ่ชชวยใหทุกคนในองคกรสื่อสารและ
เช่ือมโยงกันไดอยางทั่วถึงทั้งภายในองคกรและกับ
องคกรภายนอก   

มหาวิทยาลัย และหนวยงานภายในมีชองทางการ
สื่อสารระหวางกัน หลากหลายชองทางดวยกัน ไม
วาจะเปน จดหมายขาว สื่อออนไลนตาง ๆ  

2.เทคโนโลยีทีใ่ชกอใหเกิดคลงัความรูขององคกร 
(An Institutional Memory) ที่ทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงได 

บุคลากรสามารถเขาถึงคลังความรูไดสะดวก แต
ยังขาดการประชาสัมพันธถึงแหลงคลังขอมลู 
รวมถึงยังขาดการบันทึกจํานวนผูเขาใชบริการ 

3.เทคโนโลยีทีใ่ชทําใหบุคลากรในองคกรเขาใจและ
ใกลชิดผูมาใชบริการมากขึ้น เชน ความตองการและ
ความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เปนตน 

สงเสรมิและเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมสีวน
ไดสวนเสยี แสดงความคิดเหน็ผานชองทางตาง ๆ 
เชนแบบสอบถาม เว็บบอรด สายตรงถึงอธิการบดี  

4. องคกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนน
ความตองการของผูใช 

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนําขอคิดเห็น
ความตองการใชงาน จากผูมีสวนไดสวนเสียมา
เปนขอมูลในการพัฒนาระบบ 

5. องคกรกระตือรือรนที่จะนําเทคโนโลยีที่ชวยให
พนักงานสื่อสารเช่ือมโยงกันและประสานงานกันไดดี
ขึ้น มาใชในองคกร 

มหาวิทยาลัยมเีทคโนโลยีที่ชวยใหบุคลากร
เช่ือมโยงกันไดงายขึ้นและสะดวกมากขึ้น 

6. ระบบสารสนเทศขององคกรชาญฉลาด (Smart) 
ใหขอมูลไดทันทีที่เกิดขึ้นจริง (Real Time) และ
ขอมูลสารสนเทศในระบบมีความเช่ือมโยงกัน 

มหาวิทยาลัยมกีารปรับปรุง พัฒนาระบบตาม
สภาพจริงและตามวาระสําคัญตาง ๆ 

 

หมวดที่ 5 การวัดผลการจัดการความรู 
กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู/ทาํอยู 

1. องคกรมีวิธีการทีส่ามารถเช่ือมโยง การจดัการ
ความรูกบัผลการดําเนินการทีส่ําคญัขององคกร เชน  
ผลลัพธในดานผูใชบรกิาร ดานการพัฒนาองคกร ฯลฯ 

สนับสนุนใหมกีารเรียนรูและแสวงหาวิธีการใหม ๆ 
เพ่ือใชในการจดัการความรูเพ่ิมมากขึ้น 

2. องคกรมีการกําหนดตัวช้ีวัดของการจัดการความรู
โดยเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยมกีารกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จใน
การจัดการความรูแตละประเด็น 

3. จากตัวช้ีวัดในขอ 5.2 องคกรสรางความสมดุล
ระหวางตัวช้ีวัดที่สามารถตีคาเปนตัวเงินไดงาย  กับ
ตัวช้ีวัดที่ตีคาเปนตัวเงินไดยาก  

ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรมที่มีการระบุตัวช้ีวัด
และคาเปาหมายตาง ๆ ที่สอดคลองกับโครงการ 
และแผนการจดัการความรู 

4. องคกรมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมตางๆ 
ที่มีสวนสําคญัที่ทําใหฐานความรูขององคกรเพ่ิมขึ้น 

จัดสรรงบประมาณ โดยใหแตละหนวยงานจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมเสนอขอรบัจัดสรร พรอมทั้ง
ช้ีแจงและรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบ 

5. องคกรมีวิธีการที่สามารถเช่ือมโยง การจัดการ
ความรูกับผลการดําเนินการที่สําคัญขององคกร 

การเช่ือมโยงผลการดําเนินงานยังไมมีความ
ชัดเจน และเปนระบบ 
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คณะกรรมการจัดการความรูระดับคณะ/หนวยงาน พิจารณาเห็นชอบองคความรูที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงานและอยูในความตองการของตนเอง พรอมทั้งจัดทําแผนการจัดการความรู โดยมี
ประเด็นความรู จํานวน 15 องคความรู จาก 10 หนวยงาน ซึ่งเปนองคความรูที่สําคัญ และเปน
ประโยชนตอบุคลากร หนวยงาน และมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
องคความรูดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ระดับคณะ 

ที่ ชื่อองคความรู หนวยงาน 
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2 การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3 การสอนโดยใชกรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
4 การวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6 การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
8 การเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
9 การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนรู 

จิตปญญาศึกษา 
คณะครุศาสตร 

10 การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย คณะครุศาสตร 
 

องคความรูดานการพฒันาหนวยงาน ระดับสํานัก/สถาบัน  

ที่ ชื่อองคความรู หนวยงาน 
1 การพัฒนางานดวยการพัฒนาจิตใจ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
ในระดับกลุมงานของสํานักงานอธิการบดีใหมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานอธิการบดี 

3 การเขียนหนังสือราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 การใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเช่ียวชาญใน
ตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือนําความรูที่
ไดมาถายทอดในการบริหารจัดการความรู (KM) และ
เปนตนแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหนวยงานอ่ืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 การจัดทําคูมือปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ทั้งน้ี แผนปฏิบัติการการจัดการความรูของแตละองคความรู มีรายละเอียดตามกระบวนการ 

จัดการความรู 7 ขั้นตอน (KMP) ที่นํามาบูรณการรวมกับ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(CMP) ทั้ง 6 องคประกอบ ดังน้ี 



 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

หนวยงานระดับคณะ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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องคความรูที่ 1 ดานการผลติบัณฑิต 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร 1 ดานการผลิตบัณฑิต ใหไดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: เพ่ิมประสิทธิการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ทกุโครงการ/กิจกรรมมีผูเขารวมไมนอยวารอยละ 80 และทุกโครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมไมนอยกวารอยละ 90 
  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู  โดยการประชุมระดมสมองในกลุม

ผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูที่นํามาเปนตัวอยาง 
ต.ค. 60 องคความรูที่ไดรับการ

คัดเลือก 
อยางนอย 

2 องคความรู 
หองประชุม คณะกรรมการ KM 

ขอคณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู  โดยผูเกี่ยวของ
ดําเนินการรวบรวมโครงการใหความรูและรายช่ือ
ผูเช่ียวชาญ 

พ.ย. 60 - จํานวนโครงการให
ความรูของอาจารย 
- จํานวนรายช่ือ
ผูเช่ียวชาญ 

อยางนอย 3 
โครงการ 

คอมพิวเตอร คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยการประชุมผูบริหารและ
ผูที่เกี่ยวของ เพ่ือจัดหัวขอฝกอบรม 

พ.ย. 60 จํานวนโครงการ อยางนอย 
3 โครงการ 

หองประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู  ดวยวิธีการ
ประชุมกําหนดตัวบุคคลที่จะเปนวิทยากรและจัดเตรียม
เอกสารการประชุมสัมมนา 

พ.ย.- ธ.ค. 60 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

อุปกรณสํานักงาน คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถึงความรู โดยการการนําเอกสารการอบรมมา

เผยแพรโดยการจัดพิมพเปนเอกสารแจกใหอาจารยกอน
การเขารวมประชุมสัมมนา 

ม.ค. 61 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมสัมมนา
ครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  โดยจัดกิจกรรมเรื่อง 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. อบรมอาจารยที่ปรึกษา 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ 

ม.ค. – มี.ค. 61 คาเฉลี่ยของจํานวนผู
เขาอบรมทีนํ่าความรู
ไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ไมนอยกวารอย
ละ 80 ของ
จํานวนผูเขา
อบรม 

แบบประเมินกอน
และหลังการ
ประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการ KM 

7 การเรียนรู โดยใหอาจารยภายในคณะนําองคความรูที่
ไดรับจากการจัดกิจกรรม มาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

เม.ย. – ก.ย. 61 แบบประเมินผูสอน คะแนนความพึง
พอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ
อาจารยผูสอน
ดวยเทคนิค 
Active Learning 
ไมนอยกวารอย
ละ 3.51 

การประเมิน
อาจารยผูสอน
ดวยระบบ
คอมพิวเตอร 

อาจารยผูสอน 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

- จัดหาแหลงแลกเปลี่ยนประสบการณและจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรยีนการสอนใหกับอาจารยในคณะ 

ม.ค.- มี.ค. 61 - แหลงเรียนรู 
- กิจกรรมสงเสริมการ

เรียนการสอน 

จํานวน 1 ครั้ง 
จากการไดศึกษา
หาความรู 

หองเรียน/
ปฏิบัติการ
หองสมุด 

คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสาร เผยแพรขอมูลเกีย่วกับโครงการ/กิจกรรม
ดานการพัฒนาการเรียนการสอนผานชองทาง ดังน้ี 
-  หนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
-  เอกสารประชาสัมพันธ 
-  ทางเว็บไซตคณะ 

ก.พ.- มี.ค. 61 จํานวนชองทางในการ
สื่อสาร 

ไมนอยกวา 3 
ชองทาง 

กระดาษ 
อุปกรณสํานักงาน 
และระบบ
เครือขาย
อินเทอรเน็ต 

ธุรการคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- เอกสารรูปแบบองคความรู ที่มีคุณคาเพ่ือนําไปเผยแพร
ใหผูที่เกี่ยวของหรือผูที่สนใจสามารถเขาถึงโดยงาย โดย
ผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาวของ
คณะ 

มี.ค. – เม.ย.61 จํานวนกิจกรรมที่ไดมี
เอกสารรูปแบบองค
ความรู ที่มีคณุคาเพ่ือ
เผยแพร 

ไมนอยกวา 3 
กิจกรรม 

เอกสารและ
รูปแบบองค
ความรูและระบบ
เครือขาย เว็บไซต 
บอรด
ประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว 

คณะกรรมการ KM
เจาหนาที่
คอมพิวเตอร 

4 การเรียนรู 
- การเผยแพรองคความรูจากที่ไดแลกเปลีย่นเรียนรู
รวมกัน 

เม.ย.-มิ.ย. 61 เอกสารการเผยแพร
องคความรู 

อาจารยในคณะ
และผูที่เกี่ยวของ
ไดรับความรูไม
นอยกวา 3องค
ความรู 

ชองการการ
เผยแพร 

คณะกรรมการ KM 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
5 การวัดผล โดยการทําการสํารวจเพ่ือติดตามผลการ

ฝกอบรม/สัมมนาตามองคความรูที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 

ก.ค.-ส.ค. 61 รอยละของผูเขาอบรม
ที่ไดนําความไปใช
จัดการเรียนการสอน 

ไมนอยกวารอย
ละ 80  ของผูที่
เขาอบรม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มี
ตออาจารยผูสอน 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในรูปของการจัด
ใหมีการคัดเลอืกเพ่ือรับรางวัลอาจารยดีเดน 

ส.ค.-ก.ย. 61 จํานวนอาจารยที่ไดรับ
คัดเลือกที่ไดรับรางวัล 

อยางนอย  
1 รางวัล 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการ/
คณะกรรมการ KM 

 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู -             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 200,000             
7. การเรียนรู -             
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องคความรูที่ 2 ดานการวิจัย 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: มกีารเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยตีพิมพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : มีงานวิจัยทีเ่พ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 15 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดในปการศกึษา 2560 
  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู  โดยการประชุมระดมสมองในกลุม

ผูรับผิดชอบคัดเลือกองคความรูที่นํามาเปนตัวอยาง 
ต.ค. 60 องคความรูที่ไดรับการ

คัดเลือก 
อยางนอย 

1 องคความรู 
หองประชุม คณะกรรมการ KM 

ขอคณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู  โดยผูเกี่ยวของ
ดําเนินการรวบรวมโครงการใหความรูและรายช่ือ
ผูเช่ียวชาญ 

พ.ย. 60 - จํานวนโครงการให
ความรูของอาจารย 
- จํานวนรายช่ือ
ผูเช่ียวชาญ 

อยางนอย 1 
โครงการ 

คอมพิวเตอร คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยการประชุมผูบริหารและ
ผูที่เกี่ยวของ เพ่ือจัดหัวขอฝกอบรม 

พ.ย. 60 จํานวนโครงการ อยางนอย 
1 โครงการ 

หองประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู  ดวยวิธีการ
ประชุมกําหนดตัวบุคคลที่จะเปนวิทยากรและจัดเตรียม
เอกสารการประชุมสัมมนา 

พ.ย.- ธ.ค. 60 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

อุปกรณสํานักงาน คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครือ่งมือ ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถึงความรู โดยการการนําเอกสารการอบรมมา

เผยแพรโดยการจัดพิมพเปนเอกสารแจกใหอาจารยกอน
การเขารวมประชุมสัมมนา 

ธ.ค. 60 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมสัมมนา
ครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  โดยจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรูและศึกษาดูงาน 

ม.ค. – พ.ค. 61 คาเฉลี่ยของจํานวน
ผูเขารวมโครงการที่
สามารถนําความรูไป
ใชในการจัดการเรียน
การสอนและการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ไมนอยกวารอย
ละ 80 ของ
จํานวนผูเขา
อบรม 

แบบประเมนิกอน
และหลังการ
ประชุมสัมมนา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

7 การเรียนรู โดยใหอาจารยภายในคณะมีการนําองค
ความรูที่ไดรับมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

มิ.ย. – ก.ย. 61 มคอ. 3 /มคอ. 4/ 
มคอ. 5 /มคอ. 6 

คะแนนความพึง
พอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ
อาจารยผูสอน
ดวยเทคนิค 
Active Learning 
ไมนอยกวารอย
ละ 3.51 

มคอ. 3 /มคอ. 4/ 
มคอ. 5 /มคอ. 6 

หัวหนาสาขาวิชา 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

- จัดหาแหลงแลกเปลี่ยนประสบการณและจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรยีนการสอนใหกับอาจารยในคณะ 

พ.ย. 60 - แหลงเรียนรู 
- กิจกรรมสงเสริม

ความรูดานงานวิจัย 

จํานวน 1 ครั้ง 
จากการไดศึกษา
หาความรู 

หองเรียน/
ปฏิบัติการ 
หองสมุด 

คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสาร เผยแพรขอมูลเกีย่วกับโครงการ/กิจกรรม
ดานวิจัยผานชองทาง ดังน้ี 
-  หนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
-  เอกสารประชาสัมพันธ 
-  ทางเว็บไซตคณะ 

พ.ย. – ธ.ค. 60 จํานวนชองทางในการ
สื่อสาร 

ไมนอยกวา 
3 ชองทาง 

กระดาษ อุปกรณ
สํานักงาน และ
ระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

ธุรการคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- เอกสารรูปแบบองคความรู ที่มีคุณคาเพ่ือนําไปเผยแพร
ใหผูที่เกี่ยวของหรือผูที่สนใจสามารถเขาถึงโดยงาย โดย
ผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาวของ
คณะ 

ธ.ค. 60 จํานวนผลงานวิจัย
บทความที่มีคณุคาเพ่ือ
เผยแพร 

ไมนอยกวา 1 
กิจกรรม 

เอกสารและ
รูปแบบองค
ความรูและระบบ
เครือขาย เว็บไซต 
บอรด
ประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว 

คณะกรรมการ KM
เจาหนาที่
คอมพิวเตอร 

4 การเรียนรู 
- การเผยแพรองคความรูจากที่ไดแลกเปลีย่นเรียนรู
รวมกัน 

ม.ค. – พ.ค. 61 เอกสารการเผยแพร
งานวิจัย 

อาจารยในคณะ
และผูที่เกี่ยวของ
ไดรับความรูไม
นอยกวา 1 องค
ความรู 

ชองการการ
เผยแพร 

คณะกรรมการ KM 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
5 การวัดผล โดยการทําการสํารวจเพ่ือติดตามผลการ

ฝกอบรม/สัมมนาตามองคความรูที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 

มิ.ย. – ก.ค. 61 รอยละของผูเขาอบรม
ที่ไดนําความไปใช
งานวิจัย 

ไมนอยกวารอย
ละ 50 ของผูที่
เขาอบรม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มี
ตออาจารยผูสอน 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในรูปของการจัด
ใหมีการคัดเลอืกเพ่ือรับรางวัลอาจารยดีเดน 

ส.ค. - ก.ย. 61 จํานวนอาจารยที่ไดรับ
คัดเลือกที่ไดรับรางวัล 

อยางนอย  
1 รางวัล 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการ/
คณะกรรมการ KM 

 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู -             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 25,000             
7. การเรียนรู -             
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คณะวิทยาการจัดการ 
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องคความรูที่ 1 ดานการผลติบัณฑิต 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การสอนโดยใชกรณีศึกษา 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาการจัดการ 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : การยกคณุภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู : เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูสอนนําเสนอกรณีศึกษา หรือตัวอยาง หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือที่สมมติขึ้นจากสถานการณใด ๆ ซึ่งมีปญหาความขัดแยง
กัน โดยนําเสนอในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหนักศกึษาสามารถนําเอาความรูและทฤษฎีตาง ๆ ที่ไดเรียนประยุกตใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะ
ในการตัดสินใจ โดยการฝกหดัผานการตัดสินใจในกรณีศึกษา และชวยใหสามารถมองเห็นความสัมพันธระหวางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง กับทฤษฎีตาง ๆ ที่เรียนมา 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : จํานวนกรณีศึกษา 

  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู  ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู

เพ่ือกําหนด/บงช้ีความรู 
ต.ค. - พ.ย. 60 การมสีวนของ

กลุมเปาหมายในการ
บงช้ีความรู 

อยางนอย 
1 องคความรู 

หองประชุม 
 

คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู  การสอบถามจากผูรู เพ่ือ
หาความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคลภายในคณะวิทยาการ
จัดการ 

พ.ย. – ธ.ค. 60 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูในประเด็นองค
ความรูที่ตองการ 

อยางนอย 1 ครั้ง อุปกรณสํานักงาน คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยการคัดเลือกความรู ธ.ค. 60 – ก.พ. 61 มีการบันทึกและ
คัดเลือกขอมูลความรู
อยางเปนระบบ 

ไมนอยกวา 1 
องคความรู 

อุปกรณสํานักงาน คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู : สงัเคราะห

ความรูรวมกัน 
ก.พ. - มี.ค. 61 มีการตรวจทาน

ประมวลผลความรูให
ถูกตองสมบูรณ 

องคความรูที่ผาน
การตรวจทาน 

อุปกรณสํานักงาน คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
 

5 การเขาถึงความรู : การเผยแพรผานการนําเสนอ และ
การเผยแพรผานเว็บคณะ 

มี.ค. - เม.ย. 61 มีการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบและ
เขาถึงไดงายชอง
ทางการเผยแพร 

การจัดเกบ็และ
เผยแพรขอมลู
อยางนอย 2 
ชองทาง (บอรด
ประชาสมัพันธ
และเว็บไซตคณะ) 

ชองทางการ
สื่อสาร 

คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู : โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

เม.ย. – มิ.ย. 61 มีเวทีการบรรยาย/เลา
ประสบการณการนํา
ความรูไปใช 

ไมนอยกวา 1 
ครั้ง 

เอกสารการ
เผยแพร/
คอมพิวเตอร
เครื่องเสียง/หอง
ประชุม 

คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
 

7 การเรียนรู : การนําองคความรูที่ไดรับมาปรับใชในการ
เรียนการสอน 

มิ.ย. - ก.ย. 61 ความพึงพอใจตอการ
นําองคความรูไปใช 

ไมนอยกวา รอย
ละ 80 

เอกสาร มคอ.5/
อุปกรณสํานักงาน 

 

คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม : จัดหาแหลง
แลกเปลี่ยนประสบการณและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหกับอาจารยในคณะ 

ม.ค.- มี.ค. 61 - แหลงเรียนรู 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

จํานวน 1 ครั้ง 
จากการไดศึกษา
หาความรู 

หองเรียน/
หองปฏิบัติการ/
หองสมุด 

คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

2 การสื่อสาร : ประชุมกลุมยอย เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานชองทาง ดังน้ี 
-  หนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
-  เอกสารประชาสัมพันธ 
-  ทางเว็บไซตคณะ 

ก.พ.- มี.ค. 61 จํานวนชองทางในการ
สื่อสาร 

ไมนอยกวา 3 
ชองทาง 

อุปกรณสํานักงาน 
และระบบ
เครือขาย
อินเตอรเน็ต 

คณะกรรมการ KM 
/นักประชาสัมพันธ
ของคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : เอกสารรูปแบบองคความรู 
ที่มีคุณคาเพ่ือนําไปเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของหรือผูที่สนใจ
สามารถเขาถึงโดยงาย โดยผานเว็บไซต หรือบอรด
ประชาสัมพันธ จดหมายขาวของคณะ 

มี.ค. – เม.ย. 61 จํานวนรูปแบบองค
ความรูที่มีคุณคาเพ่ือ
เผยแพร 

ไมนอยกวา 1 
องคความรู 

อุปกรณสํานักงาน 
และระบบ
เครือขาย
อินเตอรเน็ต 
 

คณะกรรมการ KM 
/นักประชาสัมพันธ
ของคณะ 
 

4 การเรียนรู : การเผยแพรองคความรูจากที่ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน 

เม.ย.-มิ.ย. 61 เอกสารการเผยแพร
องคความรู 

อาจารยในคณะ
และผูที่เกี่ยวของ
ไดรับความรูไม
นอยกวา 3 องค
ความรู 
 

ชองการการ
เผยแพรเว็บไซต 
บอรด
ประชาสัมพันธ
จดหมายขาว 

คณะกรรมการ KM 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
5 การวัดผล : ทาํการสํารวจเพ่ือติดตามผลการแลกเปลี่ยน

เรียนรูตามองคความรูที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
ก.ค.-ส.ค. 61 รอยละของผูเขา

แลกเปลี่ยนเรยีนรูไดนํา
ความไปใชจัดการเรียน
การสอน 

ไมนอยกวารอย
ละ 75  ของผูที่
เขาอบรม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มี
ตออาจารยผูสอน 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล : คัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัลอาจารยดีเดน 

ภายใน ก.ย. 61 จํานวนอาจารยที่ไดรับ
คัดเลือกที่ไดรับรางวัล 

อยางนอย 1 
รางวัล 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการ/
คณะกรรมการ KM 

 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู -             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 18,000             
7. การเรียนรู -             



36 
 

องคความรูที่ 2 ดานการวิจัย 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาการจัดการ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการของคณาจารย เพ่ือใหงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนของของแตละสาขาวิชา รวมถึงการนํา

ผลการวิจัยมาตอยอดสรางองคความรูในกับอาจารย นักศึกษา ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : จํานวนงานวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 
  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู

เพ่ือกําหนด/บงช้ีความรู 
ต.ค. - พ.ย. 60 การมีสวนของ

กลุมเปาหมายในการ
บงช้ีความรู 

1 องคความรู หองประชุม 
 

คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู : การสอบถามจากผูรู 
เพ่ือหาความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคลภายในคณะวิทยาการ
จัดการ 

พ.ย. – ธ.ค. 60 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูในประเด็นองค
ความรูที่ตองการ 

ไมนอยกวา 1 ครั้ง อุปกรณสํานักงาน คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ : การคัดเลือกความรู ธ.ค. 60 – ก.พ. 61 มีการบันทึกและ
คัดเลือกขอมูลความรู
อยางเปนระบบ 

ไมนอยกวา 1 
องคความรู 

อุปกรณสํานักงาน คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู : สงัเคราะห

ความรูรวมกัน 
ก.พ. - มี.ค. 61 มีการตรวจทาน

ประมวลผลความรูให
ถูกตองสมบูรณ 

องคความรูที่ผาน
การตรวจทาน 

อุปกรณสํานักงาน คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

5 การเขาถึงความรู : การเผยแพรผานการนําเสนอ และ
การเผยแพรผานเว็บคณะ 

มี.ค. - เม.ย. 61 มีการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบและ
เขาถึงไดงายชอง
ทางการเผยแพร 

การจัดเก็บและ
เผยแพรขอมูล
อยางนอย 2 
ชองทาง (บอรด
ประชาสัมพันธและ
เว็บไซตคณะ) 

ชองทางการ
สื่อสาร 

คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู : โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

เม.ย. – มิ.ย. 61 มีเวทีการบรรยาย/เลา
ประสบการณการนํา
ความรูไปใช 

ไมนอยกวา 1 
ครั้ง 

เอกสารการ
เผยแพร/

คอมพิวเตอร
อุปกรณนําเสนอ

ภาพ /เครื่อง
เสียง/หองประชุม 

คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

7 การเรียนรู : การนําองคความรูที่ไดรับมาปรับใชใน
งานวิจัยและบูรณาการกับการเรียนการสอน 

มิ.ย. - ก.ย. 61 ความพึงพอใจตอการ
นําองคความรูไปใช 

ไมนอยกวา รอย
ละ 80 

สรุปผลการวิจยั/
มคอ. 5 

คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม : จัดหาแหลง

แลกเปลี่ยนประสบการณและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูใหกับอาจารยในคณะ 

ม.ค.- มี.ค. 60 - แหลงเรียนรู 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

จํานวน 1 ครั้ง 

จากการไดศึกษา

หาความรู 

หองเรียน/

หองปฏิบัติการ/ 

หองสมุด 

คณะผูบริหาร และ

คณะกรรมการ KM 

ของคณะ 

2 การสื่อสาร : ประชุมกลุมยอย เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ

โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานชองทาง ดังน้ี 

- หนังสือแจงการจัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- เอกสารประชาสัมพันธ 

- ทางเว็บไซตคณะ 

ก.พ.- มี.ค. 60 จํานวนชองทางในการ

สื่อสาร 

ไมนอยกวา 3 

ชองทาง 

อุปกรณสํานักงาน 

และระบบ

เครือขาย

อินเตอรเน็ต 

คณะกรรมการ KM/

นักประชาสัมพันธ

คณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : เอกสารรูปแบบองคความรู 

ที่มีคุณคาเพ่ือนําไปเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของหรือผูที่สนใจ

สามารถเขาถึงโดยงาย โดยผานเว็บไซต หรือบอรด

ประชาสัมพันธ จดหมายขาวของคณะ 

มี.ค. – เม.ย. 60 จํานวนรูปแบบองค

ความรูที่มีคุณคาเพ่ือ

เผยแพร 

ไมนอยกวา 1 

องคความรู 

อุปกรณสํานักงาน 

และระบบ

เครือขาย

อินเตอรเน็ต 

คณะกรรมการ KM/

นักประชาสัมพันธ

คณะ 

4 การเรียนรู : การเผยแพรองคความรูจากที่ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน 

เม.ย.-มิ.ย. 60 เอกสารการเผยแพร
องคความรู 

อาจารยในคณะ
และผูที่เกี่ยวของ
ไดรับความรูไม
นอยกวา 1องค
ความรู 

ชองการการ
เผยแพรเว็บไซต 

บอรด
ประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว 

คณะกรรมการ KM 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

5 การวัดผล : ทาํการสํารวจเพ่ือติดตามผลการแลกเปลี่ยน

เรียนรูตามองคความรูที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ก.ค.-ส.ค. 60 รอยละของผูเขา
แลกเปลี่ยนเรยีนรูไดนํา
ความไปใชงานวิจัย
บูรณาการกับการเรียน
การสอน 

ไมนอยกวารอย

ละ 75  ของผูที่

เขากิจกรรม 

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มี

ตออาจารยผูสอน 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล : คัดเลือกเพ่ือรับ

รางวัลนักวิจัยดีเดน 

ภายใน ก.ย. 60 จํานวนอาจารยที่ไดรับ

คัดเลือกที่ไดรับรางวัล 

อยางนอย 1 

รางวัล 

- คณะผูบริหาร และ

คณะกรรมการ KM 

ของคณะ 

 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู -             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 18,000             
7. การเรียนรู -             
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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องคความรูที่ 1 ดานการผลติบัณฑิต 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน          2. ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยางนอย 5 ดาน 
  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู   

1.จัดต้ังคณะกรรมการการจดัการความรูภายในองคกร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร  
3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็นยุทธศาสตรและ
ปญหาขององคกร 

ต.ค. – พ.ย. 60 องคความรูที่ไดรับ
การคัดเลือก 

อยางนอย 
1 องคความรู 

1.คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
ความรูภายในองคกร ป
การศึกษา 2560 
2. รายงานประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรูภายในองคกร  
3. แผนยุทธศาสตรคณะ
วิทยาศาสตรและ 
 

คณะกรรมการ KM 
ขอคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
     เทคโนโลยี พ.ศ.2560-

2564 
4. รายงานการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและระดับ
หลกัสูตร 

 

2 การสรางและแสวงหาความรู   
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร 
เพ่ือรวบรวมขอมูลบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญดาน
วิทยาศาสตรศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหองเรียนกลับดาน 
(Flipped Classroom) โดยใช ICT เปนฐานในการ
จัดการความรู 

พ.ย. – ธ.ค.60 - องคความรู 
 
 
- จํานวนผูเขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

- มีองคความรู
อยางนอย 1 องค
ความรู 
- จํานวน 30 คน 

1.ประกาศคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รายช่ือ
ผูเขารวมโครงการการ
จัดการความรูภายใน
องคกร เรื่องหองเรียน
กลับดาน (Flipped 
Classroom) โดยใช 
ICT เปนฐานในการ
จัดการความรู 
2. แผนการสอน
หองเรียนกลับดาน 
(Flipped 
Classroom)  
 

ธุรการคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารยที่รับทุน 
Active learning 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
     โดยใช ICT เปนฐานใน

การจัดการความรู ของ
แตละคน 

 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ : คณะกรรมการนําขอมูลที่
ไดจากการสรางและแสวงหาความรูนํามาจัดทําใหเปน
ระบบโดยการจัดทําเปนวารสารการจัดการความรูและ
เผยแพรผานเว็บไซต 

เม.ย. 61 จํานวนวารสารการ
จัดการความรู 

อยางนอย 
1 ฉบับ 

การเผยแพรวารสาร
การจัดการความรูผาน
เว็บไซตคณะ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู และ
เจาหนาที่
คอมพิวเตอรคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู : คณะกรรมการ
การจัดการความรูภายในองคกรจัดทําแบบประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการเขาถึงวารสาร 

พ.ค. 61 แบบประเมินความ
พึงพอใจ  

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

5 การเขาถึงความรู : การประชาสัมพันธวารสารการ
จัดการความรูผานเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลน 

พ.ค. 61 แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการ
จัดการความรู 

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ตอการจัดการความรู
ภายในองคกร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  : กิจกรรมวันสงเสริม
วิชาการโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ก.ค. 61 แบบประเมินการ
นําไปใชประโยชน 

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมินการ
นําไปใชประโยชน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

7 การเรียนรู : มีการนําองคความรูที่ไดรับมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

ก.ค. – ส.ค.61 จํานวนอาจารย ไมนอยกวารอย
ละ 10 ของ
จํานวนอาจารย
ในคณะ 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
1.จัดต้ังคณะกรรมการการจดัการความรูภายในองคกร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร  
3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็นยุทธศาสตรและ
ปญหาขององคกร 

ต.ค.-พ.ย. 60 ประเด็นความรู อยางนอย 1 
ประเด็น 

1.คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
ความรูภายในองคกร 
ประจําปการศึกษา 
2560 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรูภายในองคกร  
3. แผนยุทธศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ.2560-
2564 
4. รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร 
 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร  
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

2 การสื่อสาร  
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร 
เพ่ือรวบรวมขอมูลบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญดาน
วิทยาศาสตรศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหองเรียนกลับดาน 
(Flipped Classroom) โดยใช ICT เปนฐานในการจัดการ
ความรู 

พ.ย.-ธ.ค. 60 
 

1. องคความรู 
 
2. จํานวนผูเขารวม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
  

จํานวน 1 องค
ความรู 
จํานวน 30 คน 

1.ประกาศคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค รายช่ือ
ผูเขารวมโครงการการ
จัดการความรูภายใน
องคกร เรื่องหองเรียน
กลับดาน (Flipped 
Classroom) โดยใช 
ICT เปนฐานในการ
จัดการความรู 
2. แผนการสอน
หองเรียนกลับดาน 
(Flipped 
Classroom) โดยใช 
ICT เปนฐานในการ
จัดการความรู ของแต
ละคน 
 
 

ธุรการคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยที่รับทุน 
Active learning 
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : คณะกรรมการนําขอมูลที่
ไดจากการสรางและแสวงหาความรูนํามาจัดทําใหเปน
ระบบโดยการจัดทําเปนวารสารการจัดการความรูและ
เผยแพรผานเว็บไซต 

เม.ย.61 จํานวนวารสารการ
จัดการความรู 

อยางนอย 1 ฉบับ การเผยแพรวารสาร
การจัดการความรูผาน
เว็บไซตคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร  
และเจาหนาที่
คอมพิวเตอรคณะ 

4 การเรียนรู : การประชาสัมพันธวารสารการจัดการ
ความรูผานเว็บไซตและสื่อสงัคมออนไลน 

พ.ค. 61 แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ตอการจัดการความรู
ภายในองคกร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

5 การวัดผล : คณะกรรมการการจัดการความรูภายใน
องคกรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ตอการเขาถึงวารสาร 

พ.ค. 61 แบบประเมินความ
พึงพอใจ  

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล : มอบวุฒิบัตร
ใหกับอาจารยผูรับทุน Active learning 
 

ภายใน ก.ย. 61 วุฒิบัตร อาจารยผูรับทุน 
Active learning 
ทุกทาน 

วุฒิบัตร รองคณบดีฝาย
วิชาการ/รอง
คณบดีฝายบริหาร/
คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 
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สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 
 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู 39,600             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7. การเรียนรู -             
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องคความรูที่ 2 ดานการวิจัย 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การยกคณุภาพและมาตรฐานการผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพและไดมาตรฐาน 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน    2. ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยางนอย 5 ดาน 
  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู  

1.จัดต้ังคณะกรรมการการจดัการความรูภายในองคกร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร  
3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็นยุทธศาสตรและ
ปญหาขององคกร 

ต.ค.-พ.ย. 60 องคความรูที่
ไดรับการคัดเลือก 

อยางนอย 
1 องคความรู 

1.คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
ความรูภายในองคกร 
ประจําปการศึกษา 
2560 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรูภายในองคกร  
3. แผนยุทธศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
     เทคโนโลยี พ.ศ.2560-

2564 
4. รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร 

 

2 การสรางและแสวงหาความรู   
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร 
เพ่ือรวบรวมขอมูลบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญดาน
วิทยาศาสตรศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหองเรียนกลับดาน 
(Flipped Classroom) โดยใช ICT เปนฐานในการจัดการ
ความรู 
3. อาจารยนําความรูที่ไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

พ.ย. 60-ม.ค. 61 1. องคความรู 
2. จํานวน
ผูเขารวมอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
 

 1 องคความรู 
 จํานวน 30 คน 

1.ประกาศรายช่ือ
ผูเขารวมโครงการการ
จัดการความรูฯ เรื่อง
หองเรียนกลับดาน 
(Flipped Classroom) 
โดยใช ICT เปนฐานใน
การจัดการความรู 
2. แผนการสอน
หองเรียนกลับดาน 
(Flipped Classroom) 
โดยใช ICT เปนฐานใน
การจัดการความรู ของ
แตละคน 
 

ธุรการคณะ 
 
 
 

 
 
 

อาจารยที่รับทุน 
Active learning 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยคณะกรรมการนําขอมูล

ที่ไดจากการสรางและแสวงหาความรูนํามาจัดทําใหเปน
ระบบโดยการจัดทําเปนวารสารการจัดการความรูและ
เผยแพรผานเว็บไซต 

เม.ย. 61 จํานวนวารสาร
การจัดการความรู 

จํานวน 1 ฉบับ การเผยแพรวารสาร
การจัดการความรูผาน
เว็บไซตคณะ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรูภายในองคกร 
และเจาหนาที่
คอมพิวเตอร 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู  คณะกรรมการ
การจัดการความรูภายในองคกรจัดทําแบบประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการเขาถึงวารสาร 

พ.ค. 61 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ  

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

5 การเขาถึงความรู โดยการการประชาสัมพันธวารสาร
การจัดการความรูผานเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลน 
 

พ.ค. 61 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มี
ตอการจัดการ
ความรู 

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ตอการจัดการความรู
ภายในองคกร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  โดยจัดกิจกรรมวัน
สงเสริมวิชาการโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ก.ค. 61 แบบประเมินการ
นําไปใชประโยชน 

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมินการ
นําไปใชประโยชน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

7 การเรียนรู โดยใหอาจารยภายในคณะมีการนําองค
ความรูที่ไดรับมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

ก.ค.-ส.ค. 61 จํานวนอาจารย ไมนอยกวารอยละ 
10 ของจํานวน
อาจารยในคณะ 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม  ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
1.จัดต้ังคณะกรรมการการจดัการความรูภายในองคกร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร  
3. กําหนดประเด็นความรูจากประเด็นยุทธศาสตรและ
ปญหาขององคกร 

ต.ค.-พ.ย. 60 องคความรูที่
ไดรับการ
คัดเลือก 

อยางนอย 
1 องคความรู 

1.คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนิน 
การจัดการความรูภายใน
องคกร ประจําป
การศึกษา 2560 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรูภายในองคกร  
3. แผนยุทธศาสตรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
พ.ศ.2560-2564 
4. รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

2 การสื่อสาร  
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในองคกร 
เพ่ือรวบรวมขอมูลบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญดาน
วิทยาศาสตรศึกษา 
 

พ.ย. – ธ.ค. 60 1. จํานวนองค
ความรู 
2. จํานวน
ผูเขารวมอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

จํานวน 1 องค
ความรู 
จํานวน 30 คน 

1.ประกาศรายช่ือ
ผูเขารวมโครงการการ
จัดการความรู เรื่อง
หองเรียนกลับดาน 
(Flipped Classroom)  

ธุรการคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหองเรียนกลับดาน 

(Flipped Classroom) โดยใช ICT เปนฐานในการจัดการ
ความรู 

   โดยใช ICT เปนฐานใน
การจัดการความรู 
2. แผนการสอน
หองเรียนกลับดาน 
(Flipped Classroom) 
โดยใช ICT เปนฐานใน
การจัดการความรูของแต
ละคน 

 
 
อาจารยที่เขารวม
การจัดการความรู
ภายในองคกร และ
คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : คณะกรรมการนําขอมูลที่
ไดจากการสรางและแสวงหาความรูนํามาจัดทําใหเปน
ระบบโดยการจัดทําเปนวารสารการจัดการความรูและ
เผยแพรผานเว็บไซต 

เม.ย.61 จํานวนวารสาร
การจัดการ
ความรู 

จํานวน 1 ฉบับ การเผยแพรวารสารการ
จัดการความรูผาน
เว็บไซตคณะ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู และเจาหนาที่
คอมพิวเตอร 

4 การเรียนรู : การประชาสัมพันธวารสารการจัดการ
ความรูผานเว็บไซตและสื่อสงัคมออนไลน 

พ.ค. 61 แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการ
จัดการความรู 

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีตอ
การจัดการความรูภายใน
องคกร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

5 การวัดผล โดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการเขาถึงวารสาร 

พ.ค. 61 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ  

≥ 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ภายในองคกร 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในรูปของการ
จัดสรรทุน Active learning สําหรับปงบประมาณถัดไป 

ภายใน ก.ย. 61 จํานวนทุน อยางนอย 12 ทุน งบประมาณ รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
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สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู 39,600             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู              
7. การเรียนรู -             
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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องคความรูที่ 1 ดานการผลติบัณฑิต 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร 1 ดานการผลิตบัณฑิต ใหไดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: เพ่ิมประสิทธิการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : อาจารยนําความรูที่ไดรับไปใชผลิตสื่อเพ่ือชวยในการจัดการเรียนการสอน  ในปการศึกษา 2560-2561 
  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู  

1.ประชุมผูที่เกีย่วของเพ่ือกําหนดประเด็นความรู และ
กลุมเปาหมายในการประชุม 
2.จัดทําประกาศของคณะ 
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง
การกําหนดประเด็นการจัดการความรู ประจําป
การศึกษา 2560-2561 

ส.ค. 60 - คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
การจัดการความรู 
- แผนการจัดการ
ความรู 
- ประกาศ
ประเด็นการ
จัดการความรู 

- แผนการจัดการ
ความรู 
- ประกาศเรื่องการ
กําหนดประเด็นการ
จัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 
2560-2561 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

รองคณบดี 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
2 การสรางและแสวงหาความรู  โดยการจัดอบรมสราง

ความรูใหกับอาจารยผูที่สนใจ โดยเชิญวิทยากรจากทั้ง
ภายในและภายนอก 

ม.ค.-มี.ค. 61 ความรูที่จําเปน - รายการความรูที่
จําเปน 
- ผูเขารวมโครงการมี
ความรู 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

รองคณบดี 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ  
- สํารวจระดับความรูของอาจารยและประเด็นการจัดการ
ความรูที่ตองการแลกเปลี่ยน 
- อบรมการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิตเรื่องการ
จัดการสื่อวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวบนสื่อออนไลน 

ม.ค.-มี.ค. 61 - ผลสํารวจ
ประเด็นการจัดการ
ความรูที่ตองการ
แลกเปลีย่น 
- โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
จัดการความรูดาน
การผลิตบัณฑิต 
- จํานวนผูเขารวม 
- จํานวนองค
ความรู 

- สรุปรายงานโครงการ 
จํานวน 1 เลม  
- มีจํานวนผูเขารวมไม
นอยกวารอยละ 80  
- องคความรูอยางนอย 
2 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู  
- สกัดองคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชน 
- ใหอาจารยในคณะใหคะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

มิ.ย.-ก.ค. 61 - จํานวนองค
ความรู 

- องคความรูที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง
อยางนอย 1 เรื่อง 
- ผูเขารวมอบรมมี
ความรูและทักษะในการ
สรางสื่อ 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 
- แบบใหคะแนน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถึงความรู โดยการเผยแพรองคความรู 

ผานชองทางตางๆ 
พ.ค.-ก.ค.61 จํานวนชอง

ทางการเผยแพร
องคความรู 

อยางนอย 1 ชองทาง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 
- สญัญาณอินเทอรเน็ต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการจัดการความรูดานงานการผลิต
บัณฑิต โดยจัดใหอาจารยในคณะรวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในประเด็นการผลิตสื่อการเรียนการสอนของแต
ละรายบุคคล 

พ.ค.-ก.ค.61 ประเด็นความรูที่
เปนประโยชน 

อยางนอย 2 ประเด็น - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

7 การเรียนรู โดยสํารวจการนําไปใชประโยชนหรือตอยอด
องคความรู 

พ.ค.-ก.ค.61 ผลสํารวจการ
นําไปใชประโยชน
หรือตอยอดองค
ความรู 

จํานวนผูนําไปใช
ประโยชนหรือตอยอด
องคความรูอยางนอย 2 
คน 

แบบสํารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
- ขอความรวมมือจากบุคลากรในคณะรวมเปนคณะทํางาน 
- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและช้ีแจงสรางความเขาใจ 

ส.ค.-ต.ค. 60 บันทึกการประชุม มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสารการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

2 การสื่อสาร เผยแพรขอมูลผานชองทาง ดังน้ี 
- จัดประชุมคณะทํางาน KM 
- หนังสือเวียน 
- email 
- website 

ส.ค.-ต.ค. 60 บันทึกการประชุม มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสารการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- ต้ังคณะทํางาน KM 
- แบงปนความรับผิดชอบ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณทํางานในคณะทํางาน 

ส.ค. 60 คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ 

มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู 

4 การเรียนรู 
- ถายทอดผลสําเร็จและประโยชนที่ไดจากการจัดการ
ความรูใหบุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย– พ.ค. 61 บุคลากรมีความรูความ
เขาใจในการจดัการ
ความรู 

ไมนอยกวารอย
ละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรูความเขาใจของ
บุคลากร 

เม.ย.-พ.ค. 61 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ป - แบบสอบถาม คณะกรรมการ
จัดการความรู 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในรูปของการ
กลาวชมเชย และมอบเกียรติบัตรใหบุคลากร 

เม.ย.-ก.ค. 61 จํานวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ป - คําชมเชย 
- เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู 50,000             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ 26,000             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 24,000             
7. การเรียนรู -             
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องคความรูที่ 2 ดานการวิจัย 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: มกีารเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยตีพิมพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : อาจารยนําความรูที่ไดรับไปใชในงานวิจัยและงานสรางสรรคไดจริง ในปการศกึษา 2560-2561 
  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู   
1.ประชุมผูที่เกีย่วของเพ่ือกําหนดประเด็นความรู และ
กลุมเปาหมายในการประชุม 
2.จัดทําประกาศของคณะ 
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง
การกําหนดประเด็นการจัดการความรูงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ประจําปการศึกษา 2560-2561 

ส.ค. 60 - คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดการ
ความรูงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
 

- แผนการจัดการ
ความรู 
- ประกาศเรื่อง
การกําหนด
ประเด็นการ
จัดการความรู 
ประจําป
การศึกษา 2560-
2561 
 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู และ 
หัวหนาศูนยวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

   - แผนการจัดการ
ความรูงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 
- ประกาศประเด็นการ
จัดการความรูงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

   

2 การสรางและแสวงหาความรู  จัดอบรมสรางความรูเพ่ิม
ขีดความสามารถงานวิจัยและงานสรางสรรคใหกับ
อาจารยผูที่สนใจ โดยเชิญวิทยากรจากทั้งภายในและ
ภายนอก 

ม.ค. - มี.ค. 61  ความรูที่จําเปน - รายการความรู
ที่จําเปน 
- ผูเขารวม
โครงการมีความรู 
 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู และ 
หัวหนาศูนยวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยการเพ่ิมขีด
ความสามารถงานวิจัยคณาจารย 

ม.ค.-มี.ค. 61 - ผลสํารวจประเด็น
การจัดการความรู
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตองการ
แลกเปลี่ยน 
- จํานวนผูเขารวม 

- สรุปรายงาน
โครงการ จํานวน 
1 เลม  
- มีจํานวน
ผูเขารวมไมนอย
กวารอยละ 80  
- องคความรู
อยางนอย 2 เรื่อง 
 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู และ 
หัวหนาศูนยวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู   
1. สกัดองคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชน 
2. ใหอาจารยในคณะใหคะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

มิ.ย.-ก.ค. 61 - จํานวนองคความรู - องคความรูที ่
สามาถนําไปใช
ประโยชนไดจริง
อยางนอย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 
- แบบใหคะแนน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู และ 
หัวหนาศูนยวิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

5 การเขาถึงความรู โดยการเผยแพรองคความรูผาน
ชองทางตาง ๆ 

พ.ค.-ก.ค.61 จํานวนชองทางการ
เผยแพรองคความรู 

อยางนอย 1 
ชองทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 
- สญัญาณ
อินเทอรเน็ต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู และ 
หัวหนาศูนยวิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู   
1. การสนับสนุนนําเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ
งานวิจัยเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ 
2. การสนับสนุนสมัครลงทะเบียนเปนสมาชิก
วารสารวิชาการ 

พ.ค.-ก.ค.61 ประเด็นความรูที่เปน
ประโยชน 

อยางนอย 2 
ประเด็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู และ 
หัวหนาศูนยวิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

7 การเรียนรู โดยสํารวจการนําไปใชประโยชนหรือตอยอด
องคความรู 

พ.ค.-ก.ค.61 ผลสํารวจการนําไปใช
ประโยชน 

จํานวนผูนําไปใช
ประโยชน 

แบบสํารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
1. ขอความรวมมือจากบุคลากรในคณะเพ่ือรวมเปน
คณะทํางาน KM 
2. รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและช้ีแจงสรางความ
เขาใจ 

ส.ค.-ต.ค. 60 บันทึกการประชุม มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู 

2 การสื่อสาร เผยแพรขอมูลเกีย่วกับโครงการ/กิจกรรม
ดานวิจัยผานชองทาง ดังน้ี 
1. จัดประชุมคณะทํางาน KM 
2. หนังสือเวียน 
3. email 
4. website 

ส.ค.-ต.ค. 60 บันทึกการประชุม มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
1. ต้ังคณะทํางาน KM 
2. แบงปนความรับผิดชอบ 
3. แลกเปลี่ยนประสบการณทํางานในคณะทํางาน 

ส.ค. 60 คําสั่งแตงต้ัง มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู 

4 การเรียนรู โดยการถายทอดผลสําเร็จและประโยชนที่ได
จากการจัดการความรูงานวิจัยและงานสรางสรรคให
บุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย. – พ.ค. 61 บุคลากรมีความรูความ
เขาใจในการจดัการ
ความรู 

ไมนอยกวารอย
ละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

5 การวัดผล โดยการทําประเมินความรูความเขาใจของ
บุคลากร 

เม.ย.-พ.ค. 61 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ป - แบบสอบถาม คณะกรรมการ
จัดการความรู 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในรูปของการ
กลาวชมเชย และมอบเกียรติบัตรงานวิจัยและงาน
สรางสรรคใหบุคลากร 

เม.ย.-ก.ค. 61 จํานวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ป - คําชมเชย 
- เกียรติบัตร- 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู -             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7. การเรียนรู -             
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คณะครุศาสตร 
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องคความรูที่ 1 ดานการผลติบัณฑิต 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนรู จิตปญญาศึกษา 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : คณะครุศาสตร 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร 1 ดานการผลิตบัณฑิต ใหไดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนรู ภายใตหัวขอ จิตปญญาศึกษา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : อาจารยสามารถนําจิตปญญาศึกษาไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูได อยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดในปการศึกษา 2560 
  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู  โดยการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการความรู ของคณะครุศาสตร ปการศึกษา 
2561 เพ่ือรวมกันกําหนด 
   (1) แนวทางการการจัดการความรูของคณะครุศาสตร 
ปการศึกษา 2561 
   (2) กําหนดแผนการจัดการความรูของคณะครุศาสตร 

ม.ค. – ก.พ. 61 มีการประชุม
คณะกรรมการการ
จัดการความรู  

อยางนอย 1 ครั้ง หองประชุม 
 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

2 การสรางและแสวงหาความรู   
- กําหนดหัวขอการจัดการความรูปการศึกษา 2561 
 -จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหไดความรู ตาม
หัวขอที่กําหนด 

ม.ค.- ก.พ. 61 1.คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู 
2.แผนการจัดการความรู 
 

1. คําสั่งแตงต้ัง 
2. แผนการจัดการ
ความรู 
3. บันทึกขอความ 
1 ฉบับ 

คอมพิวเตอร คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

   3. บันทึกขอความเพ่ือ
สํารวจความตองการ 
4. ประกาศประเด็นการ
จัดการความรู 

4. ประกาศของคณะ
ครุศาสตร 

  

3 การจัดความรูใหเปนระบบ  
- สรุปประเด็นความรู 
- นําขอมูลการสํารวจมาจัดหมวดหมู 
 

ก.พ. 61 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการการจัดการ
ความรูดานงานวิจัย 
2. จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

1. สรุปรายงาน
โครงการ จํานวน 
1 เลม 
2. ผูเขารวมไม
นอยกวา 50 คน 

หองประชุม
ภูมิภัทราคม คณะ
ครุศาสตร 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู   
- ใหอาจารยในคณะใหคะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 
- คณะกรรมการ KM เปนผูคดัเลือก 

ก.พ. - มี.ค. 61 1. มีการนําความรูและ
ทักษะในการทาํวิจัย
และการเขียนโครงราง
ที่สามารถนําไป
ปฏิบัติงานจริง 

1. ผูเขารวม
อบรมมีความรู 
และทักษะในการ
ทําวิจัยและการ
เขียนโครงราง
เพ่ือการวิจัย 

2. องคความรูที่ 
สามาถนําไปใช
ประโยชนไดจริง 

- คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

5 การเขาถึงความรู  
- ประชาสัมพันธขอมูลอาจารยที่จัดการเรียนการสอนจิต
ปญญาศึกษา 
- เผยแพรประชาสัมพันธความรู/แนวปฏิบัติที่ได จากการ
จัดการความรูผาน Web Site 

ก.พ.- มี.ค. 61 - - - แผนพับ/สื่อ
สิ่งพิมพ 
- web  site 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  โดยจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรยีนรูทั้งอาจารย และนักศึกษา 

มี.ค. 61 1. มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
2. จํานวนผลงานนํามา
ถายทอดรวม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู  3 
ผลงาน  

1. คณาจารย
คณะครุศาสตร 
และบุคลากรทาง 
การศึกษา 
2. กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ความรูอยางนอย 
1 กิจกรรม 

- คอมพิวเตอร 
- ไมค 
- เอกสาร
ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ /รอง
คณบดีคณะครุ
ศาสตร 

7 การเรียนรู  
- มีการนําองคความรูที่ไดรับประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอน และใชกิจกรรมในกลุมนักศึกษา  
- หนังสือขอบคุณการนําไปใชประโยชน 
- สรุปประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของคณะครุ
ศาสตรในภาพรวม 

เม.ย. – ก.ย. 61 1. ผูนําองคความรูไป
ใชงาน 
2. รอยละของจํานวน
สมาชิกที่นําความรูไป
ใชประโยชนเพ่ือจัดทํา 
มคอ. 3 

1. จํานวนอยาง
นอย 1 คน 
2. คณาจารย
คณะครุศาสตร
จํานวนรอยละ 
80 

 คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม โดยจัดหา
แหลงแลกเปลีย่นประสบการณ ผานชองทางตาง ๆ  
ไดแก  
  1. เครือขายกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 
สถาบัน 
  2. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานจิตปญญาศึกษา
ใหกับอาจารยที่สนใจ และนักศึกษากลุมเปาหมาย 
  3. จัดสงคณาจารยและนักศึกษากลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรมดานจติปญญาศึกษา 

ส.ค.60 – ม.ค. 
61 

องคความรูที่ไดรับการ
คัดเลือก 

อยางนอย 2 
องคความรู 

- เอกสาร 
 

คณะกรรมการ Km  
 

2 การสื่อสาร เผยแพรขอมูลเกีย่วกับโครงการ/กิจกรรม
ผานชองทาง ดังน้ี 
- จัดสงหนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
- จัดสงเอกสารประชาสัมพันธ 
- ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของคณะ 

ก.พ. - มี.ค. 61 จํานวนอาจารยเขารวม
โครงการ  

อยางนอย 5 
โครงการ 

- เอกสาร
ประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการ Km  
 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- จัดทําเอกสารรูปแบบองคความรูที่มีคุณคา เพ่ือนําไป
เผยแพรใหผูที่เกี่ยวของ  
- ประชาสัมพันธผานเว็บไซต หรือบอรดประชาสัมพันธ  
- คณาจารยผูเขารวมโครงการนําองคความรู ผาน
บทความวิชาการ 

มี.ค. - พ.ค. 61 จํานวนหัวขอองค
ความรู 

อยางนอย 2 
องคความรู 

- เอกสาร คณะกรรมการ Km  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

4 การเรียนรู โดยนําองคความรูที่ไดรับประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

มี.ค. - พ.ค. 61 คณาจารยคณะครุ
ศาสตรมีความรูความ
เขาใจในการจดัการ
เรียนการสอนจิตปญญา
ศึกษา 

ไมนอยกวารอย
ละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ Km  
 

5 การวัดผล โดยการทําประเมินความรูความเขาใจของ
คณาจารยคณะครุศาสตร 

เม.ย. - ส.ค.61 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ป -แบบประเมิน คณะกรรมการ Km  

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในรูปของการ
กลาวชมเชย และมอบเกียรติบัตรใหบุคลากร 

ส.ค. – ธ.ค. 61 จํานวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ป - คําชมเชย 
- เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ Km  
 

 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู -             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7. การเรียนรู -             
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องคความรูที่ 2 ดานการวิจัย 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : คณะครุศาสตร 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย ดานงานวิจัย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : มีงานวิจัยอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดในปการศึกษา 2560 
  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู   

1. ประชุมผูที่เกี่ยวของเพ่ือกําหนดประเด็นความรู และ
กลุมเปาหมายในการประชุม 
2. ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือสรางองคความรูใหม 
การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหคัดเลือกองคความรูที่
จําเปนโดยพิจารณาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของครู 

ม.ค.–ก.พ.61 มกีารประชุม
คณะกรรมการการ
จัดการความรู  

รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
1/2560 

หองประชุม คณะกรรมการ KM 
ขอคณะ 

2 การสรางและแสวงหาความรู   
1.ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการจัดการความรูและ
กําหนดเปาหมายการจัดการความรูดานการการวิจัย และ
กําหนดประเด็นโดยกําหนดกลุมเปาหมายในการจัดการ

ม.ค.- ก.พ. 61 1.คําสั่งแตต้ัง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู 
2.จัดทําแผนการ
จัดการความรู 

1. คําสั่งแตงต้ัง 

2. แผนการ
จัดการความรู 
3.บันทึกขอความ 

1 ฉบับ 

คอมพิวเตอร คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  
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ความรูเปนคณาจารยภายในคณะครศุาสตร จํานวน 40 
คน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
 2. ทําการสํารวจระดับความรูของอาจารยและประเด็น

การจัดการความรูที่ตองการพัฒนาตนเอง 
3.จัดทําประกาศของคณะครุศาสตร เรื่องการกําหนด
ประเด็นการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2561 

 3. บันทึกขอความเพ่ือ
สํารวจความตองการ 

4. ประกาศประเด็น
การจัดการความรู 

4. ประกาศของ
คณะครุศาสตร 

  

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการการจัดการความรูดานงานวิจัยภายในคณะครุ
ศาสตร โดยจัดใหอาจารยในคณะทุกสาขาวิชาและ
ภาควิชารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู  ในประเด็น ขัน้ตอน
การทําวิจัยเชงิพื้นที่ โดยใหอาจารยภายในแตละ
สาขาวิชาและภาควิชาแลกเปลี่ยนความรู ขั้นตอนการทาํ
วิจัยเชิงพื้นที ่ของแตละรายบุคคลออกมาแลกเปลี่ยนกัน
เพ่ือทําเปนแนวปฏิบัติที่ดีของสาขาวิชาแลว นําแนว
ปฏิบัติที่ไดไปนําเสนอเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีของคณะโดย
ใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกคณะกรรมการ KM เปนผู
คัดเลือก 

ก.พ. 61 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการการจัดการ
ความรูดานงานวิจัย 
2. จํานวนผูเขารวม 

1. สรุปรายงาน
โครงการ จํานวน 
1 เลม  
2. ผูเขารวมไม
นอยกวา 50 คน 

หองประชุม
ภูมิภัทราคม คณะ
ครุศาสตร 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู  
1.ใหอาจารยในคณะใหคะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

2. คณะกรรมการ KM เปนผูคดัเลือก 

ก.พ. - มี.ค. 61 1. ความรูและทักษะ
ในการทําวิจัยและการ
เขียนโครงรางที่
สามารถนําไป
ปฏิบัติงานจริง 

1. ผูเขารวมอบรมมี
ความรู และทักษะ
ในการทําวิจัยและ
การเขียนโครงราง
เพ่ือการวิจัย 

- คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

    
2. องคความรูที่
สามาถนําไปใช
ประโยชนไดจริง 

  

5 การเขาถึงความรู โดยนําเอกสารการอบรมมาเผยแพรใน
รูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ/สื่อสิ่งพิมพ web  site 

ก.พ.- มี.ค. 61 1. แผนพับ/สื่อสิ่งพิมพ 
2. web  site 

- - คณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  โดยจัดใหมีโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูภายในองคกรคณะครุศาสตร แตละ
สาขาวิชา  กําหนดเปน “วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู KM 
sharing day” 

มี.ค. 61 1. มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
2. จํานวนผลงานนํามา
ถายทอดรวม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 3 
ผลงาน  

1. คณาจารย
คณะครุศาสตร 
และบุคลากรทาง 
การศึกษา 
2. กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ความรูอยางนอย 
1 กิจกรรม 

- คอมพิวเตอร 
- ไมค 
- เอกสาร
ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

คณะกรรมการ Km  
รองคณบดีคณะครุ
ศาสตร 
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7 การเรียนรู  
1. หนังสือขอบคุณการนําไปใชประโยชน 
2. สรุปประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนของคณะครุ
ศาสตรในภาพรวม 

เม.ย.-ก.ย. 61 - ผูนําองคความรูไปใช
งาน 
- รอยละของจํานวน
สมาชิกที่นําความรูไป
ใชประโยชนเพ่ือจัดทํา 
มคอ. 3 

1. คณาจารยคณะ
ครุศาสตร อยาง
นอย 1 คน 
2. คณาจารยคณะ
ครุศาสตรจํานวน
รอยละ 80 

- คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
- ขอความรวมมือจากบุคลากรในคณะเพ่ือรวมเปน
คณะทํางาน KM 
- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง และช้ีแจงสรางความ
เขาใจ 

ม.ค. 61 บันทึกการประชุม มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสาร 
 

คณะกรรมการ Km  
 

2 การสื่อสาร  
- จัดประชุมคณะทํางาน KM 
- หนังสือเวียน 
- email 
- website 

ม.ค. - มี.ค. 61 บันทึกการประชุม มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ Km  
 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- ต้ังคณะทํางาน KM 
- แบงปนความรับผิดชอบ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณทํางานในคณะทํางาน 

มี.ค. - พ.ค. 61 คําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางาน 

มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ Km  
 

4 การเรียนรู 
- ถายทอดผลสําเร็จและประโยชนที่ไดจากการจัดการ
ความรูใหบุคลากรในคณะทราบ 

มี.ค. - พ.ค. 61 บุคลากรมีความรูความ
เขาใจในการจดัการ
ความรู 

มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ Km  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
5 การวัดผล โดยการประเมินความรูความเขาใจของ

บุคลากร 
เม.ย. - ส.ค.61 สรุปผลการประเมิน มีผูเขารวม

ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- แบบสอบถาม คณะกรรมการ Km  
 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในรูปของการ
กลาวชมเชย และมอบเกียรติบัตรใหบุคลากร 

พ.ย. 61-ม.ค. 62 จํานวนครั้งการชมเชย มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- คําชมเชย 
- เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ Km  
 

 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู -             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7. การเรียนรู -             
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

หนวยงานระดับหนวยงานสนับสนุน 
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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องคความรูที่ 1 สงเสริมการดําเนนิงานของหนวยงานสนับสนนุ 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนางานดวยการพัฒนาจิตใจ 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย และบุคลากรสูสากล 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: เพ่ือเพ่ิมประสิทธิการการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด 

                          2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู  
- ประชุมผูที่เกีย่วของเพ่ือกําหนดประเด็นความรูที่
ตองการศึกษาเพ่ิมเติม  
- พิจารณาประเด็นความรูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 
และวิสัยทัศนของสํานักฯ และกลุมเปาหมาย 

พ.ย. - ธ.ค. 60 สามารถระบุความรู
ที่ตองการได 

ไดความรูดานการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
เรื่องพัฒนางานดวย
การพัฒนาใจ ดวย
พลังจิต 

- เอกสารประกอบการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
ผูบริหารหนวยงาน 

2 การสรางและแสวงหาความรู   
- ทบทวนรูปแบบการดําเนินงานในปจจุบันและปรับให
ทันสมัย 
- สํารวจขอมลูเพ่ือคนหาแหลงความรูที่บุคลากรมีความ
ตองการ จากแหลงตาง ๆ 

ม.ค. 61 - เอกสาร/ขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ทักษะที่จําเปน 
- จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการอบรม 

- มีเอกสารที่
เกี่ยวของ 
- รอยละ 100 

- เอกสารแนวปฏิบัติ/
ประกาศ ระเบียบตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของกบัการ
รับสมัคร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู/
ผูบริหารหนวยงาน 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ  
- จัดเตรียมระบบสนับสนุนการจัดเก็บองคความรู 
- จําแนกรายการความรูเปนหมวดหมู เพ่ือใหงายตอการ
สืบคน และเรยีนรู 

ม.ค. 61 - มีแหลงจัดเก็บขอมูล
ความรู 

- อยางนอย 1 ชองทาง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู  
- ทบทวนเอกสารความรู แนวปฏิบัติที่ได ใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน  

ก.พ. 61 - มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู
รวมกัน 

- อยางนอย 1 ครั้ง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

5 การเขาถึงความรู โดยการเผยแพรองคความรู 
ผานชองทางตาง ๆ  

ก.พ. – มี.ค. 61 - มีชองทางในการ
เผยแพรองคความรู 

- อยางนอย 3 
ชองทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู   
- จัดทําเอกสารเพ่ือกระจายองคความรูที่ไดไปสูบุคลากร
ทุกภาคสวน 
- จัดใหบุคลากรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดย
นําแนวทางที่ไดจากการอบรม/สัมมนา ไปใชในการ
ปฏิบัติ 

มี.ค. 61 - มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู
รวมกัน 

- อยางนอย 1 ครั้ง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

7 การเรียนรู โดยสํารวจการนําไปใชประโยชนหรือตอยอด
องคความรู 

เม.ย. – ก.ย. 61 - บุคลากรมีการนํา
ความรูไปใช 

- อยางนอยรอยละ 80 
ของบุคลากรทั้งหมด 

แบบสํารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
- ขอความรวมมือจากบุคลากรในคณะรวมเปนคณะทํางาน 
- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและช้ีแจงสรางความเขาใจ 

ต.ค. 60 - ผูบริหารหนวยงาน
เขารวมเปนคณะทํางาน 

- รอยละ 100 
ของผูบริหาร
หนวยงาน 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

2 การสื่อสาร เผยแพรขอมูลผานชองทาง ดังน้ี 
- จัดประชุมคณะทํางาน KM 
- หนังสือเวียน 
- email 
- website 

ต.ค. 60 - มีชองทางการเผยแพร
ขอมูล/ขาวสาร 

- อยางนอย 3 
ชองทาง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- คัดเลือกชองทางในการเขาถึงความรู 
- กําหนดวิธีการแบงปนความรู 
- แลกเปลี่ยนประสบการณทํางานในคณะทํางาน 

พ.ย. 60–ม.ค.61 - มีกระบวนการที่
เหมาะสม สอดคลอง
กับลักษณะของขอมูล
ความรู 

- - คณะกรรมการ
จัดการความรู 

4 การเรียนรู 
- ถายทอดผลสําเร็จและประโยชนที่ไดจากการจัดการ
ความรูใหบุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย. – พ.ค. 61 - รอยละของบุคลากรที่
เขารวมกิจกรรม 

- รอยละ 90 
ของบุคลากร
ทั้งหมด 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรูความเขาใจของ
บุคลากร 

เม.ย.-พ.ค. 61 - บุคลากรมีการนําความรู
ไปใช 

- อยางนอยรอยละ 
80  

แบบสํารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในรูปของการ
กลาวชมเชย และมอบเกียรติบัตรใหบุคลากร 

เม.ย.-ก.ค. 61 - - - คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู -             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 30,000             
7. การเรียนรู -             
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สํานักงานอธิการบดี 
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องคความรูที่ 1 สงเสริมการดําเนนิงานของหนวยงานสนับสนนุ 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานประกันคณุภาพในระดับกลุมงานของสํานักงานอธิการบดีใหมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : สํานักงานอธิการบดี 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร 6 ยกระดับระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล  

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุมงานของสํานักงานอธิการบดี 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : - มีการพัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศกึษาของสํานักงานอธิการบดี 

                           - กระบวนการประกันคุณภาพในระดับกลุมงานของสํานักงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
                           - มีคูมอืในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุมงานของสํานักงานอธิการบดี 
                           - หัวหนากลุมงานของสํานักงานอธิการบดีไดมีการนําความรูจากคูมือฯไปใชในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพระดับกลุมงาน 

  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู  

1. แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูระดับสํานักฯ 
2. การประชุมทบทวนของคณะกรรมการจดัการความรู
สํานักฯเพ่ือทบทวนการดําเนินการจัดการความรูตาม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารสาํนักและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายนอก 
3. กําหนดประเด็นความรูจากปญหาขององคกร 

ก.ย. – ธ.ค. 60 - ประชุมทบทวน
การดําเนินงานการ
จัดความรูกําหนด
ประเด็นการจัดการ
ความรูของสํานัก 

- ประเด็นความรูที่
ตรงกับความตองการ
ของบุคลากรและ
หนวยงาน อยางนอย 
1 ความรู 

- คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรู 

- ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผูอํานวยการกอง
ทั้ง 3กอง 
- คณะกรรมการ
จดัการความรู 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
2 การสรางและแสวงหาความรู  

1. รวบรวมและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการทบทวนการ
ดําเนินงานที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
2. จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
สํานักเพ่ือระดมความขอคิดเห็นและสอบถามปญหา 
ขอเสนอแนะตาง ๆ จากภายในหนวยงาน 

ก.ย.60 -ก.พ.61 
 

- รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี 
ประจําปการศึกษา 
2559 
- ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- ขอคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะตางๆ 
จากภายใน
หนวยงาน 

- ขอเสนอแนะจากที
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับ
สํานัก 
- การประชุม 1 ครั้ง 

- รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี ประจําป
การศึกษา 2559 
- รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแตละกลุม
งานของสํานักงาน
อธิการบดี 
- ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- ขอคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะตาง ๆ 
จากภายใน
หนวยงาน 
 

- ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผูอํานวยการ
กองทั้ง 3กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

  



86 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ  

1. สรุปประเด็นความรูกระบวนการดําเนินการประกัน
คุณภาพในระดับกลุมงานของสํานักเพ่ือสรุปหาแนวทาง
และวิธีการในการพัฒนาระบบและกระบวนการประกัน
คุณภาพการศกึษาของสํานักงานอธิการบดี 
2. รวบรวมความรูในการพัฒนากระบวนการดําเนิน 
การประกันคุณภาพในระดับกลุมงานของสํานักเพ่ิมเติม 

มี.ค. – เม.ย. 61 
 

- (ราง) คูมือการ
บริหารจัดการงาน
ประกันคุณภาพใน
ระดับกลุมงานของ
สํานักงาน
อธิการบดี 

- การพัฒนาระบบ
และกระบวนการ
ประกันคณุภาพ
การศกึษาระดับกลุม
งานของสํานักงาน
อธิการบดี อยางนอย 
1 ครั้ง 

- เอกสารประกอบ
ระบบและ
กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับกลุมงานของ
สํานักงานอธิการบดี  
- (ราง) คูมือในการ
บริหารจัดการงาน
ประกันคุณภาพใน
ระดับกลุมงานของ
สํานักงานอธิการบดี 

- ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผูอํานวยการกอง
ทั้ง 3กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู โดยคณะ
กรรมการฯ ประชุมกลั่นกรองความรูที่มีอยู 

ตลอดป
การศึกษา 

-  จํ านวนครั้ ง ใน
การประชุม 

- อยางนอย 2 ครั้ง - รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

5 การเขาถึงความรู  
1.จัดทําคูมือในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพใน
ระดับกลุมงานของสํานักงานอธิการบดี 
2. จัดประชุมเพ่ือถายทอดคูมือในการบริหารจัดการงาน
ประกันคุณภาพในระดับกลุมงานของสํานักงานอธิการบดี
ไปยังหัวหนากลุมงานของสํานักงานอธิการบดี 

เม.ย. – พ.ค. 61 

 

- คูมือในการ
บริหารจัดการงาน
ประกันคุณภาพใน
ระดับกลุมงานของ
สํานักงาน
อธิการบดี 
 

- สามารถเผยแพร
การคูมือในการ
บริหารจัดการงาน
ประกันคุณภาพใน
ระดับกลุมงานของ
สํานักงานอธิการบดี
ใหแกหัวกลุมงาน 

- คูมือในการบริหาร
จัดการงานประกัน
คุณภาพในระดับ
กลุมงานของ
สํานักงานอธิการบดี 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับสํานัก 
- หัวหนากลุมงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
   - การติดตามการ

ทํ า ร า ย ง า น ก า ร
ประกันคุณภาพใน
ระดับกลุมงาน 
- กิจกรรมการ
ช้ีแจงเพ่ือเติม
หลังจากหัวหนา
กลุมงานแตละกลุม
งานไดมีการนํา
คูมือไปปฏิบัติใช
งาน 

   

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  โดยจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก 
กับ หัวหนากลุมงาน ของสํานักงานอธิการบดีที่ไดมีการ
นําคูมือฯ ไปใช 

ตลอดป
การศึกษา 

จํานวนครั้งที่รวม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

ไมนอยกวา 2 ครั้ง - เอกสารประกอบ 
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพระดับ
สํานัก 
- หัวหนากลุมงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
7 การเรียนรู โดยการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพในระดับกลุมงาน (ผลการ
ดําเนินตามตัวบงช้ี (KPI OP) ของกลุมงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี) 

ตลอดป
การศึกษา 

- สรุปผลการ
ดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพใน
ระดับกลุมงาน(ผล
การดําเนินตามตัว
บงช้ี (KPI OP) ของ
กลุมงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี) 

- ผูบริหารรับทราบ
ถึงผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพ
ในระดับกลุมงาน(ผล
การดําเนินตามตัว
บงช้ี (KPI OP) ของ
กลุมงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี) 

- สรุปผลการ
ดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพใน
ระดับกลุมงาน(ผล
การดําเนินตามตัว
บงช้ี (KPI OP) ของ
กลุมงานภายใน
สํานักงาน
อธิการบดี) 

-  คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับสํานัก 
- หัวหนากลุมงาน
ของสํานกังาน
อธิการบด ี

 
สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
1. กําหนดนโยบายการจัดการความรูของสํานักเพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญของกระบวนการ
จัดการความรู 
2. การรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

ต.ค. –  ธ.ค.60 
 

- ขอบเขตการจัดการ
ความรูของสํานักที่
สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรสํานัก 

- อยางนอย 1 
ขอบเขต 
 

- ประกาศสํานักงาน
อธิการบดีเรื่อง
นโยบายการจัดการ
ความรู 
- ขอเสนอแนะตาง 
ๆ  
 

- ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผูอํานวยการกอง
ทั้ง 3กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

2 การสื่อสาร เผยแพรขอมูลผานชองทาง ดังน้ี 
1. ประกาศสํานักงานอธิการบดีเรื่องนโยบายการจัดการ
ความรู 
2. การประชุมคณะกรรม-การจัดการความรูสํานักฯ 
3.การเผยแพรคูมือในการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพในระดับกลุมงานของสํานักงานอธิการบดี 

พ.ย.60 - พ.ค.61  - มีชองทางเผยแพร

คูมือในการบรหิาร

จัดการงานประกัน

คุณภาพในระดับกลุม

งานของสํานักงาน

อธิการบดี 

อยางนอย 2 

ชองทาง 

- ประกาศสํานักงาน
อธิการบดีเรื่อง
นโยบายการจัดการ
ความรู 
- หนังสือบันทกึ
ขอความเชิญเขารวม
ประชุม/กิจกรรม 
-  บันทึกการ
เผยแพรคูมือในการ
บริหารจัดการงาน
ประกันคณุภาพใน
ระดับกลุมงานของ
สํานักงานอธิการบดี 
- มีเว็บไซตโปรแกรม
ระบบรับ-สง ฯ 
op.nsru.ac.th/  

- ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผูอํานวย 
การกอง ทั้ง 3 
กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับสํานัก 
- หัวหนากลุมงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
1. แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูระดับสํานัก 
2.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ม.ค. – พ.ค. 61 
 

- จํานวนกลุมงานของ
สํานักงานอธิการบดีที่
เขาประชุมเพ่ือรับการ
ถายทอดความรูจาก
คูมือฯ 

- ทุกกลุมงาน

ของสํานักงาน

อธิการบดี 

- กิจกรรมตามแผน
จัดการความรู 
- คูมือในการบริหาร
จัดการงานประกัน
คุณภาพในระดับ  

- ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผูอํานวยการ
กอง ทั้ง 3 กอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

 3.สรุปประเด็นความรูในการพัฒนาระบบและ
กระบวนการประกันคณุภาพการศกึษาของสํานักงาน
อธิการบดี 
4.การเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง “การบริหารจัดการ
งานประกันคุณภาพในระดับกลุมงานของสํานักงาน
อธิการบดี” 

   กลุมงานของ
สํานักงานอธิการบดี 
- มีเว็บไซตของสํานัก 
op.nsru.ac.th  

- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับสํานัก 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- หัวหนากลุมงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 

4 การเรียนรู 
1. การติดตามการนําคูมือในการบริหารจัดการงาน
ประกันคุณภาพในระดับกลุมงานของสํานักงาน
อธิการบดีไปใชในแตละกลุมงาน 
2. การระดมความขอคิดเห็นและสอบถามปญหา 
ขอเสนอแนะตางๆ จากทุกกลุมงานทีมีการนําคูมือฯไปใช
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 

ตลอดป
การศึกษา 

 

- มีการรวบรวม
ขอคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะตาง ๆ  

- อยางนอย ปละ 
2 ครั้ง 

-  รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

- ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผูอํานวยการกอง 
ทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรม การ
จัดการความรู 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ระดับสํานัก 
- หัวหนากลุมงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

5 การวัดผล  
1.สํารวจความพึงพอใจตอการนําคูมือในการบริหาร
จัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุมงานของ
สํานักงานอธิการบดีไปใช 
2. ผลการดําเนินตามตัวบงช้ี  (KPI OP) ของกลุมงาน
ภายในสํานักงานอธิการบดี 

มิ.ย. – ก.ค. 61 

 

- ความพึงพอใจตอคูมือ
ในการบริหารจัดการ
งานประกันคุณภาพใน
ระดับกลุมงานของ
สํานักงานอธิการบดี 
- ผลการดําเนินตามตัว
บงช้ี  (KPI OP) ของ
กลุมงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี 

- คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจมากกวา 
3.75 
- ผลการดําเนิน
ตามตัวบงช้ี  
(KPI OP) ของ
กลุมงานภายใน
สํานักงาน
อธิการบดี
มากกวา 3.51 

- แบบสอบถาม 
- รายงานผลการ
ดําเนินตามตัวบงช้ี  
(KPI OP) ของกลุม
งานภายใน
สํานักงานอธิการบดี 
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพระดับ
สํานัก 
- หัวหนากลุมงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล โดยการมอบ
รางวัลใหกลุมงานที่ไดมีการนําคูมือในการบริหารจัดการ
งานประกันคุณภาพในระดับกลุมงานของสํานักงาน
อธิการบดีไปใชและมีผลการดําเนินตามตัวบงช้ี (KPI OP) 
ของกลุมงานสูงสุดในสํานักงานอธิการบดี 

ก.ค.61 - ผลการดําเนินตามตัว

บงช้ี  (KPI OP) ของ

กลุมงานภายใน

สํานักงานอธิการบดี 

- - การยกยองชมเชย
กลุมงานที่นําคูมือไป
ใชและรายงานผล
ผลการดําเนินตาม
ตัวบงช้ี (KPI OP) 
ของกลุมงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี
เพ่ือประโยชนใน
การปรับปรุงพัฒนา
คูมือตอไป 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพระดับ
สํานัก 
- หัวหนากลุมงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 
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สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู -             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7. การเรียนรู -             
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  



94 
 

องคความรูที่ 1 สงเสริมการดําเนนิงานของหนวยงานสนับสนนุ 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การเขียนหนังสือราชการ 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร 1 ดานการผลิตบัณฑิต ใหไดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: บุคลากรสายสนับสนุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : - บุคลากรสายสนับสนุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ เพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 80 
                           - จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ มากกวารอยละ 80 

  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู  

1. แจงใหผูบรหิาร และบุคลากร ทราบถึงการจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกร 
2. จัดทําแบบสาํรวจความตองการอบรมการจัดการความรู
ในองคกร (KM) เพ่ือใหไดหัวขอในการจัดการความรูที่มี
ประโยชนตอองคกรสูงสุด 

ส.ค.-ก.ย. 60 
 

- จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การดําเนินการ
การจัดการความรู
ในองคกร 

- บุคลากร เขารวม
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
ความรูในองคกร 
มากกวารอยละ 80 
 

- คอมพิวเตอร  
- เอกสารประกอบ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

2 การสรางและแสวงหาความรู   
1. จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรสาย
สนับสนุนภายในหนวยงาน โดยบุคลากรมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการเพ่ิมขึ้น อยางนอย
ละ 80 ถายทอดองคความรูโดยวิทยากรผูเช่ียวชาญ 

ต.ค. -พ.ย. 60 - ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนหนังสือ
ราชการ 
 

- บุคลากรมคีวามรู
ความเขาใจเกีย่วกับ
การเขยีนหนังสอื
ราชการ เพ่ิมขึน้อยาง
นอยรอยละ 80 

- คอมพิวเตอร 
- เอกสารประกอบ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากบุคลากรภายในหนวยงาน
ในการเขียนหนังสือราชการ 

 - ผูเขารวม
โครงการ 

   

3 การจัดความรูใหเปนระบบ  โดยจัดทําขอมูลลงเว็บไซต 
เพ่ือเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และมี
ผูรับผิดชอบในการควบคุมระบบ 
 

ม.ค.-ก.พ. 61 - มีระบบการ
จัดการความรู
ภายในหนวยงาน 
และจัดเก็บบน
เว็บไซต 

- มีขอมูลตัวอยาง       
การเขียนโครงการ
ภายในหนวยงาน 
บนเว็บไซตสํานักฯ 

- คอมพิวเตอร  
- ไฟลขอมลูเอกสาร
ประกอบประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

คุณสุณิสา ออนฉ่ํา 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู โดยสรุปประเด็น
ปญหา และแนวทางการแกไข ที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเปนลายลักษณอักษร 

ต.ค. -พ.ย. 60 
 

- เลมสรุป
โครงการที่
รวบรวมประเด็น 
ปญหา และ
แนวทางการ
แกไขในเขียน
หนังสือราชการ 

จํานวนเลมสรปุ
โครงการ 1 เลม 

- คอมพิวเตอร  
- เอกสารประกอบ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

5 การเขาถึงความรู โดยการเผยแพรองคความรู 
ผานชองทางตาง ๆ 
- จัดทําเว็บไซต 
- จัดใหสถานทีแ่ลกเปลี่ยนเรยีนรู (ช้ัน 2 อาคาร 15)  
 

เม.ย. -พ.ค. 61 
 

- เว็บไซต 
- สถานที่
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

- เว็บไซตของ 
หนวยงานที่มีขอมูล
การจัดการความรู 
อยางนอย 1เว็บไซต  
- หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ช้ัน 2
อาคาร 15 

- คอมพิวเตอร  
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการจัดการความรู การเขียนหนังสือราชการ โดยใช
กระบวนการ ดังน้ี 
1. ใชนโยบายดานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ 
2. วิทยากรผูมคีวามรูความเช่ียวชาญ ถายทอดความรู
ความเขาใจในเขียนหนังสือราชการ 
3. เพ่ิมชองทางการเรียนรู 

เม.ย. -พ.ค. 61 
 

- บุคลากรของ
สํานักวิทย
บริการฯ รวม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 
 

- จํานวนบุคลากรเขา
รวมโครงการเรื่อง
การเขียนหนังสือ
ราชการ มีความรู
เพ่ิมขึ้นอยางนอยรอย
ละ 80 
- ประชาสัมพันธ
ขอมูลผานเว็บไซต
หนวยงาน 

- คอมพิวเตอร  
- เอกสารประกอบ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
 

7 การเรียนรู โดยประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการ
จัดการความรูปปจจุบันเปรียบเทียบระหวางปที่ผานมา 

พ.ค. 61 - จัดการประชุม
เพ่ือทบทวนการ
ดําเนินการการ
จัดการความรู 

- ผูบริหาร และ 
บุคลากร ทราบถึง
การเขียนหนังสือ
ราชการที่ถูกตองและ
มีคุณภาพ 

- คอมพิวเตอร  
- ตัวอยางการเขียน
หนังสือราชการของ
บุคคลากรที่ไดรับความรู
ความเขาใจในการเขียน
หนังสือราชการ 

- ผูบริหาร 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
- ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการ
ความรู ตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ภายนอก ผานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการจัดการความรู 

ส.ค. - ก.ย. 60 บันทึกการประชุม มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสารการ
ประชุม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

2 การสื่อสาร  
- โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสรางความรู ความ
เขาใจในประเด็นความรูที่ตองการ อยางถูกตอง 
- การประชาสัมพันธทางเว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ 
- หนังสือแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

ต.ค.-พ.ย. 60 จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการ 

มีผูเขารวม
กิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 80 

- คอมพิวเตอร 
- เอกสาร
ประกอบการอบรม 
- กระดาษ อุปกรณ
สํานักงาน และ
ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- จัดทําขอมลูลงเว็บไซต เพ่ือเปนชองทางในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู และจัดใหสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู 
(บริเวณอาคาร 15) และใหบุคลากรผูมีประสบการณ
ถายทอดความรู 

ม.ค. ก.พ. 61 - เว็บไซต 
- สถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

- เว็บไซต
หนวยงานที่มี
ขอมูลการจัดการ
ความรู อยาง
นอย 1 เว็บไซต 
- หองประชุม 
อาคาร 15 

- คอมพิวเตอร 
- ไฟลขอมลู
เอกสาร และ
รูปแบบการจัดการ
ความรู 
- ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต  

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

4 การเรียนรู 
- การแลกเปลีย่นรูผานการประชุมบุคลากรผูมี
ประสบการณ และผูที่กําลังดําเนินการเขียนโครงการ
ภายในหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งที่เปนทางการ 
และไมเปนทางการ 

ต.ค. 60 – มิ.ย. 61 จํานวนโครงการของ
สํานักวิทยบริการฯ 
ประจําปงบประมาณ 
2561 

จํานวนโครงการ
ของแตละ
หนวยงาน อยาง
นอยหนวยงาน
ละ 1 โครงการ 
ในปงบประมาณ 
2561 

- คอมพิวเตอร 
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรูความเขาใจของ
บุคลากร และการนําความรูในการเขียนหนังสือราชการ
ไปใช 

ก.ค. 61 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ป - แบบสอบถาม - คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในรูปของการยก
ยองชมเชย ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสํานักวิทย
บริการฯ 

ส.ค. 61 จํานวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ป - เกียรติบัตร - ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

  



99 
 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู 30,000             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7. การเรียนรู -             
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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องคความรูที่ 1 สงเสริมการดําเนนิงานของหนวยงานสนับสนนุ 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาความเช่ียวชาญในตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือนําความรูที่ไดมาถายทอดในการบริหารจัดการความรู (KM)  

                    และเปนตนแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหนวยงานอ่ืน 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร 5 การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาสูสากล 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู : บุคลากรสายสนับสนุนสามารถพัฒนาความเช่ียวชาญในสายงานของตนโดยการใชวิจัย Routine to Research (R2R) เปนฐานในการพัฒนางาน

ประจําเพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดมาถายทอดในการบริหารจัดการความรู (KM) พรอมทัง้เปนตนแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหนวยงานอ่ืนเปนลําดับตอไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : มีผลงานวิจัย Routine to Research (R2R) อยางนอย 1 ผลงานที่สามารถนําไปถายทอดในการบริหารจัดการความรู (KM) พรอมทั้งเปนตนแบบของ

บุคลากรสายสนับสนุนในหนวยงานอ่ืนได 
  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู: โดยการสํารวจหัวขอเรื่องที่ตองการ

พัฒนาหนวยงานหรือบุคลากร (Training Needs 
Survey) 
 

ต.ค. 60-ก.พ. 61 มีประเด็น/หัวขอที่
จะพัฒนาหนวยงาน
หรือบุคลากร 

อยางนอย 1 เรื่อง - คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
2 การสรางและแสวงหาความรู  โดยการจัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย (R2R) และใหทุนสนับสนุน 

ม.ค.-ก.พ. 61 - จํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเขารวม
โครงการ 
- จํานวนบุคลากร
สงขอเสนอ
โครงการเพ่ือขอทุน
วิจัยงานประจําสู
งานวิจัย  

- ไมนอยกวารอย
ละ 50 
 
 
 
- ไมนอยกวารอย
ละ 50 ของผูมี
คุณสมบัติตาม
เกณฑ 

- คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยการจัดทําขอมูลลง
เว็บไซต เพ่ือเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

ม.ค.-มี.ค. 61 มีระบบการจัดการ
ความรูในหนวยงาน
จัดเก็บบนเว็บไซต 

มชีองทางการ
เผยแพรอยางนอย 1 
ชองทาง 

- เอกสาร
ประกอบการอบรม 
- คอมพิวเตอร 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู  
- บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สามารถนําความรูที่ไดจากการเขารวมอบรมในโครงการ
ตาง ๆ ไปพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยจนไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 

เม.ย.-พ.ค. 61 - จํานวนบุคลากร
ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาที่ไดรับ
ทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

- ไมนอยกวารอยละ 
50 ของขอเสนอ
โครงการวิจัยที่สงเพ่ือ
เสนอขอทนุ 

- คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถึงความรู โดยการเผยแพรองคความรู 

ผานชองทางตางๆ 
พ.ค.-ก.ค. 61 จํานวนชอง

ทางการเผยแพร
องคความรู 

อยางนอย 1 
ชองทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร 
- สญัญาณ
อินเทอรเน็ต 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  จัดโครงการฝกอบรม / 
สัมมนา / เสวนา / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานการ
วิจัย 

ก.ค.-ส.ค.61 จํานวนบุคลากร
ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาที่เขา
รวมกิจกรรม 

ไมนอยกวารอยละ 
50 

- คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

7 การเรยีนรู โดยการประชุมเพ่ือทบทวนการดําเนินการ
จัดการความรู 

ก.ย. 61 มีผลงานวิจัยที่เปน
งาน R2R 

อยางนอย 1 เรื่อง - คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม โดยการ
ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการดานการการ
จัดการความรู 

ต.ค. 60-ก.พ.61 จัดประชุมทบทวน 
กระบวนการดําเนินงาน 

อยางนอย 1 ครั้ง - เอกสารการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 การสื่อสาร: มกีารประชุมเพ่ือจัดเตรียมโครงการและการ
ใหทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงแผน 

ธ.ค. 60-ก.พ. 61 จํานวนผูเขารวม
โครงการและผูเสนอขอ
ทุนที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ 

ไมนอยกวารอย
ละ 50 

- สื่อโซเชียลมีเดีย 
- เว็บไซต
สถาบันวิจัยฯ 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 กระบวนการและเครื่องมือ: การเผยแพรขอมูลเอกสาร
องคความรูที่เกี่ยวของผานเว็บไซต 
 

ม.ค. – มี.ค. 61 จํานวนชองทางการ
เผยแพรองคความรู 

อยางนอย 1 
ชองทาง 

- เว็บไซต
สถาบันวิจัยฯ 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 การเรียนรู: ถายทอดกระบวนการในการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย และวิธีการพัฒนาขอเสนอโครงการเพ่ือ
ขอทุนวิจัย 

ม.ค.– พ.ค. 61 จํานวนบุคลากรเขารวม
กิจกรรมการจดัการ
ความรู 

ไมนอยกวารอย
ละ 50 

- คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 การวัดผล: โดยการประเมินความรูความเขาใจของ
บุคลากร 

พ.ค. – ก.ค. 61 บุคลากรสายสนับสนุน
ของสถาบันวิจยัฯ ที่
ไดรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 
50 ของขอเสนอ
งานวิจัยฯ ที่เสนอ
ขอทุน 

- ขอเสนอ
โครงการวิจัย 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในรูปของการ
กลาวชมเชย และมอบเกียรติบัตรใหบุคลากรในที่ประชุม
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ส.ค. 61 จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การยกยองชมเชย 

อยางนอย 1 คน - คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู 365,000             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7. การเรียนรู -             
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สํานักศิลปะและวฒันธรรม 
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องคความรูที่ 1 สงเสริมการดําเนนิงานของหนวยงานสนับสนนุ 

สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู: เพ่ือใหบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนขอมูลสําหรับบุคคลภายนอกองคกรที่มาขอรับบริการ

ดานตาง ๆ ของหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. บุคลากรเกิดความรู ความเขาใจ ในการใหบริการหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค ไมนอยกวารอยละ 80 
                           2. มีคูมือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 เลม 

  

สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชีค้วามรู  

1. แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูระดับสํานักฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูเพ่ือทบทวนการ
ดําเนินการจัดการความรูตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหไดหัวขอในการ
จัดการความรูที่มีประโยชน 

ต.ค. – ธ.ค. 60 - มีการจัดการ
ประชุมเพ่ือ
ทบทวนการ
ดําเนินการ
จัดการความรู 
 

- ผูบรหิารและบุคลากร
ทราบผลการดําเนินงาน
จากปการศึกษา 2559 
และไดหัวขอในการ
จัดการความรูในป
การศกึษา 2560 

- เอกสารประกอบ การ
ประชุม 

-  คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- กลุมงานบริหาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

2 การสรางและแสวงหาความรู   
1. คนควา และรวบรวมขอมูลความรู เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค 

ม.ค.-มี.ค. 61 - เอกสาร/ขอมูล
เกี่ยวกับทักษะ
ความรูที่จําเปน 

- มีเอกสาร/ขอมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หอวัฒนธรรม  

- เอกสารการปฏิบัติงาน
หอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค 

คณะกรรมการ
จัดการความรู และ  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
 2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการปฏิบัติงานหอ

วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค 
 - จํานวนบุคลากร

ที่เขารวมโครงการ 
- บุคลากรเขารวม
โครงการไมนอยกวา 
รอยละ 80 

- เอกสารการปฏิบัติงาน
หอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค 

กลุมงานบริหาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ  
1 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค 
2 มีการจัดทํา (ราง) คูมือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค 

มี.ค. – เม.ย. 61 - สรุปผลการจดั
โครงการ/
กิจกรรม 
- ม ี(ราง) คูมือ
การปฏิบัติงานหอ
วัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค 

- สรุปโครงการ 1 เลม 
- เลม (ราง) คูมือการ
ปฏิบัติงานหอ
วัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค 1 เลม 

- เอกสารสรุปโครงการ 
- (ราง) คูมือการ
ปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู และ
กลุมงานบริหาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู โดยประชุมคณะ
กรรมการบริหารสํานักฯ เพ่ือกลั่นกรองความรู สรุป
ประเด็นที่ตองปรับปรุง แกไขคูมือการปฏิบัติงานหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค 

มี.ค. – เม.ย. 61 มีการจัดการ
ประชุม
คณะกรรมการฯ 
กลั่นกรองความรู 

บุคลากรสํานักฯ เขา
รวมประชุม ไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสารประกอบ การ
ประชุม 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู และกลุมงาน
บริหารสํานักงาน
ผูอํานวยการ 

5 การเขาถึงความรู  
- จัดพิมพเอกสารคูมือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค เพ่ือเผยแพรใหกับบุคลากร 
- เผยแพรขอมลูผานทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ 
หรือจดหมายขาวของสํานักฯ 

พ.ค. - มิ.ย. 61 - มคีูมือการ
ปฏิบัติงานหอ
วัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค 
- จํานวนชอง
ทางการเผยแพร
ความรู 

- คูมือการปฏิบัติงาน
หอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค 1 เลม 
- มีชองทางการ
เผยแพรความรู อยาง
นอย 1 ชองทาง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู /กลุม
งานบริหารสํานักงาน
ผูอํานวยการ / 
เจาหนาที่
คอมพิวเตอร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 
6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  โดยจัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน 
พ.ค.-มิ.ย.61 จํานวนบุคลากร

ที่เขารวม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

บุคลากรสํานักฯ เขา
ร ว ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรียนรู  ไมนอยกวา
รอยละ 80 

- เอกสารประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

คณะกรรมการ
จัดการความรู และ
กลุมงานบรหิาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

7 การเรียนรู โดยมีการนําความรูที่ไดรับมาใชในการ
ปฏิบัติงานจริงในการใหบริการดานตาง ๆ ของหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค 

พ.ค.-ก.ค.61 รอยละบุคลากร
ที่เกิดความรู 
ความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน
หอวัฒนธรรม 
จังหวัด
นครสวรรค 

บุคลากรสํานักฯ มี
ความรู ความเขาใจ 
ไมนอยกวารอยละ 
80 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู และ
กลุมงานบรหิาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

 
สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรยีมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
- กําหนดนโยบายการจัดการความรูของสานักฯ เพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญ 
- รวมเสนอความคิดเห็นที่แตกตางและช้ีแจงสรางความ
เขาใจในการจดัการความรูของสํานักฯ 
 

ต.ค. – ธ.ค. 60 ขอบเขตการจัดการ
ความรูที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร 
 

อยางนอย 1 
ขอบเขต/ป
การศึกษา 

- เอกสารรายงาน
การประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู และ
กลุมงานบริหาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

2 การสื่อสาร  
-  ดํ า เ นินการจัดโครงการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู การ
ปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค 
- หนังสือ/คําสั่งแจงการเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
- เอกสารประชาสัมพันธ 

ม.ค. – มี.ค. 61 
 

จํานวนชองทางในการ
สื่อสาร 
 

อยางนอย 1 
ชองทาง 

- เอกสาร
ประกอบ การ
ประชุม/โครงการ 
- บันทึกขอความ/
คําสั่ง 
- เอกสาร
ประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู / 
กลุมงานบรหิาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ / 
เจาหนาที่
คอมพิวเตอร 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : จัดทําเอกสารความรูคูมือ
การปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เพ่ือ
นําไปเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของหรือผูที่สนใจสามารถเขาถึง
โดยงาย โดยผานการประชุม เว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ หรือจดหมายขาวของสํานักฯ 

มี.ค. – เม.ย. 61 
 

- มีคูมือการปฏิบัติงาน
หอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค 
- จํานวนชองทาง
เผยแพรขอมูล 
 

- จํานวน 1 เลม 
- อยางนอย 1 
ชองทาง 

- เอกสารความรู 
- เว็บไซตสํานักฯ 
- บอรด
ประชาสัมพันธ 
- จดหมายขาว 

คณะกรรมการ
จัดการความรู / 
กลุมงานบรหิาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ / 
เจาหนาที่
คอมพิวเตอร 

4 การเรียนรู 
- - มีการแลกเปลี่ยนรูผานการประชุม ถายทอดผลสําเร็จ
และประโยชนที่ไดจากการจัดการความรูใหบุคลากรใน
สํานักฯ ทราบ 
- มีการนําความรูที่ไดรับมาใชในการปฏิบัติงานจริงใน
การใหบริการดานตาง ๆ ของหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค 

พ.ค. – มิ.ย. 61 

 

- จํานวนบุคลากรที่เขา
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- บุคลากรสํานัก
ฯ เขารวม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ไมนอย
กวารอยละ 80 

- เอกสารการ
ปฏิบัติงานหอ
วัฒนธรรม 
จังหวัด
นครสวรรค 

คณะกรรมการ
จัดการความรู / 
กลุมงานบรหิาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ / 
เจาหนาที่
คอมพิวเตอร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรูความเขาใจของ
บุคลากรที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม 

พ.ค. – มิ.ย. 61 รอยละความรูความ
เขาใจของบุคลากร 

ไมนอยกวารอย
ละ 80 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- รายงานสรุปผล
การดําเนิน
โครงการ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู / 
กลุมงานบริหาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ในรูปของการ
กลาวยกยองชมเชยบุคลากรในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักฯ 

พ.ค.-ก.ค. 61 มีการกลาวยกยอง
ชมเชย 

บุคลากรที่เขา
รวมรวมประชุม 

คํากลาวยกยอง
ชมเชย 

คณะกรรมการ
จัดการความรู / 
กลุมงานบริหาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู 

 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบงชีค้วามรู -             
2. การสรางและแสวงหาความรู -             
3. การจัดความรูใหเปนระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู -             
5. การเขาถึงความรู -             
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -             
7. การเรียนรู -             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

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 



ปฏิทินการสงเสริม และกํากับ ติดตามการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

ชวงเวลา กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 
สิงหาคม มหาวิทยาลัยชี้แจงนโยบาย และแนวทางการจัดการ

ความรู ตามแนวทางการจัดการความรู จาก กพร. 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

กันยายน – ตุลาคม 
2560 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการความรู ระดับคณะ/
หนวยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ตุลาคม 2560 - คณะ/หนวยงาน จัดตัวแทนหนวยงานเพ่ือแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย 
- คณะ/หนวยงาน จัดสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู ระดับคณะ/หนวยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหนวยงาน
สนับสนนุทั้ง 5 หนวยงาน 

กันยายน 2560 – 
มกราคม 2561 

คณะ/หนวยงานสนับสนุน ดําเนินการจัดทําแผนการ
จัดการความรู ประจําปการศึกษา  

คณะทั้ง 5 คณะ และหนวยงาน
สนับสนนุทั้ง 5 หนวยงาน 

มกราคม 2561 ติดตามการดําเนินการจัดการความรู รอบ 6 เดือน 
ระดบัคณะ/หนวยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย 
ประชุมติดตาม และใหขอเสนอแนะการดําเนินการ
จัดการความรู รอบ 6 เดือน 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

เมษายน 2561 ติดตามการดําเนินการจัดการความรู รอบ 9 เดือน 
ระดบัคณะ/หนวยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย 
ประชุมติดตาม และใหขอเสนอแนะการดําเนินการ
จัดการความรู รอบ 9 เดือน 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

กรกฎาคม 2561 ติดตามการดําเนินการจัดการความรู รอบ 12 เดือน 
ระดบัคณะ/หนวยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 2561 คณะกรรมการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย 
ประชุมติดตาม และใหขอเสนอแนะการดําเนินการ
จัดการความรู รอบ 12 เดือน 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม2561 คณะกรรมการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย
สรุปผลการสงเสริมและกํากับ ติดตามการจัดการ
ความรู ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 2561 รายงานผลการดําเนินงานภาพรวม แกสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหขอเสนอแนะ 

คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย 

 
 



ปฏิทินการดําเนนิงานการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561) 

กิจกรรม ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. คณะ/หนวยงาน รับมอบนโยบายการจัดการ
ความรู ประชุมชี้แจง ประเด็นและเปาหมาย
จัดการความรู จากมหาวิทยาลยั 

สิงหาคม 2560 รองอธิการบดีฝายวชิาการ 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 
ผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการจัดการ
ความรู ปการศึกษา 2560 ระดับคณะ/
หนวยงานสนบัสนุน 

กันยายน 2560 รองอธิการบดีฝายวชิาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หนวยงาน 

3. คณะกรรมการฯ กําหนดประเด็น และ
เปาหมายการจัดการความรู 

กันยายน 2560 คณะกรรมการจัดการความรู ระดับคณะ/
หนวยงานสนบัสนุน 

4. คณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลยั จัดทํา
แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2560 

กันยายน – ตุลาคม 2560 คณะทั้ง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หนวยงาน 

5. คณะ/หนวยงาน เสนอแผนการจัดการ
ความรูแกคณะกรรมการประจําฯ เพื่อพิจารณา
แผนฯ 

ตุลาคม 2560 คณะทั้ง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หนวยงาน 

6. หนวยงานที่รับผิดชอบ ดําเนนิการตาม
แผนการจัดการความรู 

ตุลาคม 2560– เมษายน 2561 คณะทั้ง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หนวยงาน 

7. คณะ/หนวยงาน รายงานความกาวหนาการ
จัดการความรู รอบ 6 เดือน 

มกราคม 2561 รองอธิการบดีฝายวชิาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หนวยงาน 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางชุมชน
นักปฏิบัติระหวางหนวยงานภายในคณะ/
หนวยงาน 

เมษายน 2561 คณะทั้ง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หนวยงาน 

9. คณะ/หนวยงาน รายงานความกาวหนาการ
จัดการความรู รอบ 9 เดือน 

เมษายน 2561 รองอธิการบดีฝายวชิาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หนวยงาน 

10. คณะ/หนวยงาน สรุปรายงานผลการ
จัดการความรู ปการศึกษา 2560 รอบ 12 
เดือน 

กรกฎาคม 2561 รองอธิการบดีฝายวชิาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หนวยงาน 

11. คณะกรรมการจัดการความรู ประชุม
รวมกับหนวยงานทั้ง 10 เพื่อสรุปผลการจัดการ
ความรูในภาพรวม 

สิงหาคม 2561 คณะกรรมการจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลยั 
คณะทั้ง 5 คณะ และหนวยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หนวยงาน 

  


