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 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุภารกิจหลักดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือปฏิบัติตามภารกิจภายใต้หน่วยงานที่ก ากับดูแล 
มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน น ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในต าแหน่งและสายงานของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 ดังนั้นเพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 
รวมทั้งเพ่ือรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดท าแผนจัดการความรู้ โดยใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและก ากับติดตามการ
จัดการความรู้ของทุกหน่วยงานภายใต้การดูแล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความคาดหวังให้แผนการจัดการความรู้ฉบับนี้  สามารถ
ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

       พ.ศ. 2561 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่

ตลาดแรงงาน สนองตอบความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ประชาชน
ทั่วไปได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในเชิงปริมาณมากขึ้น ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สังคมเกิดความเช่ือมั่นต่อคุณภาพบัณฑิตที่จบ
จากร้ัวมหาวิทยาลัย จึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนา
ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับการจัดการ
เรียนการสอน โดยนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาอาจารย์ในแต่ละสาขาให้มีคุณภาพทั้งด้านคุณวุฒิ
และความเช่ียวชาญ ตลอดจนการทําเครือข่ายทางวิชาการกับภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมให้
มากขึ้น สอดรับกับสภาวการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ 
เป็นเคร่ืองมือช่วยในการค้นหา รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติอย่าง
ยาวนาน หรือการพัฒนา ปรับใช้เฉพาะตัวบุคคล มากลั่นกรอง เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ ดี มี
ลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย รวมถึงด้านต่าง ๆ ที่จะ
พัฒนาขึ้นในอนาคต ซึ่งมีการดําเนินงานภายใต้แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยทีเ่ป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

 

วิสัยทัศน ์
เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ

ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2579 
 

พันธกิจ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้กําหนด พันธกิจให้สอดคล้องกับมาตรา ๗ และมาตรา ๘  
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังน้ี 

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
2. วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 
3. ผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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เอกลักษณ ์
 มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

อัตลักษณ ์
 เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรูสู้้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา 
 

ค่านยิมหลัก 
NSRU คือ ชีวิตของผู้อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด 
N : Native Development  หมายถึง มุ่งพัฒนาคนในท้องถิ่น 
S : SMART Practice   หมายถึง สู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
R : Responsibility to Society หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
U : Unity to Organization หมายถึง ความเป็นหน่ึงเดียวขององค์กร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและ

ประเทศชาติ 
2. การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น 
5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและ

ประเทศชาติ 
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก 
3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น 

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
5. มหาวิทยาลยัมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมี

ศักยภาพ ในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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บทที่ 2 
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
 การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์น้ัน ได้ดําเนิน
กิจกรรมมาอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้ง
ความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสาร และความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานน้ัน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนา การแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ความรู้ที่เกิดจากความ
ผิดพลาด รวมทั้งทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองให้เป็นระบบระเบียบ บุคลากร
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้น้ันได้อย่างสะดวก ผ่านช่องทางเผยแพร่ที่ได้กําหนดขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างบุคลากร เพ่ือให้สามารถนําองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอด
ภายในองค์กร และนํามาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นําไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้น้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี
การส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ/ศูนย์/สํานัก/สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เกิดความตระหนักรู้ถึงความ
จําเป็นและความสําคัญของการจัดการความรู้เพ่ือนําไปสู่การพัฒนางาน จนเกิดการจัดการความรู้ใน
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเน่ือง เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีองค์ความรู้เป็นฐานในการสนับสนุนความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยแนวทางการจัดการความรู้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจาก
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในการดําเนินการจัดการความรู้ พร้อมทั้ง
มอบนโยบายและสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่า และมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงาน สามารถนํา
องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกันเพ่ือผลักดันให้บรรลุซึ่งเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู ้
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 2. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานที่อยู่ในตัวบุคคลให้อยู่ในรูปแบบของ
เอกสาร หรือสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
 3. เพ่ือเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการ เคร่ืองมือ และวิธีการปฏิบัติในการ
จัดการความรู้ 
 4. เพ่ือเสริมสรา้งการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการจัดการความรู้ของบุคลากร 
 5. เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 6. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ จัดหมวดหมู่ที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
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ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ 
1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ

ช่วย เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 
2. มีองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ การบริหารงานเพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมต่อภารกิจต่าง ๆ มากย่ิงขึ้น 
3. บุคลากร/คณะ/ศูนย์ สํานัก สถาบัน รับรู้และเข้าใจการดําเนินการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น นําไปสู่การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเน่ือง 

4.บุคลากรของทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ภายใต้การดําเนินการจัดการความรู้ที่
ได้มีการรวบรวมไว้สะดวกมากขึ้น และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายช่องทาง 

5.ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดการความรู้ ได้นําองค์ความรู้ไปพัฒนากระบวนการทํางาน และ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของตน  
 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ เพ่ือให้ดําเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่

เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาต่างๆ และ

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแนวทางในการกําหนดแผนจัดการ
ความรู้ในแต่ละปีงบประมาณ 

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบันให้ความสนใจ 
และให้ความสําคัญ ในอันที่จะดําเนินงานการจัดการความรู้สําหรับบุคลากร เพ่ือให้มีการดําเนินงานที่
จะสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

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

ใน KM Team และในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานต่างๆท้ังอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ได้รับความร่วมมือจากตัวบุคคลที่เป็น

ทรัพยากรที่มีคุณค่า (Resource persons) โดยเฉพาะผู้ที่มี Tacit Knowledge ด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย 
  



5 
 

แนวทางการจัดการความรู ้
 การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้นําแนวทางในการดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
คู่มือการจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดยสํานักงานพัฒนาระบบข้าราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการความรู้ คือ แผนที่ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย นําไปสู่ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามที่ต้ังไว้ แผนการจัดการความรู้
ประกอบไปด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้
ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล รวมถึงการบูรณาการและต่อยอดองค์
ความรู้ 
 2. มหาวิทยาลัยกําหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
ดําเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธ์ จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ของ
มหาวิทยาลัย  
 3. การจัดทําแผนและการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้น้ัน ควรมีการดําเนินงานเป็นไป
ตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (ข้อสังเกตของกระบวนการจัดการความรู้ในขั้นตอนของ
การแบ่งปันแลกเปลี่ ยนความ รู้  ควรทํา ใ ห้ครอบคลุมทั้ ง  Explicit Knowledge และ  Tacit 
Knowledge) กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 6 องค์ประกอบ (ข้อสังเกตในส่วนของ
การดําเนินการยกย่องชมเชยนั้น ควรดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ
จัดการความรู้ที่ต่อเน่ือง และนําไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์) 
 4. มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งกํากับติดตามให้การ
ดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทําขึ้นและเสนอมายัง
มหาวิทยาลัย 
 5. หน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ สํานักและสถาบัน ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ให้
ครบถ้วนทุกกิจกรรมตามท่ีได้กําหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้อย่างต่อเน่ือง 
 6. การวัดผลสําเร็จของการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยน้ัน 
เป็นไปตามตัวช้ีวัดที่แต่ละหน่วยงานกําหนดตามแผนงาน ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาจาก
ผลสาํเร็จของการจัดการความรู้ในภาพรวมทุกหน่วยงาน 
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การส่งเสริมและกํากับติดตามจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
 ภายใต้นโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการดําเนินการส่งเสริมและกํากับติดตามการดําเนินการจัดการ
ความรู้  โดยมอบหมายคณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ 
ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการดําเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ/
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลัยประชุมช้ีแจงนโยบาย และแนวทางการดําเนินการจัดการความรู้ ให้แก่คณะ 
/หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งกําหนดปฏิทินการดําเนินการและแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. คณะ/หน่วยงานทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ระดับ
หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาน้ัน มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นองค์ความรู้ที่สนับสนุน
การผลิตบัณฑิต และงานด้านการวิจัยเป็นหลัก และได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถกําหนด
ประเด็นความรู้ในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของบุคลากรภายใน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่หลากหลาย 
ภายใต้กรอบการจัดการความรู้ที่สนับสนุนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคมและประเทศชาติ 

1. บัณฑิตเป็นคนดีมี
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
2. บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถ และทักษะ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ/
วิชาชีพ สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ และ
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรให้
ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
และการพัฒนาประเทศ 
4. พัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือสร้าง
ทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
5. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้
มาตรฐานสากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
6. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 
7. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา
กลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัย 
พัฒนานวัตกรรมและ 
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

1. ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งและมศีักยภาพใน
การปรับตัวได้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือสร้างศักยภาพของท้องถิ่น
และขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. พัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัย
ของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น 
3. ยกระดับคณุภาพการบริการวิชาการ 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการ
น้อมนําแนวพระราชดําริไปใช้เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. บัณฑิตครู ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพ และมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิต
ครูให้มคีุณภาพและสมรรถนะตาม 
มาตรฐานสากล 
2. ยกระดับคณุภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่
มาตรฐานสากล 
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการ
ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

1. ระบบบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลท่ี
ส่งเสริมต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและ
ส่งเสริมบุคลากรให้มสีมรรถนะการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ส่งเสริมการทางานของบุคลากรตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การยกระดับมหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 

1. มหาวิทยาลยัมีคุณภาพ
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนา และแนวนโยบาย
แห่งรัฐและมีศกัยภาพในการ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ 
2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 
3. การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ือยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่
มาตรฐานสากล 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คณุภาพใน
ระดับนานาชาติ 
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 3. ทุกหน่วยงานดําเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อหน่วยงาน /มหาวิทยาลัยและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ประเด็น 
มาดําเนินการจัดการความรู้ มีรายละเอียดดังน้ี 
องค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ระดับคณะ 
ที่ ชื่อองค์ความรู้ หน่วยงาน 
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2 งานวิจัยและเงินสนับสนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3 การศึกษาดูงานด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
4 การวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
5 เทคนิคการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 การทําวิจัยในช้ันเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของอาจารย์ 

บุคลากร และการจัดการความรู้ในองค์กร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

8 การเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
9 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้จิตต

ปัญญาศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

10 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านงานวิจัย คณะครุศาสตร์ 
 

องค์ความรู้ด้านการพฒันาหน่วยงาน ระดับสํานัก/สถาบัน 
ที่ ชื่อองค์ความรู้ หน่วยงาน 
1 การพัฒนากระบวนการให้บริการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2 การพัฒนาตัวบ่งช้ีของกลุ่มงานภายในสํานักงาน

อธิการบดีเพ่ือการบริหารจัดการของภายในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี 

3 การเขียนผลงานทางวิชาการ เพ่ือเลื่อนตําแหน่งเป็นวิทย
ฐานะชํานาญการหรือระดับอ่ืนๆ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 การใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาความเช่ียวชาญใน
ตําแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือนําความรู้ที่
ได้มาถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ (KM) และ
เป็นต้นแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานอ่ืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 4. คณะ /หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน และ บูรณาการร่วมกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 6 องค์กระกอบ ซึ่งแต่ละกระบวนการมีรายละเอียด ดังน้ี 
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    4.1 กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้หน่วยงานเข้าใจถึงขั้นตอนที่
จะทําให้เกิดการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน มีขั้นตอนดังน้ี 
  การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คืออะไร และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องรู้อะไร  ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ในรูปแบบใด  อยู่ที่ใคร 
  การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการรวบรวม/สกัดความรู้ ทั้งความรู้ที่เป็น 
Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge โดยอาศัยเคร่ืองมือ/วิธีการต่างๆ ในการสร้างและ
แสวงหาความรู้ที่เหมาะสม เช่น การรวบรวมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอด
ความรู้จากตัวบุคคล เช่นการประชุม ระดมสมอง การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ การถอดบทเรียนหลังการ
ปฏิบัติงาน รักษาความรู้เก่า, กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับ
การเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ
ในองค์ความรู้น้ัน 
  การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก  เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมา เพ่ือ
นําไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กรณีที่เป็นความรู้
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาศัยเคร่ืองมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ มักเป็นแบบทางเดียว 
เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  กรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit 
Knowledge) อาศัยเคร่ืองมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็น
หลัก เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) จัดทําเป็นระบบทีมข้ามสายงาน ระบบ
พ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
  การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เป็นการนําความรู้ที่ได้จากการ 
แลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการทํางานเพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพ่ือให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
เมื่อปฏิบัติตามแล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ 
เพ่ือให้หน่วยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียน
อย่างต่อเน่ือง 
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    4.2 กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยได้พิจารณาปัจจัยแวดล้อมภายใน 
ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ทั้ง โดยการนํากระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management) มาเ ช่ือมโยง  เ พ่ือจะผลักดันให้เ กิดการ
เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่จะทําให้กระบวนการจัดการความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่าง
ต่อเน่ือง และทําให้การจัดการความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผล โดยจัดทําเป็นแผนการจัดการความรู้ 
(KM Action Plan) และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง โดยกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
สามารถดําเนินการควบคู่ ไปพร้อมกับ KMP ที่กล่าวมาข้างต้นได้ ซึ่ง CMP ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ดังน้ี 

    การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการเตรียมสิ่งพ้ืนฐาน ให้เหมาะกับการ
จัดการความรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการจัดการความรู้ การแต่งต้ัง คณะทํางาน
ครอบคลุมบุคลากรด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ แนว
ทางการติดตามประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ  

    การสื่อสาร เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในมหาวิทยาลัย/หน่วยงานรู้ว่ากําลังส่งเสริมการ 
จัดการความรู้ ทําการจัดการความรู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร (ต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และตัว
ผู้ปฏิบัติงาน) จะทํา อะไรกันบ้าง และจะต้องทําอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเก่ียวข้องอย่างไร ตัวอย่าง
การสื่อสาร เช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ประเด็นสําคัญเรื่องการจัดการความรู้ 
เป็นต้น 

7.การเรียนรู ้

1.การบ่งช้ีความรู้ 

2.การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

3.จัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

4.ประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

6.การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

5.การเข้าถึงความรู้ 

กระบวนกา
รจัดการ
ความรู้

1.การสาํรวจ
ความรู้

2.การ
รวบรวม

และพัฒนา

3.สังเคราะห์
ความรู้และ
จัดเก็บ

4.การ
เผยแพร่ 
ถ่ายทอด
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    กระบวนการและเครื่องมือ เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพ่ือช่วยให้การ ค้นหา 
เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและ เครื่องมือ 
ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร เช่น กา
รนนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บความรู้ เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น 
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews: AAR) แลกเปลี่ยนวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Exchange) มาใช้ในกระบวนแบ่งปันความรู้ในมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 

    การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ และ
หลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ  การ
ประเมินผลและปรับปรุง เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร ใน
กระบวนการจัดการความรู้ ให้แก่คณะทํางานการจัดการความรู้, จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบ
ความสําเร็จ ในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

    การวัดผล เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ที่ต้ังไว้
หรือไม่, มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น มีการนนําผล การ
วัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผล 
ต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัด
ที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น วัดผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการ 
จัดการความรู้ประจําปี รายกิจกรรมและภาพรวมเพ่ือสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการ 

    การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในกิจกรรม
การจัดการความรู้ของบุคลากร ทั้งในส่วนของคณะทํางานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควร พิจารณาได้แก่ 
ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู่ 
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เช่น 
มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นระดับหน่วยงานภายใน  
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กระบวนการ 
และเครื่องมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

(Transition and Behavior) 

Robert Oster Hoff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การจัดการความรู้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์น้ัน ได้คํานึงถึงการจัดเก็บ 
รวบรวม และแลกเปลี่ยนความรู้จากบุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทั้งน้ีในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อย 
และระดับมหาวิทยาลัยน้ัน ได้กําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือวัดผลสําเร็จของการจัดการความรู้ และสะท้อนให้
เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังกิจดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน 
 5. คณะกรรมการฯ ดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานทุกหน่วยงาน 

    5.1 ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ โดยกําหนดให้แต่
ละองค์ความรู้ จะต้องดําเนินการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

    5.2 ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การ การจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ โดยมีช่วงห่างของระยะเวลาในการ
ติดตาม  แต่ละครั้งที่เหมาะสม รวมถึงการเก็บข้อมูลหลักฐานการดําเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดการความรู้   
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การวัดผลสัมฤทธิ์ของการสง่เสริมการจัดการความรู ้
 จากนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการส่งเสริมให้
หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน ดําเนินการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยผลสัมฤทธ์ิของการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยน้ัน จะพิจารณาจากร้อยละ
ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ในภาพรวม (ทั้ง 10 หน่วยงาน) 
 เกณฑ์ในการให้คะแนน 
  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ในภาพรวม 

80 85 90 95 100 

 
ทั้งน้ี ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้ จะ

พิจารณา จากการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละ
องค์ความรู้ ซึ่งกําหนดตัวช้ีวัดที่ใช้วัดผล คือ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
การจัดการ ความรู้ขององค์ความรู้ที่รับผิดชอบ 

 

การติดตามการนําผลการจัดการความรู้ไปใช้ 
 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยมีการทบทวน
ผลการดําเนินงาน และปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ี 

1. ลงพ้ืนที่ไปยังทุกหน่วยงาน เพ่ือสอบถามความก้าวหน้า และติดตามผลการดําเนินงาน 
2. ให้การช่วยเหลือและข้อเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรม 
3. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยจัดเวทีกลางในการจัดกิจกรรม 

KM ด้านการจัดการเรียนการสอนดําเนินการผ่านกิจกรรมอบรมอาจารย์/อาจารย์ใหม่  
และด้านการวิจัยดําเนินการผ่านโครงการพัฒนานักวิจัย เป็นต้น  (ใช้เวทีการอบรม
อาจารย์ใหม่ ซึง่มีตัวแทนของแต่ละคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลีย่นความรู้และ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน) 

4. ทบทวนแผนการกํากับติดตามการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอด และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

 
ก่อนการจัดทําแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมินตนเองในเร่ืองการ

จัดการความรู้ เพ่ือให้ทราบถึงความพร้อม จุดแข็ง-จุดอ่อน / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน เพ่ือนําผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ต่อไป โดยแบบประเมินตนเองในเร่ืองการจัดการความรู้ภายในองค์กร แบ่งออกเป็น 6 หมวดย่อย 
ตามหัวข้อดังน้ี 

หมวดที่ 1 กระบวนการจัดการความรู ้
กระบวนการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่/ทาํอยู่ 

1. องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือหาจุดแข็ง
จุดอ่อนในการจัดการความรู้ เพ่ือปรับปรุงความรู้ เช่น 
องค์กรยังขาดความรู้ที่จําเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อ
การนําไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร และมีวิธีที่
ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยมกีารวิเคราะห์ SWOT แต่ยังไม่มี
การนําไปเช่ือมโยงถึงการจัดการความรู้ 

2. องค์กรมีการแสวงหาข้อมลู/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน 
อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  จากแหล่งต่างๆ เมื่อมี
ความจําเป็นต้องใช้เท่าน้ัน ต่างคนต่างทํา และยัง
ไม่เป็นระบบ 

3. ทุกคนในองค์กร มสี่วนร่วมในการแสวงหาความคิด
ใหม่ ๆ ระดับเทียบเคียง Benchmarks cและ Best 
Practices จากองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
(บริการ หรือดําเนินงานที่คล้ายคลึงกัน และจากองค์กร
อ่ืนๆ ทีม่ีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง) 

มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ แต่ทํากันในเฉพาะ
บางกลุ่ม ยังไม่เป็นระบบและครอบคลุมทุกคน 

4. องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็น
ระบบซึ่งรวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเป็น
เอกสาร และจดัทําข้อมูลสรุปบทเรียนที่ได้รับ (Lessons 
Learned)  

มหาวิทยาลัยมกีารจัดทําวารสารการจัดการ
ความรู้ และ Webpage การจัดการความรู้ เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การจัดการความรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย แต่ยังไม่เป็นระบบ 

5. องค์กรเห็นคุณค่า Tacit Knowledge หรือความรู้
และทักษะ ที่อยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ์
และการเรียนรูข้องแต่ละคน และใหม้ีการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะน้ัน ๆ ทั่วทัง้องค์กร 

มหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าของ Tacit Knowledge 
และพยายามกระตุ้นให้มีการถ่ายทอดความรู้ ส่วน
ใหญ่ดําเนินการโดยการประชุมเพ่ือแลกเปลีย่น
ความรู้เป็นกลุ่มย่อย แต่ยังขาดการถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นระบบไปสู่บุคลากรภายในทั้งหมด 
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หมวดที่ 2 ภาวะผู้นาํ 
กระบวนการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่/ทาํอยู่ 

1. ผู้บริหารกําหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์
ที่สําคัญภายในองค์กร 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับ
หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย มีส่วนรว่มใน
การจัดทําแผนการจัดการความรู้ 

2. ผู้บรหิารตระหนักว่า ความรู้เป็นทรพัย์ 
(Knowledge Asset) ทีส่ามารถนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กรได้ และมกีารจัดทํากลยุทธ์ที่
ชัดเจน เพ่ือนําสินทรัพย์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดการความรู้ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน และการดําเนินงาน
ในภาพรวม 

3. องค์กรเน้นการเรียนรู้ของบุคลากร เพ่ือส่งเสริม 
Core Competencies เดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้น 
และพัฒนา Core Competencies ใหม ่ๆ 

มหาวิทยาลัยสง่เสริมให้บุคลากรมีความรู้และ
เพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น โดยจัดสรร
งบประมาณให้เข้าร่วมการประชุม การอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมภายระดับ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนอีกช่องทางหน่ึง 

4. การมีส่วนรว่มของการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร
เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์ที่ต้องใช้ประกอบในการ
พิจารณาการประเมินผล และให้ผลตอบแทนบุคลากร 

การจัดทําแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลยัได้ให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณา เป็นการประชุม
กลุ่มย่อย เพ่ือนําผลมาวิพากษ์ในกลุม่ใหญ่ภายหลัง 

 

หมวดที่ 3 วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่/ทาํอยู่ 

1. องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยสง่เสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ โดยการจัดโครงการ / 
กิจกรรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. บุคลากรภายในองค์กร ทํางานโดยเปิดเผยข้อมูล
และมีความไว้เน้ือเช่ือใจกันและกัน 

บุคลากรมีการทํางานที่เปิดเผย และมกีารติดตาม
ผลการดําเนินงานจากผู้บริหารระดับต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง 

3. องค์กรตระหนักว่า วัตถุประสงค์หลักของการ
จัดการความรู้ คือการสร้างหรือเพ่ิมพูนคุณค่าให้แก่
ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงาน/บุคลากรต่าง ๆ ยังไม่เห็นถึง
ความสําคัญของการจัดการความรู้ 

4. องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ โดยให้
อิสระในการคดิ และการทํางานรวมท้ังกระตุ้นให้มี
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

มหาวิทยาลยัให้อิสระแก่หน่วยงาน บุคลากรต่าง ๆ 
ในการคิดและสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ แต่บุคลากร
ส่วนมากยังไมม่ีการแสดงความสามารถอย่างเต็มที ่

5. ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของทุกคน 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการ
เรียนรู้ แต่ยังขาดความเข้าใจ ในการรวบรวมองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ 
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หมวดที่ 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู ้
กระบวนการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่/ทาํอยู่ 

1.เทคโนโลยีทีใ่ช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและ
เช่ือมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในองค์กรและกับ
องค์กรภายนอก   

มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมีช่องทางการ
สื่อสารระหว่างกัน หลากหลายช่องทางด้วยกัน ไม่
ว่าจะเป็น จดหมายข่าว สื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

2.เทคโนโลยีทีใ่ช้ก่อให้เกิดคลงัความรู้ขององค์กร 
(An Institutional Memory) ที่ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงได้ 

บุคลากรสามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้สะดวก แต่
ยังขาดการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งคลังข้อมลู 
รวมถึงยังขาดการบันทึกจํานวนผู้เข้าใช้บริการ 

3.เทคโนโลยีทีใ่ช้ทําให้บุคลากรในองค์กรเขา้ใจและ
ใกล้ชิดผู้มาใช้บริการมากขึ้น เช่น ความต้องการและ
ความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เป็นต้น 

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผูม้สี่วน
ได้ส่วนเสยี แสดงความคิดเหน็ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่นแบบสอบถาม เว็บบอร์ด สายตรงถึงอธิการบดี  

4. องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้น
ความต้องการของผู้ใช้ 

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนําข้อคิดเห็น
ความต้องการใช้งาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบ 

5. องค์กรกระตือรือร้นที่จะนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้
พนักงานสื่อสารเช่ือมโยงกันและประสานงานกันได้ดี
ขึ้น มาใช้ในองค์กร 

มหาวิทยาลัยมเีทคโนโลยีที่ช่วยให้บุคลากร
เช่ือมโยงกันได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากข้ึน 

6. ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) 
ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดขึ้นจริง (Real Time) และ
ข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเช่ือมโยงกัน 

มหาวิทยาลัยมกีารปรับปรุง พัฒนาระบบตาม
สภาพจริงและตามวาระสําคัญต่าง ๆ 

 

หมวดที่ 5 การวัดผลการจัดการความรู ้
กระบวนการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่/ทาํอยู่ 

1. องค์กรมีวิธีการทีส่ามารถเช่ือมโยง การจัดการ
ความรู้กับผลการดําเนินการทีส่ําคญัขององคก์ร เช่น  
ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บรกิาร ด้านการพัฒนาองค์กร ฯลฯ 

สนับสนุนให้มกีารเรียนรูแ้ละแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ 
เพ่ือใช้ในการจัดการความรู้เพ่ิมมากขึ้น 

2. องค์กรมีการกําหนดตัวช้ีวัดของการจัดการความรู้
โดยเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยมกีารกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จใน
การจัดการความรู้แต่ละประเด็น 

3. จากตัวช้ีวัดในข้อ 5.2 องค์กรสร้างความสมดุล
ระหว่างตัวช้ีวัดที่สามารถตีคา่เป็นตัวเงินได้ง่าย  กับ
ตัวช้ีวัดที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ยาก  

ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรมที่มีการระบุตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับโครงการ 
และแผนการจัดการความรู้ 

4. องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ 
ที่มีส่วนสําคญัที่ทําให้ฐานความรู้ขององค์กรเพ่ิมขึ้น 

จัดสรรงบประมาณ โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมเสนอขอรบัจัดสรร พร้อมทั้ง
ช้ีแจงและรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ 

5. องค์กรมีวิธีการที่สามารถเช่ือมโยง การจัดการ
ความรู้กับผลการดําเนินการที่สําคัญขององค์กร 

การเช่ือมโยงผลการดําเนินงานยังไม่มีความ
ชัดเจน และเป็นระบบ 
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คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงานและอยู่ในความต้องการของตนเอง พร้อมทั้งจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดยมี
ประเด็นความรู้ จํานวน 10 องค์ความรู้ จาก 10 หน่วยงาน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญ และเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 

องค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ระดับคณะ 
ที่ ชื่อองค์ความรู้ หน่วยงาน 
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2 งานวิจัยและเงินสนับสนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3 การศึกษาดูงานด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
4 การวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
5 เทคนิคการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 การทําวิจัยในช้ันเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของอาจารย์ 

บุคลากร และการจัดการความรู้ในองค์กร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

8 การเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
9 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้จิตต

ปัญญาศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

10 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านงานวิจัย คณะครุศาสตร์ 
 

องค์ความรู้ด้านการพฒันาหน่วยงาน ระดับสํานัก/สถาบัน 
ที่ ชื่อองค์ความรู้ หน่วยงาน 
1 การพัฒนากระบวนการให้บริการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2 การพัฒนาตัวบ่งช้ีของกลุ่มงานภายในสํานักงาน

อธิการบดีเพ่ือการบริหารจัดการของภายในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี 

3 การเขียนผลงานทางวิชาการ เพ่ือเลื่อนตําแหน่งเป็นวิทย
ฐานะชํานาญการหรือระดับอ่ืนๆ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 การใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาความเช่ียวชาญใน
ตําแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือนําความรู้ที่
ได้มาถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ (KM) และ
เป็นต้นแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานอ่ืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ทั้งน้ี แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ มีรายละเอียดตามกระบวนการ 
จัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (KMP) ที่นํามาบูรณการร่วมกับ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(CMP) ทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 



 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

หน่วยงานระดับคณะ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลติบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้: เพิ่มประสิทธิการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. ทุกโครงการ/กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยว่าร้อยละ 80  
        2. ทุกโครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้  โดยการประชุมระดมสมองในกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบคัดเลือกองค์ความรู้ที่นํามาเป็นตัวอย่าง 

ต.ค. 61 องค์ความรู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

อย่างน้อย 
2 องค์ความรู ้

ห้องประชุม คณะกรรมการ KM 
ขอคณะ 

2 การสรา้งและแสวงหาความรู้  โดยผู้เกี่ยวข้อง
ดําเนินการรวบรวมโครงการให้ความรู้และรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 

พ.ย. 61 - จํานวนโครงการให้
ความรูข้องอาจารย์ 
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

อย่างน้อย 2 
โครงการ 

คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ โดยการประชุมผู้บริหารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหัวข้อฝึกอบรม 

พ.ย. 61 จํานวนโครงการ อย่างน้อย 
2 โครงการ 

ห้องประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ ด้วยวิธีการประชุม
กําหนดตัวบุคคลที่จะเป็นวิทยากรและจัดเตรียมเอกสาร
การประชุมสัมมนา 

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

มีเอกสาร
ประกอบการอบรม 

อุปกรณ์สํานักงาน คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การเขา้ถึงความรู้ โดยการการนําเอกสารการอบรมมา

เผยแพร่โดยการจัดพิมพ์เป็นเอกสารแจกให้อาจารย์ก่อน
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

ม.ค. 62 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมสัมมนา
ครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้  โดยจัดกิจกรรมเรื่อง 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ 

ม.ค. – มี.ค. 62 ค่าเฉลี่ยของจํานวนผู้
เข้าอบรมที่นําความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของ
จํานวนผู้เข้า
อบรม 

แบบประเมินก่อน
และหลังการ
ประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการ KM 

7 การเรียนรู ้โดยให้อาจารย์ภายในคณะนําองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการจัดกิจกรรม มาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

เม.ย. – ก.ย. 62 แบบประเมินผูส้อน คะแนนความพึง
พอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
อาจารย์ผู้สอน
ด้วยเทคนิค 
Active Learning 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3.51 

การประเมิน
อาจารย์ผู้สอน
ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

อาจารย์ผู้สอน 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
- จัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรยีนการสอนใหก้ับอาจารย์ในคณะ 

ม.ค.- มี.ค. 62 - แหล่งเรียนรู ้
- กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอน 

จํานวน 1 ครั้ง 
จากการได้ศึกษา
หาความรู้ 

ห้องเรียน/
ปฏิบัติการ
ห้องสมุด 

คณะผู้บริหาร 

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
-  หนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
-  เอกสารประชาสัมพันธ์ 
-  ทางเว็บไซต์คณะ 

ก.พ.- มี.ค. 62 จํานวนช่องทางในการ
สื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

กระดาษ 
อุปกรณ์สํานักงาน 
และระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ธุรการคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- เอกสารรูปแบบองค์ความรู้ ที่มีคุณค่าเพื่อนําไปเผยแพร่
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงโดยง่าย โดย
ผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ
คณะ 

มี.ค. – เม.ย.62 จํานวนกิจกรรมที่ได้มี
เอกสารรูปแบบองค์
ความรู้ ที่มีคณุค่าเพื่อ
เผยแพร ่

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

เอกสารและ
รูปแบบองค์
ความรู้และระบบ
เครือข่าย เว็บไซต์ 
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว 

คณะกรรมการ KM
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

4 การเรียนรู ้
- การเผยแพร่องค์ความรู้จากที่ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

เม.ย.-มิ.ย. 62 เอกสารการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

อาจารย์ในคณะ
และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
ได้รับความรู้ไม่
น้อยกว่า 3 องค์
ความรู้ 

ช่องทางการ
เผยแพร ่

คณะกรรมการ KM 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล โดยการทําการสํารวจเพื่อติดตามผลการ

ฝึกอบรม/สัมมนาตามองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

ก.ค.-ส.ค. 62 ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ที่ได้นําความไปใช้
จัดการเรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
เข้าอบรม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มี
ต่ออาจารย์ผู้สอน 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการจัด
ให้มีการคัดเลอืกเพื่อรับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 

ส.ค.-ก.ย. 62 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้รับรางวัล 

อย่างน้อย  
1 รางวัล 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
คณะกรรมการ KM 

 
สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 194,000             
7. การเรียนรู ้ -             
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องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : งานวิจัยและเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้ : เพื่อเพิ่มจํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย สร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : จํานวนงานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 18 และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันรายหัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 25,000 บาท 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้  โดยการประชุมระดมสมองในกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบคัดเลือกองค์ความรู้ที่นํามาเป็นตัวอย่าง 

ต.ค. 61 องค์ความรู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

อย่างน้อย 
2 องค์ความรู ้

ห้องประชุม คณะกรรมการ KM 
ขอคณะ 

2 การสรา้งและแสวงหาความรู้  โดยรวบรวมโครงการให้
ความรู้และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

พ.ย. 61 - จํานวนโครงการให้
ความรูข้องอาจารย์ 
- จํานวนรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 

อย่างน้อย 2 
โครงการ 

คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ โดยการประชุมผู้บริหารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหัวข้อฝึกอบรม 

พ.ย. 61 จํานวนโครงการ อย่างน้อย 
1 โครงการ 

ห้องประชุม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ ด้วยวิธีการ
ประชุมกําหนดตัวบุคคลที่จะเป็นวิทยากรและจัดเตรียม
เอกสารการอบรม 

พ.ย.- ธ.ค. 61 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

อุปกรณ์สํานักงาน คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การเขา้ถึงความรู้ โดยการจดัอบรมด้านการวิจัย และนํา

เอกสารการอบรมมาเผยแพร่โดยการจัดพิมพ์เป็นเอกสาร
แจกให้อาจารย์ก่อนการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

ม.ค. 62 เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา 

มีเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมสัมมนา
ครบทุกคน 

เอกสารประกอบ คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้  โดยจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่อง 
   1. แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยและทุนวิจัย 
   2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Proposals เพื่อ
ขอทุนวิจัย   

เม.ย. – พ.ค. 62 ค่าเฉลี่ยของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
สามารถนําความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาการ
ทํางานวิจัย 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของ
จํานวนผู้เข้า
อบรม 

แบบประเมินก่อน
และหลังการ
ประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

7 การเรียนรู ้ โดยมีการนําองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

เม.ย. – ก.ย. 62 แบบประเมินผูเ้ข้ารับ
การอบรม 

คะแนนความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3.51 

การประเมิน
ผู้สอนระบบ
คอมพิวเตอร์ 

อาจารย์ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
- จัดหาแล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ด้านงานวิจัย 

ม.ค. - มี.ค. 62 - แหล่งเรียนรู ้
- กิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านงานวิจัย 

จํานวน 1 ครั้ง 
จากการได้ศึกษา
หาความรู้ 

ห้องเรียน/
ปฏิบัติการ 
ห้องสมุด 

คณะผู้บริหาร 

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
ด้านวิจัยผ่านช่องทาง ดังนี้ 
- บันทึกข้อความแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 
- Web site ของคณะฯ 

ก.พ. - มี.ค. 62 จํานวนช่องทางในการ
สื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 
3 ช่องทาง 

กระดาษ อุปกรณ์
สํานักงาน และ
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ธุรการคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- เอกสารรูปแบบองค์ความรู้ ที่มีคุณค่าเพื่อนําไปเผยแพร่
ให้ผืที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทีส่นใจสามารถเข้าถึงโดยง่าย โดย
ผ่าน Web site หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
ของคณะ 

มี.ค. – เม.ย.62 จํานวนกิจกรรมที่ได้มี
เอกสารรูปแบบองค์
ความรู้ ที่มีคณุค่าเพื่อ
เผยแพร ่

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ /
กิจกรรม 

เอกสารและ
รูปแบบองค์ความรู้
และระบบ
เครือข่าย เว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว 

คณะกรรมการ KM
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

4 การเรียนรู ้
- การเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิจัยที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน 

เม.ย.-มิ.ย. 62 เอกสารการเผยแพร่
งานวิจัย 

อาจารย์ในคณะ
และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
ได้รับความรู้ใน
การเขียน 
Proposals เพื่อ
ขอทุนวิจัย 

ช่องการการ
เผยแพร ่

คณะกรรมการ KM 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล โดยการทําการสํารวจเพื่อติดตามผลการ

ฝึกอบรม/สัมมนาตามองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

ก.ค. - ส.ค. 62 ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ที่ได้นําความไปใช้ใน
การเขียน Proposals 
เพื่อขอทุนวิจัย 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของผู้ที่
เข้าอบรม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการจัด
ให้มีการคัดเลอืกเพื่อรับรางวัล หรือการยกยิ่งชมเชย 

ส.ค. - ก.ย. 62 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้รับรางวัล 

อย่างน้อย  
1 รางวัล 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
คณะกรรมการ KM 

 
สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 100,000             
7. การเรียนรู ้ -             
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คณะวิทยาการจัดการ 
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องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลติบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การศึกษาดูงานด้านการผลิตบัณฑิต 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: คณะวิทยาการจัดการ 
ความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
และประเทศชาติ 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้ : เพื่อเป็นการส่งเสริมคณาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ศึกษาแนวทางการผลิตบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ แล้วนําข้อเสนอแนะมาประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : จํานวนสถานที่ศึกษาดูงานและจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้  ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
เพื่อกําหนด/บ่งชี้ความรู้ 

ต.ค. - พ.ย. 61 การมสี่วนของ
กลุ่มเป้าหมายในการ
บ่งชี้ความรู ้

อย่างน้อย 
1 องค์ความรู ้

ห้องประชุม 
 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

2 การสรา้งและแสวงหาความรู้  การสอบถามจากผู้รู้ เพื่อ
หาความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลภายในคณะวิทยาการ
จัดการ 

พ.ย. – ธ.ค. 61 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นองค์
ความรู้ที่ต้องการ 

อย่างน้อย 1 ครั้ง อุปกรณ์สํานักงาน คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ โดยการคัดเลือกความรู้ ธ.ค. 61–ก.พ. 62 มีการบันทึกและ
คัดเลือกข้อมูลความรู้
อย่างเป็นระบบ 

ไม่น้อยกว่า 1 
องค์ความรู้ 

อุปกรณ์สํานักงาน คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้: สงัเคราะห์

ความรู้ร่วมกัน 
ก.พ. - มี.ค. 62 มีการตรวจทาน

ประมวลผลความรู้ให้
ถูกต้องสมบูรณ์ 

องค์ความรู้ที่ผ่าน
การตรวจทาน 

อุปกรณ์สํานักงาน คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
 

5 การเขา้ถึงความรู้ : การเผยแพร่ผ่านการนําเสนอ และ
การเผยแพร่ผ่านเว็บคณะ 

มี.ค. - เม.ย. 62 มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบและ
เข้าถึงได้ง่ายช่อง
ทางการเผยแพร่ 

การจัดเก็บและ
เผยแพรข่้อมลู
อย่างน้อย 2 
ช่องทาง (บอรด์
ประชาสมัพันธ์
และเว็บไซต์คณะ) 

ช่องทางการ
สื่อสาร 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ : โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการศึกษาดูงานการผลิตบัณฑิต 

เม.ย. – มิ.ย. 62 มีเวทีการบรรยาย/เล่า
ประสบการณ์การนํา
ความรู้ไปใช้ 

ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง 

เอกสารการ
เผยแพร่/
คอมพิวเตอร์
เครื่องเสียง/ห้อง
ประชุม 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
 

7 การเรียนรู ้: การนําองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
เรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการ
จัดการ 

มิ.ย. - ก.ย. 62 ความพึงพอใจต่อการ
นําองค์ความรู้ไปใช้ 

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

เอกสาร มคอ. 3, 
มคอ. 5  และ
อุปกรณ์สํานักงาน 

 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม : จัดหาแหล่ง

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับอาจารย์ในคณะ 

ม.ค.- มี.ค. 62 - แหล่งเรียนรู ้
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

จํานวน 1 ครั้ง 
จากการได้ศึกษา
หาความรู้ 

ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ/
ห้องสมุด 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

2 การสื่อสาร : ประชุมกลุ่มย่อย เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
- หนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 
- ทางเว็บไซต์คณะ 

ก.พ.- มี.ค. 62 จํานวนช่องทางในการ
สื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

อุปกรณ์สํานักงาน 
และระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

คณะกรรมการ KM 
/นักประชาสัมพันธ์
ของคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : เอกสารรูปแบบองค์ความรู้ 
ที่มีคุณค่าเพื่อนําไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของคณะ 

มี.ค. – เม.ย. 62 จํานวนรูปแบบองค์
ความรู้ที่มีคุณค่าเพื่อ
เผยแพร ่

ไม่น้อยกว่า 1 
องค์ความรู้ 

อุปกรณ์สํานักงาน 
และระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
 

คณะกรรมการ KM 
/นักประชาสัมพันธ์
ของคณะ 
 

4 การเรียนรู ้: การเผยแพร่องค์ความรู้จากที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

เม.ย.-มิ.ย. 62 เอกสารการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

อาจารย์ในคณะ
และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
ได้รับความรู้ไม่
น้อยกว่า 1 องค์
ความรู้ 
 

ช่องการการ
เผยแพร่เว็บไซต์ 
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว 

คณะกรรมการ KM 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล : ทาํการสํารวจเพื่อติดตามผลการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ตามองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ก.ค.-ส.ค. 62 ร้อยละของผู้เข้า

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ได้นํา
ความไปใช้จัดการเรียน
การสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75  ของผู้ที่
เข้าอบรม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มี
ต่ออาจารย์ผู้สอน 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : คัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลอาจารย์ดีเด่น 

ภายใน ก.ย. 62 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้รับรางวัล 

อย่างน้อย 1 
รางวัล 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
คณะกรรมการ KM 

 
สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 16,800             
7. การเรียนรู ้ -             
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องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: คณะวิทยาการจัดการ 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้: เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการของคณาจารย์ เพื่อให้งานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนของของแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการนํา
ผลการวิจัยมาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ในกับอาจารย์ นักศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : จํานวนงานวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
เพื่อกําหนด/บ่งชี้ความรู้ 

ต.ค. - พ.ย. 61 การมีส่วนของ
กลุ่มเป้าหมายในการ
บ่งชี้ความรู้ 

1 องค์ความรู ้ ห้องประชุม 
 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

2 การสรา้งและแสวงหาความรู้ : การสอบถามจากผู้รู้ 
เพื่อหาความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลภายในคณะวิทยาการ
จัดการ 

พ.ย. – ธ.ค. 61 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นองค์
ความรู้ที่ต้องการ 

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง อุปกรณ์สํานักงาน คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ : การคัดเลือกความรู้ ธ.ค. 61–ก.พ. 62 มีการบันทึกและ
คัดเลือกข้อมูลความรู้
อย่างเป็นระบบ 

ไม่น้อยกว่า 1 
องค์ความรู้ 

อุปกรณ์สํานักงาน คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้: สงัเคราะห์

ความรู้ร่วมกัน 
ก.พ. - มี.ค. 62 มีการตรวจทาน

ประมวลผลความรู้ให้
ถูกต้องสมบูรณ์ 

องค์ความรู้ที่ผ่าน
การตรวจทาน 

อุปกรณ์สํานักงาน คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

5 การเขา้ถึงความรู้ : การเผยแพร่ผ่านการนําเสนอ และ
การเผยแพร่ผ่านเว็บคณะ 

มี.ค. - เม.ย. 62 มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบและ
เข้าถึงได้ง่ายช่อง
ทางการเผยแพร่ 

การจัดเก็บและ
เผยแพร่ข้อมูล
อย่างน้อย 2 
ช่องทาง (บอร์ด
ประชาสัมพันธ์และ
เว็บไซต์คณะ) 

ช่องทางการ
สื่อสาร 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ : โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

เม.ย. – มิ.ย. 62 มีเวทีการบรรยาย/เล่า
ประสบการณ์การนํา
ความรู้ไปใช้ 

ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง 

เอกสารการ
เผยแพร่/

คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์นําเสนอ
ภาพ /เครื่อง

เสียง/ห้องประชุม 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

7 การเรียนรู ้: การนําองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
งานวิจัยและบูรณาการกับการเรียนการสอน 

มิ.ย. - ก.ย. 62 ความพึงพอใจต่อการ
นําองค์ความรู้ไปใช้ 

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

สรุปผลการวิจยั/
มคอ. 3, มคอ. 5 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม : จัดหาแหล่ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับอาจารย์ในคณะ 

ม.ค.- มี.ค. 62 - แหล่งเรียนรู ้
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

จํานวน 1 ครั้ง 
จากการได้ศึกษา
หาความรู้ 

ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ/ 

ห้องสมุด 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

2 การสื่อสาร : ประชุมกลุ่มย่อย เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
- หนังสือแจ้งการจัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 
- ทางเว็บไซต์คณะ 

ก.พ.- มี.ค. 62 จํานวนช่องทางในการ
สื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

อุปกรณ์สํานักงาน 
และระบบ
เครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

คณะกรรมการ KM/
นักประชาสัมพันธ์
คณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : เอกสารรูปแบบองค์ความรู้ 
ที่มีคุณค่าเพื่อนําไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของคณะ 

มี.ค. – เม.ย. 62 จํานวนรูปแบบองค์
ความรู้ที่มีคุณค่าเพื่อ
เผยแพร ่

ไม่น้อยกว่า 1 
องค์ความรู้ 

อุปกรณ์สํานักงาน 
และระบบ
เครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

คณะกรรมการ KM/
นักประชาสัมพันธ์
คณะ 

4 การเรียนรู ้: การเผยแพร่องค์ความรู้จากที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

เม.ย.-มิ.ย. 62 เอกสารการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

อาจารย์ในคณะ
และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
ได้รับความรู้ไม่
น้อยกว่า 1 องค์
ความรู้ 

ช่องการการ
เผยแพร่เว็บไซต์ 

บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว 

คณะกรรมการ KM 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

5 การวัดผล : ทาํการสํารวจเพื่อติดตามผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ก.ค.-ส.ค. 62 ร้อยละของผู้เข้า
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ได้นํา
ความไปใช้งานวิจัย
บูรณาการกับการเรียน
การสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75  ของผู้ที่
เข้ากิจกรรม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มี
ต่ออาจารย์ผู้สอน 

คณะกรรมการ KM 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : คัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น 

ภายใน ก.ย. 62 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้รับรางวัล 

อย่างน้อย 1 
รางวัล 

- คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

 
สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 16,800             
7. การเรียนรู ้ -             
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลติบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้: เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
                           2. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอย่างน้อย 5 ด้าน 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้   
1. จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
3. กําหนดประเด็นความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์และ
ปัญหาขององค์กร 

ก.ย. – ต.ค. 61 องค์ความรู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก 

อย่างน้อย 
1 องค์ความรู ้

1.คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร ปีการศึกษา 
2561 
2. รายงานประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  
3. แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 



40 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
     เทคโนโลยี พ.ศ.2560-

2564 
4. รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร 

 

2 การสรา้งและแสวงหาความรู้   
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
เพื่อรวบรวมข้อมูลบุคลากรทีม่ีความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องห้องเรียน 4.0 การใช้สื่อ
เทคโนโลยีส่งเสริมกระบวนการคิดผลิตนวัตกรรม ด้วย
กิจกรรม Active Learning 

 
ต.ค. 61 

 
 

22–23 ธ.ค. 61 

 
- องค์ความรู้ 
 
 
- จํานวนผู้เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
- มีองค์ความรู้
อย่างน้อย 1 องค์
ความรู้ 
- จํานวน 30 คน 

1. ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
เรื่องห้องเรียน 4.0 การ
ใช้สื่อเทคโนโลยี ส่งเสริม
กระบวนการคิดผลิต
นวัตกรรม ด้วยกิจกรรม 
Active Learning 
2. แผนการสอนเรื่อง
ห้องเรียน 4.0 การใช้
สื่อเทคโนโลยี 

ธุรการคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
     ส่งเสริมกระบวนการคดิ

ผลิตนวัตกรรม ด้วย
กิจกรรม Active 
Learning ของแต่ละคน 

อาจารย์ที่รับทุน 
Active learning 

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ : คณะกรรมการนําข้อมูลที่
ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้นํามาจัดทําให้เป็น
ระบบโดยการจัดทําเป็นวารสารการจัดการความรู้และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

เม.ย. 62 จํานวนวารสารการ
จัดการความรู้ 

อย่างน้อย 
1 ฉบับ 

การเผยแพร่วารสาร
การจัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต์คณะ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์คณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้: คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ภายในองค์กรจัดทําแบบประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการเข้าถึงวารสาร 

พ.ค. 62 แบบประเมินความ
พึงพอใจ  

 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

5 การเขา้ถึงความรู้ : การประชาสัมพันธ์วารสารการ
จัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 

พ.ค. 62 แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการ
จัดการความรู้ 

 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ : กิจกรรมการอบรม
อาจารย์ใหม่ ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ก.ค. – ส.ค. 62 แบบประเมินการ
นําไปใช้ประโยชน์ 

 3.51 คะแนน แบบประเมินการ
นําไปใช้ประโยชน์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

7 การเรียนรู ้: มีการนําองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

ก.ค. – ส.ค. 62 จํานวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของจํานวน
อาจารย์ในคณะ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

1.จัดตั้งคณะกรรมการการจดัการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. กําหนดประเด็นความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์และ
ปัญหาขององค์กร 

ก.ย.-พ.ย. 61 ประเด็นความรู้ อย่างน้อย 1 
ประเด็น 

1.คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
ประจําปีการศึกษา 
2561 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  
3. แผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ.2560-
2564 
4. รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร 
 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร  
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

2 การสื่อสาร  
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
เพื่อรวบรวมข้อมูลบุคลากรทีม่ีความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องห้องเรียน 4.0 การใช้สื่อ
เทคโนโลยีส่งเสริมกระบวนการคิดผลิตนวัตกรรม ด้วย
กิจกรรม Active Learning 

 
พ.ย. 61 

 
 

22-23 ธ.ค. 61 
 

 
1. องค์ความรู้ 
 
 
2. จํานวนผู้เขา้ร่วม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
  

 
จํานวน 1 องค์
ความรู้ 
 
จํานวน 30 คน 

1.ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร เรื่องห้องเรียน 
4.0 การใช้สื่อเทคโนโลยี
ส่งเสริมกระบวนการคิด
ผลิตนวัตกรรม ด้วย
กิจกรรม Active 
Learning 
2. แผนการสอน
ห้องเรียน 4.0 การใช้สื่อ
เทคโนโลยีส่งเสริม
กระบวนการคิดผลิต
นวัตกรรม ด้วยกิจกรรม 
Active Learning ของ
แต่ละคน 

ธุรการคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่รับทุน 
Active learning 
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : คณะกรรมการนําข้อมูลที่
ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้นํามาจัดทําให้เป็น
ระบบโดยการจัดทําเป็นวารสารการจัดการความรู้และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

เม.ย. 62 จํานวนวารสารการ
จัดการความรู้ 

อย่างน้อย 1 ฉบับ การเผยแพร่วารสาร
การจัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร  
และเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์คณะ 

4 การเรียนรู้ : การประชาสัมพันธ์วารสารการจัดการ
ความรู้ผ่านเว็บไซต์และสื่อสงัคมออนไลน์ 

พ.ค. 62 แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

5 การวัดผล : คณะกรรมการการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการเข้าถึงวารสาร 

พ.ค. 62 แบบประเมินความ
พึงพอใจ  

 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : มอบวุฒิบัตร
ให้กับอาจารย์ผู้รับทุน Active learning 
 

ภายใน ก.ย. 62 วุฒิบัตร อาจารย์ผู้รับทุน 
Active learning 
ทุกท่าน 

วุฒิบัตร รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร/
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

  



45 
 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 
 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 29,900             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู ้ -             
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องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การทําวิจัยในชั้นเรียน 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้: เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
                           2. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอย่างน้อย 5 ด้าน 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้  
1.จัดตั้งคณะกรรมการการจดัการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. กําหนดประเด็นความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์และ
ปัญหาขององค์กร 

ก.ย.-พ.ย. 61 องค์ความรู้ที่
ได้รับการคัดเลือก 

อย่างน้อย 
1 องค์ความรู ้

1.คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร ประจําปี
การศึกษา 2561 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  
3. แผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
     เทคโนโลยี พ.ศ.2560-

2564 
4. รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร 

 

2 การสรา้งและแสวงหาความรู้   
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
เพื่อรวบรวมข้อมูลบุคลากรทีม่ีความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องห้องเรียน 4.0 การใช้สื่อ
เทคโนโลยีส่งเสริมกระบวนการคิดผลิตนวัตกรรม ด้วย
กิจกรรม Active Learning 
3. อาจารย์นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 
พ.ย. 61 

 
 

22-23 ธ.ค. 61 
 
 

ม.ค. 62 

 
1. องค์ความรู้ 
 
 
2. จํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
 

 
จํานวน 1 องค์
ความรู้ 
 
จํานวน 30 คน 

1. ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
การจัดการความรู้ภายใน
เรื่องห้องเรียน 4.0 การ
ใช้สื่อเทคโนโลยีส่งเสริม
กระบวนการคิดผลิต
นวัตกรรม ด้วยกิจกรรม 
Active Learning 
2. แผนการสอนเรื่อง
ห้องเรียน 4.0 การใช้สื่อ
เทคโนโลยีส่งเสริม
กระบวนการคิด  

ธุรการคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่รับทุน 
Active learning 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

     
ผลิตนวัตกรรม ด้วย
กิจกรรม Active 
Learning ของแต่ละคน 

 

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ : คณะกรรมการนําข้อมูลที่
ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้นํามาจัดทําให้เป็น
ระบบโดยการจัดทําเป็นวารสารการจัดการความรู้และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

เม.ย. 62 จํานวนวารสาร
การจัดการความรู้ 

จํานวน 1 ฉบับ การเผยแพร่วารสาร
การจัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต์คณะ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
และเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้: คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ภายในองค์กรจัดทําแบบประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการเข้าถึงวารสาร 

พ.ค. 62 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ  

 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

5 การเขา้ถึงความรู้ : โดยการการประชาสัมพันธ์วารสาร
การจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 
 

พ.ค. 62 แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
การจัดการความรู้ 

 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ : กิจกรรมการอบรม
อาจารย์ใหม่ ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ก.ค. 62 แบบประเมินการ
นําไปใช้ประโยชน์ 

 3.51 คะแนน แบบประเมินการ
นําไปใช้ประโยชน์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

7 การเรียนรู ้โดยให้อาจารย์ภายในคณะมีการนําองค์
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ก.ค.-ส.ค. 62 จํานวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของจํานวน
อาจารย์ในคณะ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 
ลําดับ กิจกรรม  ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
1.จัดตั้งคณะกรรมการการจดัการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. กําหนดประเด็นความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์และ
ปัญหาขององค์กร 

ก.ย.-พ.ย. 61 องค์ความรู้ที่
ได้รับการ
คัดเลือก 

อย่างน้อย 
1 องค์ความรู ้

1.คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนิน 
การจัดการความรู้
ภายในองค์กร ประจําปี
การศึกษา 2561 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  
3. แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ.2560-
2564 
4. รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

2 การสื่อสาร  
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
เพื่อรวบรวมข้อมูลบุคลากรทีม่ีความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

พ.ย. 61 1. จํานวนองค์
ความรู้ 
 

จํานวน 1 องค์
ความรู้ 
 

1.ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีฯ รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ธุรการคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องห้องเรียน 4.0 การใช้สื่อ

เทคโนโลยีส่งเสริมกระบวนการคิดผลิตนวัตกรรม ด้วย
กิจกรรม Active Learning 

22-23 ธ.ค. 61 2. จํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

จํานวน 30 คน การจัดการความรู้
ภายในองค์กร เรื่อง
ห้องเรียน 4.0 การใช้
สื่อเทคโนโลยีสง่เสริม
กระบวนการคิดผลิต
นวัตกรรม ด้วย
กิจกรรม Active 
Learning 
2. แผนการสอนเรื่อง 
ห้องเรียน 4.0 การใช้สื่อ
เทคโนโลยีส่งเสริม
กระบวนการคิดผลิต
นวัตกรรม ด้วยกิจกรรม 
Active Learning ของ
แต่ละคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ที่เข้าร่วม
การจัดการความรู้
ภายในองค์กร และ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : คณะกรรมการนําข้อมูลที่
ได้มาจัดทําให้เป็นระบบโดยการจัดทําเป็นวารสารการ
จัดการความรู้และเผยแพรผ่า่นเว็บไซต์ 

เม.ย.62 จํานวนวารสาร
การจัดการ
ความรู้ 

จํานวน 1 ฉบับ การเผยแพร่วารสาร
การจัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต์คณะ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ และเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

4 การเรียนรู้ : การประชาสัมพันธ์วารสารการจัดการ
ความรู้ผ่านเว็บไซต์และสื่อสงัคมออนไลน์ 

พ.ค. 62 แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
บุคลากร 

 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการจัดการความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล : คณะกรรมการการจัดการความรู้ภายใน

องค์กรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการเข้าถึงวารสาร 

พ.ค. 62 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ  

 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึง
พอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจดัสรรทุน Active learning 
สําหรับปีงบประมาณถัดไป 

ก.ย. 62 จํานวนทุน อย่างน้อย 8 ทนุ งบประมาณ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 
สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชีค้วามรู้ -             
2. การสรา้งและแสวงหาความรู้ 29,900             
3. การจัดความรู้ให้เปน็ระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ -             
5. การเขา้ถึงความรู ้ -             
6. การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู ้              
7. การเรียนรู ้ -             
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลติบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรและการจัดการความรู้ในองค์กร 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้: เพื่อให้อาจารย์ในหน่วยงานทุกคนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : อาจารย์นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561-2562 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้  
1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดประเด็น ความรู้ และ
กลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
2.จัดทําประกาศของคณะเทคโนโลยี การเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2561-2562 

ก.ย. 61 - คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ 
- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศ
ประเด็นการ
จัดการความรู้ 

- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศเรื่องการ
กําหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ 
ประจําปีการศึกษา 
2561 - 2562 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสรา้งและแสวงหาความรู้   

1. สํารวจองค์ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนด้านเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  
2. ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน 

ม.ค.-มี.ค. 62 ความรู้ที่จําเป็น - รายการความรู้ที่
จําเป็น 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ : โดยประชุมคณะกรรมการ
เพื่อคัดเลือกและสรุปหมวดหมู่ขององค์ความรู้ด้าน
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

ม.ค.-มี.ค. 61 - ผลสํารวจ
ประเด็นการจัดการ
ความรู้ที่ต้องการ
แลกเปลี่ยน 
- โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
จัดการความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิต 
- จํานวนผู้เข้าร่วม 
- จํานวนองค์
ความรู้ 
 
 
 

- สรุปรายงานโครงการ 
จํานวน 1 เล่ม  
- มีจํานวนผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
- องค์ความรู้อย่างน้อย 
2 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ 

1. สกัดองค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์  
2. ให้อาจารย์ในคณะให้คะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

มิ.ย.-ก.ค. 62 - จํานวนองค์
ความรู้ 

- องค์ความรู้ที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
- ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และทักษะในการ
สร้างสื่อ 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- แบบให้คะแนน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเขา้ถึงความรู้ : โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ 
ผ่านช่องทางต่างๆ 

พ.ค.-ก.ค. 62 จํานวนช่อง
ทางการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

อย่างน้อย 1 ช่องทาง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- สญัญาณ
อินเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้  โดยจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ให้อาจารย์ในคณะร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็น เทคนิคการเรียนการสอน 

พ.ค.-ก.ค. 62 ประเด็นความรู้ที่
เป็นประโยชน์ 

อย่างน้อย 2 ประเด็น - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

7 การเรียนรู ้: โดยสํารวจการนําไปใช้ประโยชน์หรือต่อ
ยอดองค์ความรู้ 

พ.ค.-ก.ค. 62 ผลสํารวจการ
นําไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดองค์
ความรู้ 

จํานวนผู้นําไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้อย่างน้อย 2 
คน 

แบบสํารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

- ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะร่วมเป็นคณะทํางาน 
- รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจ 

ส.ค.-ต.ค. 61 บันทึกการประชุม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสารการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง ดังนี้ 
- จัดประชุมคณะทํางาน KM 
- หนังสือเวียน 
- email 
- website 

ส.ค.-ต.ค. 61 บันทึกการประชุม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสารการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- ตั้งคณะทํางาน KM 
- แบ่งปันความรับผิดชอบ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานในคณะทํางาน 

ต.ค. 61 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การเรียนรู้ : โดยถ่ายทอดผลสําเร็จและประโยชน์ที่ได้
จากการจัดการความรู้ให้บุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย– พ.ค. 62 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการจดัการ
ความรู้ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร 

เม.ย.-พ.ค. 62 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ปี - แบบสอบถาม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากร 

เม.ย.-ก.ค. 62 จํานวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ปี - คําชมเชย 
- เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 150,000             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ              
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้              
5. การเข้าถึงความรู้              
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้              
7. การเรียนรู ้              
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องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพรใ่นระดับชาติและนาํไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและท้องถิ่น 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้อาจารย์ในหน่วยงานทุกคนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : อาจารย์นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในปีการศึกษา 2561-2562 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชีค้วามรู้   

1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดประเด็นความรู้ และ
กลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
2.จัดทําประกาศของคณะ 
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง
การกําหนดประเด็นการจัดการความรู้งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปีการศึกษา 2561-2562 

ก.ย. 61 - คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
- รายงานการประชุม
คณะ กรรมการการ
จัดการความรู้  
- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศประเด็นการ
จัดการความรู้ 

- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศเรื่อง
การกําหนด
ประเด็นการ
จัดการความรู้ 
ประจําปี
การศึกษา 
2561-2562 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ 
หัวหน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู ้  

1. สํารวจองคค์วามรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านการเรียน
การสอนและยกระดับการเผยแพร่งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ในการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 
2. ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

ม.ค. - มี.ค. 62 ความรู้ที่จําเป็น - รายการความรู้
ที่จําเป็น 
- ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ 
 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ 
หัวหน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี 

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ โดยประชุมคณะกรรมการ
เพื่อคัดเลือกและสรุปหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่ใช้ในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 

มี.ค.-เม.ย. 62 - ผลสํารวจประเด็น
การจัดการความรู้ตาม
หมวดหมู่  
- โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถด้านงาน 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- จํานวนผู้เข้าร่วม 
- จํานวนองค์ความรู้ 

- สรุปรายงาน
โครงการ จํานวน 
1 เล่ม  
- มีจํานวน
ผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
- องค์ความรู้
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ 
หัวหน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้  
1. สกัดองค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
2. ให้อาจารย์ในคณะให้คะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

มิ.ย.-ก.ค. 62 - จํานวนองค์ความรู้ - องค์ความรู้ที ่
สามาถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
- ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ และ
ทักษะในการ
สร้างสื่อ 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- แบบให้คะแนน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ 
หัวหน้าศูนย์วิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลย ี
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

5 การเขา้ถึงความรู้ : โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

พ.ค.-ก.ค.62 จํานวนช่องทางการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- สญัญาณ
อินเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ 
หัวหน้าศูนย์วิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ : จัดเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้อาจารย์ในคณะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและ
ยกระดับการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 

พ.ค.-ก.ค.62 ประเด็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ 

อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ 
หัวหน้าศูนย์วิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

7 การเรียนรู ้: โดยสํารวจการนําไปใช้ประโยชน์หรือต่อ
ยอดองค์ความรู้ 

พ.ค.-ก.ค.62 ผลสํารวจการนําไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้ 

จํานวนผู้นําไปใช้
ประโยชน์ หรือ
ต่อยองค์ความรู้
อย่างน้อย 2 คน 

แบบสํารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

1. ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะเพื่อร่วมเป็น
คณะทํางาน KM 
2. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความ
เข้าใจ 

ส.ค.-ต.ค. 61 บันทึกการประชุม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
ด้านวิจัยผ่านช่องทาง ดังนี้ 
1. จัดประชุมคณะทํางาน KM 
2. หนังสือเวียน 
3. email 
4. website 

ส.ค.-ต.ค. 61 บันทึกการประชุม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
1. ตั้งคณะทํางาน KM 
2. แบ่งปันความรับผิดชอบ 
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานในคณะทํางาน 

ต.ค. 61 คําสั่งแต่งตั้ง มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

4 การเรียนรู ้: โดยการถ่ายทอดผลสําเร็จและประโยชน์ที่
ได้จากการจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้
บุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย. – พ.ค. 62 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการจดัการ
ความรู้ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล โดยการทําประเมินความรู้ความเข้าใจของ

บุคลากร 
เม.ย.-พ.ค. 62 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ปี - แบบสอบถาม คณะกรรมการ

จัดการความรู ้

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้บุคลากร 

เม.ย.-ก.ค. 62 จํานวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ปี - คําชมเชย 
- เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 
สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 50,000             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู ้ -             
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คณะครุศาสตร์ 
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องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลติบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ จิตปัญญาศึกษา 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: คณะครุศาสตร ์
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้: เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ใหผู้้เรียนตระหนักรู้และรู้เท่าทนัภายในตนเองโดยไม่รู้แบบผิวเผิน รวมถึงส่งผลใหผู้้เรียนเกิดความสุขและมี
ความนสนุกในการเรียน โดยผ่านกระบวนการทํากิจกรรมที่เน้นการพิจารณาใคร่ครวญค้นหาความจริงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคร ู
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 20 นํากระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ โดยการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการความรู้ ของคณะครุศาสตร์ ปี
การศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันกําหนด 
- แนวทางการการจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์ ปี
การศึกษา 2561 
- กําหนดแผนการจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์ 

ส.ค. 61 มีการประชุม
คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

อย่างน้อย 1 ครั้ง ห้องประชุม มีการประชุม
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสรา้งและแสวงหาความรู้   

1. กําหนดหัวข้อการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2561 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อให้ได้ความรู้ ตาม
หัวข้อที่กําหนด 

ก.ย.-ต.ค. 61 1.คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 
2.แผนการจัดการ
ความรู้ 
3. บันทึกข้อความ
เพื่อสํารวจความ
ต้องการ 
4. ประกาศ
ประเด็นการจัดการ
ความรู้ 

1. คําสั่งแต่งตั้ง 
2. แผนการจัดการ
ความรู้ 
3. บันทึกข้อความ 
1 ฉบับ 
4. ประกาศของคณะครุ
ศาสตร์ 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ : โดยสรุปประเด็นความรู้ 
และนําข้อมูลการสํารวจมาจัดหมวดหมู่ 

พ.ย.-ธ.ค. 61 1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
โครงการการ
จัดการความรู้
ด้านงานวิจัย 
2. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. สรุปรายงาน
โครงการ จํานวน 1 
เล่ม 
2. ผู้เข้าร่วมไมน่้อย
กว่า 50 คน 

ห้องประชุมภูมิภัทรา
คม คณะครุศาสตร์ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้

1. ให้อาจารย์ในคณะให้คะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 
2. คณะกรรมการ KM เป็นผูค้ัดเลือก 

ธ.ค.61-ม.ค.62 1. มีการนํา
ความรูแ้ละทกัษะ
ในการใช้
กระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษาที่
สามารถนําไป
ปฏิบัติงานจริง 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ และทกัษะใน
การจัดการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการ
จิตตปัญญาศกึษา 
2. องค์ความรู้ที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ 

- คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

5 การเขา้ถึงความรู้  
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอน
จิตปัญญาศึกษา 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ได้ จาก
การจัดการความรู้ผ่าน Web Site 

ม.ค.-ก.พ. 62 - แผ่นพับ/สื่อ
สิ่งพิมพ์ 
- web site 

- - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- สญัญาณ
อินเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้  โดยจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทั้งอาจารย์ และนักศึกษา 

ก.พ.-มี.ค. 62 1. มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
2. จํานวนผลงาน
นํามาถ่ายทอด
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้3 ผลงาน 

1. คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

- คอมพิวเตอร์ 
- ไมค ์
- เอกสารประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ /รอง
คณบดีคณะครุ
ศาสตร์ 

7 การเรียนรู ้: โดยสํารวจการนําไปใช้ประโยชน์หรือต่อ
ยอดองค์ความรู้ 

พ.ค.-ก.ค. 62 จํานวนผู้นําไปใช้
ประโยชน์ 

องค์ความรู้อย่างน้อย 1 
คน 

แบบสํารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม : จัดหาแหล่ง

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
1. เครือข่ายกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ 8 
สถาบัน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษาให้แก่
อาจารย์ที่สนใจ และนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
3. จัดส่งคณาจารย์และนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมด้านจติปัญญาศึกษา 

มี.ค.- เม.ย. 62 องค์ความรู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

อย่างน้อย 2 
องค์ความรู ้

- เอกสาร 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง ดังนี้ 
1. จัดส่งหนังสอืแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
2. จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ 
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 

มี.ค.- เม.ย. 62  จํานวนอาจารย์เข้าร่วม
โครงการ  

อย่างน้อย 5 
โครงการ 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
1. จัดทําเอกสารรูปแบบองค์ความรู้ที่มีคุณคา่ เพื่อนําไป
เผยแพร่ใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง  
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  
3. คณาจารย์ผูเ้ข้าร่วมโครงการนําองค์ความรู้ ผ่าน
บทความวิชาการ 

พ.ค.- มิ.ย. 62 จํานวนหัวข้อองค์
ความรู้ 

อย่างน้อย 2 องค์
ความรู้ 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู้ : โดยถ่ายทอดผลสําเร็จและประโยชน์ที่ได้

จากการจัดการความรู้ให้บุคลากรในคณะทราบ 
พ.ค.- มิ.ย. 62 คณาจารย์คณะครุ

ศาสตร์ มีความรู้ความ
เข้าใจในการจดัการ
เรียนการสอนจิตปัญญา
ศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร 

พ.ค.- มิ.ย. 62 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ปี -แบบประเมิน คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากร 

มิ.ย.- ก.ค. 62 จํานวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ปี - คําชมเชย 
- เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู ้ -             
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องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาและส่งเสริมศกัยภาพคณาจารย์ด้านงานวิจัย 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: คณะครุศาสตร ์
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้ : เพื่อนําผลการวิจัยไปบูรณาการองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : มีงานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนอาจารย์ทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชีค้วามรู้   

1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดประเด็นความรู้ และ
กลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
2. ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์คัดเลือกองค์
ความรู้ที่จําเป็นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์
ของครู 

ส.ค. 61  1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 
1/2561 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้   

1. รายงานการ
ประชุม 1 ฉบับ 
2. รายงานการ
ประชุม 1 ฉบับ 

- ห้องประชุม 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู ้  

1.ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการจัดการความรู้และ
กําหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ด้านการการวิจัย และ
กําหนดประเด็นโดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดการ
ความรูเ้ป็นคณาจารย์ภายในคณะครุศาสตร์ จํานวน 40 
คน  
2. ทําการสํารวจระดับความรู้ของอาจารย์และประเด็น
การจัดการความรู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง 
3.จัดทําประกาศของคณะครุศาสตร์ เรื่องการกําหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2561 

 ก.ย.-ต.ค. 61 1.คําสั่งแต่ตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
2.จัดทําแผนการ
จัดการความรู้ 
3. บันทึกข้อความเพื่อ
สํารวจความต้องการ 
4. ประกาศประเด็น
การจัดการความรู้ 

1. คําสั่งแต่งตั้ง 
2. แผนการจัดการ
ความรู้ 
3.บันทึกข้อความ 
1 ฉบับ 
4. ประกาศของคณะ
ครุศาสตร ์

- คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยภายในคณะ 
ครุศาสตร์ โดยจัดให้อาจารย์ในคณะทุกสาขาวิชาและ
ภาควิชาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในประเด็น ขัน้ตอน
การทําวิจัยเชงิพื้นที่ โดยให้อาจารย์ภายในแต่ละ
สาขาวิชาและภาควิชาแลกเปลี่ยนความรู้ ขั้นตอนการทํา
วิจัยเชิงพื้นที ่ของแต่ละรายบุคคลออกมาแลกเปลี่ยนกัน
เพื่อทําเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสาขาวิชาแล้ว นําแนว
ปฏิบัติที่ได้ไปนําเสนอเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีของคณะโดย
ใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกคณะกรรมการ KM เป็นผู้
คัดเลือก 

พ.ย.- ธ.ค. 61 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านงานวิจัย
และจํานวนผู้เข้าร่วม 

1.สรุปรายงาน
โครงการ จํานวน 1 
เล่ม และมีจํานวน
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
50 คน 

- ห้องประชุม
ภูมิภัทราคม  
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
นครสวรรค ์

 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้  
1.ให้อาจารย์ในคณะให้คะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 
2. คณะกรรมการ KM เป็นผูค้ัดเลือก 

ธ.ค.- ม.ค. 61 1.ความรู้และทกัษะใน
การทําวิจัยและการ
เขียนโครงร่างที่
สามารถนําไป
ปฏิบัติงานจริง 

1.ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ และทกัษะใน
การทําวิจัยและการ
เขียนโครงร่างเพื่อ
การวิจัย 
2. องค์ความรู้ที่ 
สามาถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเขา้ถึงความรู้ : โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

พ.ค.-ก.ค.62 1. แผ่นพับ/สื่อสิ่งพิมพ์ 
2. web  site 

- - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ : โดยจัดใหม้ีโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายในองค์กรคณะครุศาสตร์ แต่ละ
สาขาวิชา  กําหนดเป็น “วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 
sharing day”   

ก.พ.- มี.ค. 62 1. มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
2. จํานวนผลงานนํามา
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 3 ผลงาน  

1. คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

- คอมพิวเตอร์ 
- ไมค ์
- เอกสาร
ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

7 การเรียนรู ้: 
1. หนังสือขอบคุณการนําไปใช้ประโยชน์ 
2. สรุปประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของคณะ 
ครุศาสตร์ในภาพรวม 

มี.ค.- เม.ย. 62 - ผู้นําองค์ความรู้ไปใช้ 
- ร้อยละของจํานวน
สมาชิกที่นําความรู้ไป
ใช้เพื่อจัดทํา มคอ. 3 

1. คณาจารย์อย่าง
น้อย 1 คน 
2. คณาจารย์จํานวน
ร้อยละ 80 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

1. ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะเพื่อร่วมเป็น
คณะทํางาน KM 
2. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความ
เข้าใจ 

มี.ค.- เม.ย. 62 บันทึกการประชุม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
ด้านวิจัยผ่านช่องทาง ดังนี้ 
1. จัดประชุมคณะทํางาน KM 
2. หนังสือเวียน 
3. email 
4. website 

มี.ค.- เม.ย. 62  บันทึกการประชุม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
1. ตั้งคณะทํางาน KM 
2. แบ่งปันความรับผิดชอบ 
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานในคณะทํางาน 

พ.ค.- มิ.ย. 62 คําสั่ง มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

4 การเรียนรู ้: โดยถ่ายทอดผลสําเร็จและประโยชน์ที่ได้
จากการจัดการความรู้ให้บุคลากรในคณะทราบ 

พ.ค.- มิ.ย. 62 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการจดัการ
ความรู้ 

มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
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ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล โดยการทําประเมินความรู้ความเข้าใจของ

บุคลากร 
พ.ค.- มิ.ย. 62 สรุปผลการประเมิน มีผู้เข้าร่วม

ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- แบบสอบถาม คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้บุคลากร 

มิ.ย.- ก.ค. 62 จํานวนครั้งการชมเชย มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- คําชมเชย 
- เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 
สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

 
  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู ้ -             
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

หน่วยงานระดับหน่วยงานสนับสนุน 
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการดําเนนิงานของหน่วยงานสนับสนนุ 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนากระบวนการให้บริการ 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้: เพื่อเพิ่มประสิทธิการการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด 
                           2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชีค้วามรู้ 

- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดประเด็นความรู้ที่
ต้องการศึกษาเพิ่มเติม  
- พิจารณาประเด็นความรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
และวิสัยทัศน์ของสํานักฯ และกลุ่มเป้าหมาย 

พ.ย. - ธ.ค. 61 สามารถระบุความรู้
ที่ต้องการได้ 

ได้ความรู้ด้านการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
เรื่องพัฒนางาน 

- เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้/
ผู้บริหารหน่วยงาน 

2 การสรา้งและแสวงหาความรู้ 
- ทบทวนรูปแบบการดําเนินงานและปรับให้ทันสมัย 
- สํารวจข้อมลูเพื่อค้นหาแหลง่ความรู้ที่บุคลากรมีความ
ต้องการ จากแหล่งต่าง ๆ 

ม.ค. 62 - เอกสาร/ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ทักษะที่จําเป็น 
- จํานวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม 

- มีเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
- ร้อยละ 100 

- เอกสารแนว
ปฏิบัติ/ประกาศ 
ระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
รับสมัคร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้/
ผู้บริหารหน่วยงาน 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ 
- จัดเตรียมระบบสนับสนุนการจัดเก็บองค์ความรู้ 
- จําแนกรายการความรู้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการ
สืบค้น และเรยีนรู้ 

ม.ค. 62 - มีแหล่งจัดเก็บข้อมูล
ความรู้ 

- อย่างน้อย 1 ช่องทาง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้
- ทบทวนเอกสารความรู้ แนวปฏิบัติที่ได้ ให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

ก.พ. 62 - มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ร่วมกัน 

- อย่างน้อย 1 ครั้ง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเขา้ถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ก.พ. – มี.ค. 62 - มีช่องทางในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

- อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ 
- จัดทําเอกสารเพื่อกระจายองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่บุคลากร
ทุกภาคส่วน 
- จัดให้บุคลากรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยนํา
แนวทางที่ได้จากการอบรม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติ 

มี.ค. 62 - มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ร่วมกัน 

- อย่างน้อย 1 ครั้ง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

7 การเรียนรู ้โดยสํารวจการนําไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้ 

เม.ย. – ก.ค. 62 - บุคลากรมีการนํา
ความรู้ไปใช้ 

- อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของบุคลากรทั้งหมด 

แบบสํารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

- ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะร่วมเป็นคณะทํางาน 
- รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจ 

ต.ค. 61 - ผู้บริหารหน่วยงาน
เข้าร่วมเป็นคณะทํางาน 

- ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง ดังนี้ 
- จัดประชุมคณะทํางาน KM 
- หนังสือเวียน 
- email 
- website 

ต.ค. 61 - มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูล/ข่าวสาร 

- อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- คัดเลือกช่องทางในการเข้าถึงความรู้ 
- กําหนดวิธีการแบ่งปันความรู้ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานในคณะทํางาน 

พ.ย. 61–ม.ค.62 - มีกระบวนการที่
เหมาะสม สอดคล้อง
กับลักษณะของข้อมูล
ความรู้ 

- - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การเรียนรู ้
- ถ่ายทอดผลสําเร็จและประโยชน์ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ให้บุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย. – พ.ค. 62 - ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

- ร้อยละ 90 
ของบุคลากร
ทั้งหมด 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร 

เม.ย.-พ.ค. 62 - บุคลากรมีการนําความรู้
ไปใช้ 

- อย่างน้อยร้อยละ 
80  

แบบสํารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากร 

เม.ย.-ก.ค. 62 - - - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 8,000             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู ้ -             
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการดําเนนิงานของหน่วยงานสนับสนนุ 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาตัวบ่งชี้ของกลุ่มงานภายในสํานักงานอธิการบดีเพื่อการบริหารจัดการของภายในหน่วยงาน 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: สํานักงานอธิการบดี 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงานของสํานักงานอธิการบดี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : - การพัฒนาและปรบัปรุงตัวบ่งชี้ของกลุม่งานภายในสํานักงานอธิการบดี 
                           - มีตัวบ่งชี้ในระดับกลุ่มงานที่สะท้อนตรงกับภารกิจหลกัของกลุม่งานและสํานักงาน 
                           - มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงานภายในสํานักงานอธิการบดีในการจัดทําตัวบ่งชี้ของกลุ่มงาน 
                           - มแีนวทางจัดทําตัวบ่งชี้และประเมินค่าความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลุ่มงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                           - สํานักมีกระบวนการในการดําเนินการจัดทําตัวบ่งชี้และประเมินค่าความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลุม่งานที่เป็นระบบ 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับสํานักฯ 
2. การประชุมทบทวนของคณะกรรมการจัดการความรู้
สํานักฯ เพื่อทบทวนการดําเนินการจดัการความรู้ตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารสํานักและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายนอก 
3. กําหนดประเด็นความรู้จากปัญหาขององค์กร 

ก.ย. – พ.ย. 61 - ประชุมทบทวน
การดําเนินงานการ
จัดความรู้กําหนด
ประเด็นการจัดการ
ความรู้ของสํานัก 

- ประเด็นความรู้ที่
ตรงกับความต้องการ
ของบุคลากรและ
หน่วยงาน อย่างน้อย 
1 ความรู ้

- คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

- ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อํานวยการกอง
ทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสรา้งและแสวงหาความรู้  

1. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการทบทวนการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
2. จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
สํานักเพื่อระดมความข้อคิดเห็นและสอบถามปัญหา 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากภายในหน่วยงาน 

ต.ค. 61–ม.ค.62 
 

- รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 
2560 
- ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
จากภายใน
หน่วยงาน 

- ข้อเสนอแนะจากที
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับ
สํานัก 
- การประชุม 1 ครั้ง 

- รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 
- รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแต่ละกลุ่ม
งานของสํานักงาน
อธิการบดี 
- ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
จากภายใน
หน่วยงาน 
 

- ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อํานวยการ
กองทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ  

1. สรุปประเด็นความรู้กระบวนการดําเนินการประกัน
คุณภาพในระดับกลุ่มงานของสํานักเพื่อสรุปหาแนวทาง
และวิธีการในการพัฒนาระบบและกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 
2. รวบรวมความรู้ในการพัฒนากระบวนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงานของสํานักเพิ่มเติม 

ก.พ. – เม.ย. 62 
 

- ร้อยละของกลุ่ม
งานภายใน
สํานักงาน
อธิการบดีที่ได้มี
การจัดทําตัวบ่งชี้ 

- ร้อยละ 90 ของกลุม่
งานทั้งหมด 

- เอกสารประกอบ 
เกี่ยวกับการจัดทํา  
ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด 
(KPI) อาทิ เช่น 
(แบบฟอร์มตัวบ่งชี้
หน่วยงานสนับสนุน
สํานักงานอธิการบดี  
KPI Template) 
- กระบวนการในการ
ดําเนินการจัดทํา   
ตัวบ่งชี้และประเมิน
ค่าความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของกลุ่มงาน 
ที่เป็นระบบ 
- แนวทางจัดทําตัว
บ่งชี้และประเมินค่า
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของกลุ่มงาน 
 

- ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อํานวยการกอง
ทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้โดยคณะ

กรรมการฯ ประชุมกลั่นกรองความรู้ที่มีอยู่ 
ตลอดปี

การศึกษา 
-  จํ านวนค รั้ ง ใน
การประชุม 

- อย่างน้อย 2 ครั้ง - รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้  
1. จัดทําเอกสารประกอบ เกี่ยวกับการจัดทําตัวบ่งชี้หรือ
ตัวชี้วัด (KPI) อาทิ เช่น (แบบฟอร์มตัวบ่งชี้หน่วยงาน
สนับสนุนสํานักงานอธิการบดี KPI Template) 
2 .  จั ดทํ าแนวทางจั ดทํ า ตั ว บ่ ง ชี้ และประ เ มินค่ า
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลุ่มงาน 
3. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดกระบวนการและแนวทาง
จัดทําตัวบ่งชี้และประเมินค่าความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลุ่มงาน ยังหัวหน้ากลุ่มงาน
และบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี 

ก.พ. – พ.ค. 62 

 

- กระบวนการและ
แนวทางจัดทําตัว
บ่งชี้และประเมินค่า
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของกลุ่มงาน ยัง
หัวหน้ากลุ่มงานและ
บุคลากรภายใน 
- การติดตามการทํา
จัดทําตัวบ่งชี้ของแต่
ละกลุ่มงาน 
- มีการชี้แจงเพื่อเติม
หลังจากหัวหน้ากลุ่ม
งานได้มีการนํา
กระบวนการและ
แนวทางจัดทําตัว
บ่งชี้ไปปรับใช้กับ
กลุ่มงานของตนเอง 

- สามารถเผยแพร่
กระบวนการและ
แนวทางจัดทําตัวบ่งชี้
และประเมินคา่
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของกลุ่มงาน ยัง
หัวหน้ากลุ่มงานและ
บุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดี 

- เอกสารประกอบ 
เกี่ยวกับการจัดทํา  
ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด 
(KPI) อาทิ เช่น 
(แบบฟอร์มตัวบ่งชี้
หน่วยงานสนับสนุน
สํานักงานอธิการบดี  
KPI Template) 
- กระบวนการและ
แนวทางจัดทําตัว
บ่งชี้และประเมินค่า
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของกลุ่มงาน 
ยังหัวหน้ากลุ่มงาน
และบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดี 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับสํานัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้  โดยการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างหัวหน้ากลุ่มงาน ของสํานักงานอธิการบดี
ที่ได้มีการนํากระบวนการและแนวทางจัดทําตัวบ่งชี้ ไป
ปรับใช้กับกลุ่มงานของตนเอง 

ตลอดปี
การศึกษา 

จํานวนครั้งที่ร่วม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง - เอกสารประกอบ 
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพระดับ
สํานัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 

7 การเรียนรู ้โดยการติดตามผลการจัดทํา  ตัวบ่งชี้ของแต่
ละกลุ่มงานสํานักงานอธิการบดีและประเมินผลการ
ดําเนินตามตัวบ่งชี้ (KPI OP)ของแต่ละกลุ่มงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี 

ตลอดปี
การศึกษา 

- สรุปผลการจดัทํา
ตัวบ่งชี้ของแต่ละ
กลุ่มงานสํานักงาน
อธิการบดีและ
ประเมินผลการ
ดําเนินตามตัวบ่งชี้ 
(KPI OP) ของแต่
ละกลุ่มงานภายใน
สํานักงาน
อธิการบดี) 

- ผู้บริหารรับทราบ
ถึงผลการจัดทาํ 
ตัวบ่งชี้ของแต่ละ
กลุ่มงานสํานักงาน
อธิการบดีและ
ประเมินผลการ
ดําเนินตามตัวบ่งชี้ 
(KPI OP)ของแต่ละ
กลุ่มงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี) 

- สรุปผลการจดัทํา
ตัวบ่งชี้ของแต่ละ
กลุ่มงานสํานักงาน
อธิการบดีและ
ประเมินผลการ
ดําเนินตามตัวบ่งชี้ 
(KPI OP)ของแต่ละ
กลุ่มงานภายใน
สํานักงาน
อธิการบดี) 

-  คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับสํานัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของสํานกังาน
อธิการบด ี
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

1. กําหนดนโยบายการจัดการความรู้ของสํานักเพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสําคัญของกระบวนการ
จัดการความรู้ 
2. การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

ก.ย. – พ.ย. 61 
 

- ขอบเขตการจัดการ
ความรู้ของสํานักที่
สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์สํานัก 

- อย่างน้อย 1 
ขอบเขต 
 

- ประกาศสํานักงาน
อธิการบดีเรื่อง
นโยบายการจัดการ
ความรู้ 
- ข้อเสนอแนะต่างๆ  
 

- ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อํานวยการกอง
ทั้ง 3กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

2 การสื่อสาร  
1. ประกาศสํานักงานอธิการบดีเรื่องนโยบายการจัดการ
ความรู้ 
2. การประชุมคณะกรรม-การจัดการความรู้สํานักฯ 
3. การเผยแพร่กระบวนการ และแนวทางจดัทําตัวบ่งชี้
และประเมินคา่ความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของกลุ่มงาน ยังหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดีและเอกสารประกอบเกี่ยวกับการ
จัดทําตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด (KPI) อาทิ เช่น (แบบฟอร์ม  
ตัวบ่งชี้หน่วยงานสนับสนุนสาํนักงานอธิการบดี  
KPI Template) 

ต.ค.61 - พ.ค.62  - มีช่องทางเผยแพร่ 
เอกสารประกอบการ
จัดทําตัวบ่งชี้ หรือ
ตัวชี้วัด (KPI) อาทิ เช่น 
(แบบฟอร์มตัวบ่งชี้
หน่วยงานสนับสนุน
สํานักงานอธิการบดี 
KPI Template) 
- กระบวนการในการ
ดําเนินการจัดทําตัว
บ่งชี้และประเมินค่า 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

ประกาศสํานักงาน
อธิการบดีเรื่อง
นโยบายการจัดการ
ความรู ้
- หนังสือบันทกึ
ข้อความเชิญเขา้ร่วม
ประชุม/กิจกรรม 
-  บันทึกการ
เผยแพรก่ระบวนการ 
และแนวทางจดัทํา
ตัวบ่งชี้และประเมิน
ค่าความสําเรจ็ของ 

- ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อํานวย 
การกอง ทั้ง 3 
กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับสํานัก 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
   ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของกลุ่มงานที่เป็น
ระบบ 
- แนวทางจัดทาํตัวบ่งชี้
และประเมินคา่
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของกลุ่มงาน 

 การดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของกลุม่งาน 
ยังหัวหน้ากลุม่งาน
และบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดี 
และเอกสารประกอบ
เกี่ยวกับการจัดทํา
ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด 
(KPI) อาทิ เช่น 
(แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้
หน่วยงานสนับสนุน
สํานักงานอธิการบดี  
KPI Template) 
- มีเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
op.nsru.ac.th/ 

- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับสํานัก 
2.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ก.พ. – พ.ค. 62 
 

- จํานวนกลุ่มงานของ
สํานักงานอธิการบดีที่เข้า
ประชุมเพื่อรบัการ
ถ่ายทอดความรู้จาก 
กระบวนการและแนวทาง 

- ทุกกลุ่มงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 

- กิจกรรมตามแผน
จัดการความรู้ 
- กระบวนการ และ
แนวทางจัดทําตัว
บ่งชี้และประเมินค่า 

- ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อํานวยการ
กอง ทั้ง 3 กอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
 3.สรุปประเด็นความรู้ในการพัฒนาระบบและ

กระบวนการ และแนวทางจดัทําตัวบ่งชี้และประเมินค่า
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลุ่มงาน
สํานักงานอธิการบดีและเอกสารประกอบเกี่ยวกับการ
จัดทําตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด (KPI) อาทิ เช่น (แบบฟอร์ม ตัว
บ่งชี้หน่วยงานสนับสนุนสํานักงานอธิการบดี KPI 
Template) 
4.การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง “กระบวนการ และ
แนวทางจัดทําตัวบ่งชี้และประเมินค่าความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลุ่มงาน ยังหัวหน้ากลุ่ม
งานและบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี และเอกสาร
ประกอบเกี่ยวกับการจัดทําตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด (KPI) 
อาทิ เช่น (แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้หน่วยงานสนับสนุน
สํานักงานอธิการบดี KPI Template)” 

   ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของกลุ่มงาน
สํานักงานอธิการบดี
และเอกสาร
ประกอบเกี่ยวกับ
การจัดทําตัวบ่งชี้
หรือตัวชี้วัด (KPI) 
เช่น แบบฟอร์มตัว
บ่งชี้หน่วยงาน
สนับสนุนสํานักงาน
อธิการบดี  
KPI Template) 
- มีเว็บไซต์ของสํานัก 
op.nsru.ac.th/ 

- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับสํานัก 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 

4 การเรียนรู ้
1. การติดตามการนํากระบวนการ และแนวทางจัดทําตัว
บ่งชี้และประเมินค่าความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของกลุ่มงานสํานักงานอธิการบดีและเอกสาร
ประกอบเกี่ยวกับการจัดทําตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด (KPI)  

ตลอดปี
การศึกษา 

 

- มีการรวบรวม
ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

- อย่างน้อย ปีละ 
2 ครั้ง 

- รายงานผลการ
จัดทําตัวบ่งชี้ของแต่
ละกลุ่มงานและ
ประเมินผลการ
ดําเนินตามตัวบ่งชี้ 
(KPI OP) 

- ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อํานวยการกอง 
ทั้ง 3 กอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
 อาทิ เช่น (แบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้หน่วยงานสนับสนุน KPI 

Template) ไปใช้ในแต่ละกลุ่มงาน 
2. การระดมความข้อคิดเห็นและสอบถามปัญหา 
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกกลุ่มงานทีมีการนํา
กระบวนการและแนวทางฯไปใช้เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

    - คณะกรรม การ
จัดการความรู ้
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ระดับสํานัก 
- หัวหน้ากลุม่งาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 

5 การวัดผล  
1.สํารวจความเข้าใจต่อการนํากระบวนการและแนวทาง
จัดทําตัวบ่ง ชี้และประเมินค่าความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลุ่มงานของสํานักงาน
อธิการบดีและเอกสารประกอบเกี่ยวกับการจัดทําตัวบ่งชี้
หรือตัวชี้วัด (KPI) อาทิ เช่น (แบบฟอร์มตัวบ่งชี้หน่วยงาน
สนับสนุนสํานักงานอธิการบดี KPI Template)ไปใช้กลุ่ม
งานและภาระงานตนเอง 
2. ผลการจัดทาํตัวบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มงานสาํนักงาน
อธิการบดีและประเมินผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้ (KPI 
OP)ของแต่ละกลุ่มงานภายในสํานักงานอธิการบดี) 

มิ.ย. – ก.ค. 62 
 

- จํานวนกลุ่มงานที่มี
ความเข้าใจในการ
จัดทําตัวบ่งชี้และ
ประเมินค่าความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของกลุ่มงาน
และเอกสารประกอบ
เกี่ยวกับการจัดทําตัว
บ่งชี้หรือตัวชี้วัด (KPI) 
- ผลการจัดทําตัวบ่งชี้
ของแต่ละกลุ่มงานและ
ประเมินผลการดําเนิน
ตามตัวบ่งชี้ (KPI OP) 

- ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 90 

- แบบสอบถาม 
- รายงานผลการ
จัดทําตัวบ่งชี้ของแต่
ละกลุ่มงาน
สํานักงานอธิการบดี
และประเมินผลการ
ดําเนินตามตัวบ่งชี้ 
(KPI OP)อธิการบดี 
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพระดับ
สํานัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
   ของแต่ละกลุ่มงาน

ภายในสํานักงาน
อธิการบดี) (ร้อยละของ
กลุ่มงานภายใน
สํานักงานอธิการบดีที่
ได้มีการจัดทําตัวบ่งชี้) 

   

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล โดยมกีารมอบ
รางวัลให้กลุ่มงานที่ได้มีการนํากระบวนการและแนวทาง
จัดทําตัวบ่งชี้และประเมินค่าความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลุ่มงานของสํานักงาน
อธิการบดีและเอกสารประกอบเกี่ยวกับการจัดทําตัวบ่งชี้
หรือตัวชี้วัด (KPI) อาทิ เช่น (แบบฟอร์มตัวบ่งชี้
หน่วยงานสนับสนุน KPI Template) ไปใช้กลุ่มงานและ
ภาระงานตนเองได้ตรงตามภาระงานและมีประสิทธิภาพ
ต่อการดําเนินงานของกลุ่มงาน 

ก.ค.-ส.ค.62 - ผลการจัดทําตัวบ่งชี้
ของแต่ละกลุ่มงาน
สํานักงานอธิการบดี
และประเมินผลการ
ดําเนินตามตัวบ่งชี้ (KPI 
OP)ของแต่ละกลุ่มงาน
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี) (ร้อยละของ
กลุ่มงานภายใน
สํานักงานอธิการบดีที่
ได้มีการจัดทําตัวบ่งชี้) 

- - การยกย่องชมเชย
กลุ่มงานที่นํา
กระบวนการและ
แนวทางฯไปกลุ่ม
งานและภาระงาน
ตนเอง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพระดับ
สํานัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 
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สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู ้ -             
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการดําเนนิงานของหน่วยงานสนับสนนุ 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนตําแหน่งเป็นวิทยฐานะชํานาญการหรือระดับอื่นๆ 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ให้ได้คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้: บุคลากรสายสนับสนุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : - บุคลากรสายสนับสนุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 
                           - จํานวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการ มากกว่าร้อยละ 80 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้  
1. แจ้งให้ผู้บรหิาร และบุคลากร ทราบถึงการจัดโครงการ
ฝึกอบรม เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร 
2. จัดทําแบบสาํรวจความต้องการอบรมการจัดการความรู้
ในองค์กร (KM) เพื่อให้ได้หัวข้อในการจัดการความรู้ที่มี
ประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด 

ส.ค.-ก.ย. 61 
 

- จัดการโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อการ
ดําเนินการการ
จัดการความรู้ใน
องค์กร 

- บุคลากร เข้าร่วม
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
มากกว่าร้อยละ 80 
 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

2 การสรา้งและแสวงหาความรู ้  
1. จัดทําโครงการฝึกอบรมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ภายในหน่วยงาน โดยบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ต.ค. -พ.ย. 61 - ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนผลงาน
ทางวิชาการ 

- บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขยีนหนังสอื
ราชการ เพิ่มขึน้อย่าง
น้อยร้อยละ 80 

- คอมพิวเตอร์ 
- เอกสารประกอบ 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงาน

ในการเขียนผลงานทางวิชาการ 
 - ผู้เข้าร่วม

โครงการ
ฝึกอบรม 

   

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ  โดยจัดทําข้อมูลลงเว็บไซต์ 
เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมระบบ 
 

ม.ค.-ก.พ. 62 - มีระบบการ
จัดการความรู้
ภายในหน่วยงาน 
และจัดเก็บบน
เว็บไซต์ 

- มีข้อมูลตัวอย่าง 
การเขียนโครงการ
ภายในหน่วยงานบน
เว็บไซต์สํานักฯ 

- คอมพิวเตอร์  
- ไฟล์ข้อมลูเอกสาร
ประกอบประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

คุณสุณิสา อ่อนฉ่ํา 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้โดยสรุปประเด็น
ปัญหา และแนวทางการแก้ไข ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เม.ย. -พ.ค. 62 
 

- เล่มสรุปโครงการ
ที่รวบรวม ประเด็น 
ปัญหา และ
แนวทางการแก้ไข 
ในการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ 

จํานวนเล่มสรปุ
โครงการ 1 เลม่ 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

5 การเขา้ถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
- จัดทําเว็บไซต์ 
- จัดใหส้ถานทีแ่ลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (ชั้น 2 อาคาร 15)  
 

เม.ย. -พ.ค. 62 
 

- เว็บไซต์ 
- สถานที่
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- เว็บไซต์ของ 
หน่วยงานที่มีข้อมูล
การจัดการความรู้ 
อย่างน้อย 1เว็บไซต์  
- ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 2
อาคาร 15 

- คอมพิวเตอร์  
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้  ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การจัดการความรู้ การเขียนหนังสือราชการ โดยใช้
กระบวนการ ดังนี้ 
1. ใช้นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ 
2. วิทยากรผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในเขียนหนังสือราชการ 
3. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ 

เม.ย. -พ.ค. 62 
 

- บุคลากรของ
สํานักวิทย
บริการฯ ร่วม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

- จํานวนบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการเรื่อง
การเขียนหนังสือ
ราชการ มีความรู้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 80 
- ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
 

7 การเรียนรู ้โดยประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการ
จัดการความรู้ปีปัจจุบันเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมา 

พ.ค. 62 - จัดการประชุม
เพื่อทบทวนการ
ดําเนินการการ
จัดการความรู้ 

- ผู้บริหาร และ 
บุคลากร ทราบถึง
การเขียนหนังสือ
ราชการที่ถูกต้องและ
มีคุณภาพ 

- คอมพิวเตอร์  
- ตัวอย่างการเขียน
ผลงานทางวิชาการ 
ของบุคคลากรที่ได้รับ
การเลื่อนตําแหน่ง
เป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการหรือ
ระดับอื่นๆ 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

- ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการ
ความรู้ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ภายนอก ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการจัดการความรู้ 

ส.ค. - ก.ย. 61 บันทึกการประชุม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสารการ
ประชุม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

2 การสื่อสาร  
- โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในประเด็นความรู้ที่ต้องการ อย่างถูกต้อง 
- การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการฯ 
- หนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ต.ค.-พ.ย. 61 จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- คอมพิวเตอร์ 
- เอกสาร
ประกอบการอบรม 
- กระดาษ อุปกรณ์
สํานักงาน และ
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- จัดทําข้อมลูลงเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และจัดให้สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(บริเวณอาคาร 15) และให้บุคลากรผู้มีประสบการณ์
ถ่ายทอดความรู้ 

ม.ค. ก.พ. 62 - เว็บไซต์ 
- สถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- เว็บไซต์
หน่วยงานที่มี
ข้อมูลการจัดการ
ความรู้ อย่าง
น้อย 1 เว็บไซต์ 
- ห้องประชุม 
อาคาร 15 

- คอมพิวเตอร์ 
- ไฟล์ข้อมลู
เอกสาร และ
รูปแบบการจัดการ
ความรู้ 
- ระบบเครือขา่ย
อินเตอร์เน็ต  

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู ้

- การแลกเปลีย่นรู้ผ่านการประชุมบุคลากรผู้มี
ประสบการณ์ และผู้ที่กําลังดําเนินการเขียนผลงานทาง
วิชาการภายในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งที่เป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ 

ต.ค. 61 – มิ.ย. 62 จํานวนโครงการของ
สํานักวิทยบริการฯ 
ประจําปีงบประมาณ 
2562 

จํานวนโครงการ
ของแต่ละ
หน่วยงาน อย่าง
น้อยหน่วยงาน
ละ 1 โครงการ 
ในปีงบประมาณ 
2562 

- คอมพิวเตอร์ 
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร และการนําความรู้ในการเขียนผลงานทาง
วิชาการไปใช้ 

ก.ค. 62 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ปี - แบบสอบถาม - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการยก
ย่องชมเชย ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสํานักวิทย
บริการฯ 

ส.ค. 62 จํานวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ปี - เกียรติบัตร - ผู้บริหารสํานัก
วิทยบริการฯ 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

  



95 
 

สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 24,700             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู ้ -             
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการดําเนนิงานของหน่วยงานสนับสนนุ 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในตําแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อนําความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ (KM)  
                    และเป็นต้นแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานอื่น 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การสร้างสรรค์การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้ : บุคลากรสายสนับสนุนสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานของตนโดยการใช้ผลงานวิจัยที่ได้จากการรับทุนวิจัยงานประจําสู่งานวิจัย (Routine 
to Research) มาถ่ายทอดในรูปแบบของการจัดการความรู้ (KM) เพื่อเป็นต้นแบบให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานของต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการให้ทุนทีต่้องการงานวิจัยที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในหน่วยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยฝ่ายสนับสนุนสังกัดอยู่หรือแก้ปัญหาระบบงานภายใน
มหาวิทยาลัย และผลงานวิจยัที่ได้สามารถนํามาถ่ายทอดในการบรหิารจัดการความรู้ (KM) ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถนําองค์ความรู้ไปปฏิบัติตามได้ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : มีองค์ความรู้และผลงานวิจัย Routine to Research (R2R) อย่างน้อย 1 ผลงาน ที่สามารถนําไปถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ (KM) พร้อมทั้งเป็น
ต้นแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นได้ 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้:  
- ทบทวน ปรบัปรุง กระบวนการดําเนินการด้านการ
จัดการความรู้ (KM) ในปีที่ผ่านมาและวางแผนการ
ดําเนินงานในปีต่อไป 
- จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
 

ต.ค. – ธ.ค. 61 - คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
 

มีประเด็นในการ
จัดการความรู้ 
อย่างน้อย 1 หัวข้อ 

- คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
 - สํารวจความรู้ที่บุคลากรจําเป็นต้องใช้เพื่อให้การทํางาน

บรรลุเป้าหมาย โดยสํารวจว่า หน่วยงานต้องการความรู้
อะไร และที่มอียู่เพียงพอหรือไม่ (Training Needs 
Survey) พร้อมทั้งกําหนดประเด็นและเป้าหมายการ
จัดการความรู้ 
- นําเสนอแผนการจัดการความรูแ้ก่คณะกรรมการประจําฯ 
เพื่อพิจารณาแผนการจัดการความรู้ 

 - สามารถกําหนด
หัวข้อเรื่องที่
ต้องการพัฒนา
หน่วยงานหรือ
บุคลากรใน
หน่วยงานได้ 
- ร่างแผนการ
จัดการความรู้ เสนอ
คณะกรรมการ
ประจําฯ เพื่อ
พิจารณา 

   

2 การสรา้งและแสวงหาความรู้   
- สํารวจความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานหรือบุคลากรใน
หน่วยงานว่ามีเพียงพอหรือไม่ ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ใน
คน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge)  
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหรือการทํา
วิจัยงานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research) เพื่อ
ใช้เป็นฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ เพื่อแสวงหา
ความรู้มาเพิ่มเติมให้ได้ครบถว้นสมบูรณ์มากที่สุด 

ม.ค. 62 - มีการจัดประชุม
บุคลากรเพื่อ
สํารวจความรู้ที่มี
อยู่ในหน่วยงาน 
- ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้บุคลากรเขา้ร่วม
อบรมหรือการทํา
วิจัยงานประจาํสู่
งานวิจัย 
 

- อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
 
 
- อย่างน้อย 1 คน 

- คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ โดยการจัดทําข้อมูลลง

เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นช่องทางใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ก.พ. 62 มีระบบการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน
จัดเก็บบนเว็บไซต์ 

มีช่องทางการ
เผยแพร่อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร
ประกอบการอบรม 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ 
- บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สามารถนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ทบทวน กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับภาระ
งานที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ 
(KM) และเป็นต้นแบบของบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือหน่วยงานอื่น 

มี.ค. - เม.ย. 62 - บุคลากรสาย
สนับสนุนของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาหรือ
หน่วยงานอื่น 
สามารถนําความรู้
ที่ได้มาใช้ประโยชน์ 

- บุคลากรสามารถ
พัฒนาความ
เชี่ยวชาญในตําแหน่ง
อย่างน้อย 1 ท่าน 

- แบบประเมินการ
นําไปใช้ประโยชน์ 

คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

5 การเขา้ถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ 
ผ่านช่องทางต่างๆ 

เม.ย. 62 จํานวนช่อง
ทางการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- สญัญาณ
อินเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้  จัดโครงการฝึกอบรม / 
สัมมนา / เสวนา / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการ
วิจัย 

พ.ค. – มิ.ย. 62 จํานวนบุคลากร
ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

- คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
7 การเรียนรู ้โดยการประชุมเพื่อทบทวนการดําเนินการ

จัดการความรู้ 
ก.ค. 62 มีผลงานวิจัยที่เป็น

งาน R2R 
- มีบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ 
- มผีลงานวิจัยที่เป็น 
Routine to 
Research (R2R) 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

 
ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม : โดยการ

ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการด้านการจัดการ
ความรู้ 

ต.ค. – ธ.ค. 61 จัดประชุมทบทวน 
กระบวนการดําเนินงาน 

อย่างน้อย 1 ครั้ง - เอกสารการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2 การสื่อสาร : มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุม
บุคลากรในหน่วยงานและคณะกรรมการจัดการความรู้
เพื่อสํารวจความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานหรือบุคลากรใน
หน่วยงานว่ามีเพียงพอหรือไม่ ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ใน
คน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) 

ม.ค. - ก.พ. 61 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการและผู้เสนอขอ
ทุนที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 

- สื่อโซเชียลมีเดีย 
- เว็บไซต์
สถาบันวิจัยฯ 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเครื่องมือ : การเผยแพร่ขอ้มูลเอกสาร

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ 
 

มี.ค. 62 จํานวนช่องทางการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เว็บไซต์
สถาบันวิจัยฯ 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

4 การเรียนรู้ : บุคลากรในหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการใช้ผลงานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในตําแหน่งของตนเอง 

เม.ย. – พ.ค. 62 จํานวนบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมการจดัการ
ความรู้ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 

- คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

5 การวัดผล : บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาหรือหน่วยงานอื่น สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในตําแหน่ง 

มิ.ย. 62 มีบุคลากรสายสนับสนุน
ของสถาบันวิจยัและ
พัฒนาหรือหน่วยงาน
อื่น สามารถนําความรูท้ี่
ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
ภาระงานที่ตนเอง
รับผิดชอบเพื่อพัฒนา
ความเชี่ยวชาญใน
ตําแหน่ง 

อย่างน้อย 1 คน - แบบประเมิน
การนําไปใช้
ประโยชน์ 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : การยกย่อง
ชมเชยในที่ประชุม ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

ก.ค. 62 บุคลากรสายสนับสนุน
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้รับการยกย่อง 
ชมเชย หรือการให้
รางวัล 

อย่างน้อย 1 คน - คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู ้ -             
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการดําเนนิงานของหน่วยงานสนับสนนุ 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองคค์วามรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
                           2. บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                           3. มีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 1 เล่ม 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชีค้วามรู้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับสํานักฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อทบทวนการ
ดําเนินการจัดการความรู้ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้หัวข้อในการ
จัดการความรู้ที่มีประโยชน์ 

ต.ค. – ธ.ค. 61 - มีการจัดการ
ประชุมเพื่อ
ทบทวนการ
ดําเนินการ
จัดการความรู้ 
 

- ผู้บรหิารและบุคลากร
ทราบผลการดําเนินงาน
จากปีการศึกษา 2560 
และได้หัวข้อในการ
จัดการความรู้ในปี
การศกึษา 2561 

- เอกสารประกอบ 
การประชุม 

-  คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- กลุม่งานบริหาร
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 



103 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสรา้งและแสวงหาความรู้ 

1 .  ค้ นค ว้ า  และรวบรวม ข้อมู ลความ รู้ เ กี่ ย ว กับ
กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 
ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

พ.ย. – ธ.ค. 61 - เอกสาร/ข้อมูล
เกี่ยวกับทักษะ
ความรู้ที่จําเป็น 
- จํานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ 

- มีเอกสาร/ข้อมูล
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- บุคลากรเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- เอกสารการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- กลุม่งานบริหาร
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

3 การจัดความรูใ้ห้เปน็ระบบ  
1. สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 
ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. มีการจัดทํา (ร่าง) คูม่ือการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ม.ค. – ก.พ. 62 - สรุปผลการจดั
โครงการ 
- มี(ร่าง)คู่มือการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

- เล่มสรุปโครงการ 1 
เล่ม 
- เล่ม (ร่าง) คูม่ือการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
1 เล่ม 

- เอกสารสรุป
โครงการ 
- (ร่าง) คู่มือการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้: โดยประชุมคณะ
กรรมการบริหารสํานักฯ เพื่อกลั่นกรองความรู้ สรุป
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง แก้ไขคู่มือการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

มี.ค. – เม.ย. 62 มีการจัดการ
ประชุม
คณะกรรมการฯ 
กลั่นกรองความรู้ 

- บุคลากรสํานักฯ เข้า
ร่วมประชุม ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสารประกอบ 
การประชุม 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้และกลุม่งาน
บริหารสํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

5 การเขา้ถึงความรู้  
- จัดพิมพ์เอกสารคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อ
เผยแพร่ให้กับบุคลากร 
- เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หรือจดหมายข่าวของสํานักฯ 

มี.ค. – เม.ย. 62 - มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานหอ
วัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ 
- จํานวนช่องทาง 
การเผยแพร่ความรู้ 

- คู่มือการปฏิบัติงาน
หอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค ์1 เล่ม 
- มีช่องทางการเผย 
แพร่ความรู้ อย่าง
น้อย 1 ช่องทาง 

- คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ /กลุ่มงาน
บริหารสํานักงาน
ผู้อํานวยการ/
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้  โดยจัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 
พ.ค. - มิ.ย. 62 จํานวนบุคลากร

ที่เข้าร่วม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

บุคลากรสํานักฯ เข้า
ร่ ว ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรียนรู้ ไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- เอกสาร
ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ และกลุ่มงาน
บริหารสํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

7 การเรียนรู ้โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

พ.ค. - ก.ค. 62 จํานวนบุคลากรที่
เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

บุคลากรสํานักฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ และกลุ่มงาน
บริหารสํานักงานฯ 

 
ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่นแปลง 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

- กําหนดนโยบายการจัดการความรู้ของสานักฯ เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสําคัญ 
- ร่วมเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความ
เข้าใจในการจดัการความรู้ของสํานักฯ 

ต.ค. – ธ.ค. 61 ขอบเขตการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

อย่างน้อย 1 
ขอบเขต/ปี
การศึกษา 

- เอกสารรายงาน
การประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

2 การสื่อสาร  
- ดําเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เ กี่ยวกับ
กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- หนังสือ/คําสั่งแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 

พ.ย. – ธ.ค. 61 
 

จํานวนช่องทางในการ
สื่อสาร 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสารประกอบ 
การประชุม- 
บันทึกข้อความ 
- เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้/ กลุ่มงาน
บริหารสํานักงานฯ/ 
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเครื่องมือ : จัดทําเอกสารความรู้คู่มือ

การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อนําไปเผยแพร่ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยผ่าน
การประชุม เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือจดหมาย
ข่าวของสํานักฯ 

ม.ค. – เม.ย. 62 
 

- มีคูม่ือการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- จํานวนช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูล 

- จํานวน 1 เลม่ 
 
- อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสารความรู้ 
- เว็บไซต์สํานักฯ 
- บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
- จดหมายข่าว 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้/ กลุม่งาน
บริหารสํานักงานฯ/ 
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร ์

4 การเรียนรู ้
- มีการแลกเปลี่ยนรู้ผ่านการประชุม ถ่ายทอดผลสําเร็จ
และประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้ให้บุคลากรใน
สํานักฯ ทราบ 
- มีการนําความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง 

พ.ค. – มิ.ย. 62 - จํานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- บุคลากรสํานัก 
เข้าร่วม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสารการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ / กลุ่มงาน
บริหารสํานักงานฯ/ 
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

พ.ค. – มิ.ย. 62 - ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากร 

- ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- รายงานสรุปผล
การดําเนิน
โครงการ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ / 
กลุ่มงานบริหาร
สํานักงานฯ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวยกย่องชมเชย/มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ 

พ.ค.-ก.ค. 62 - มีการกล่าวยกย่อง
ชมเชย/มอบเกียรติบัตร 

- บุคลากรที่นํา
ความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

- คํากล่าวยกย่อง
ชมเชย/เกียรติ
บัตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ / 
กลุ่มงานบริหาร
สํานักงานฯ 
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สรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 10,800             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมนิผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
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 



ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (1 สิงหาคม  2561 - 31 กรกฎาคม 2562) 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ให้คณะ/หน่วยงาน เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ 

ตุลาคม 2561 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
และหน่วยงานทัง้ 10 หน่วยงาน 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2561 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

3.คณะกรรมการฯ ก าหนดประเด็น และ
เป้าหมายการจัดการความรู้ 

พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับ
มหาวิทยาลยั 

4.คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลยั ประชุมชี้แจง ประเด็นและ
เป้าหมายจัดการความรู้ 

ธันวาคม 2561 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลยั 

5.คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั จัดท า
แผนการจัดการความรู้ ปีการศกึษา 2561 

ธันวาคม  2561 คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

6.คณะ/หน่วยงาน เสนอแผนการจัดการความรู้
แก่คณะกรรมการประจ าฯ เพื่อพิจารณาแผนฯ 

ธันวาคม  2561 คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

7.หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ด าเนนิการตาม
แผนการจัดการความรู ้

มกราคม – เมษายน 2562 คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

8.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างชุมชน
นักปฏิบัติระหวา่งหน่วยงานภายในคณะ/
หน่วยงาน 

เมษายน  2562 คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

9.ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการจัดการความรู้ ระดับ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน 

มิถุนายน  2562 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลยั 

10.คณะ/หน่วยงาน สรุปรายงานผลการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2559 

กรกฎาคม 2562 คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

11.คณะกรรมการจัดการความรู้สรุปผลการ
จัดการความรู้ในภาพรวม  

สิงหาคม 2562 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลยั 

12. คณะกรรมการคัดเลือกแผนการจัดการ
ความรู้ดีเด่น และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

สิงหาคม 2562 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลยั 

13.คณะกรรมการจัดการความรู้เสนอรายงาน
ผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 

สิงหาคม 2562 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลยั 

14.รายงานผลการด าเนนิงานภาพรวม แก่สภา
มหาวิทยาลยัเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

สิงหาคม 2562 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลยั 

 



กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์  

นโยบายการจัดการความรู ้ คณะ/หน่วยงาน 

งบประมาณ ผู้บริหาร 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 

ให้ความรู้แก่คณะ/ส านัก/สถาบันเกี่ยวกับการจัดท าแผน 
การจัดการความรู ้

ประชุมช้ีแจงคณะ/หน่วยงานต่าง ๆเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการ
ความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 

ประสานการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดการความรูร้ะดับ
คณะ/หน่วยงาน และระดบัมหาวิทยาลัย 

วัสดุ/อุปกรณ์ 

ประเมินผลการจัดการความรู ้

ความส าเรจ็ของการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ผลการจัดการความรูร้ะดบัคณะ/หน่วยงาน 
และผลการจัดการความรูร้ะดับมหาวิทยาลัย 

ความส าเรจ็ที่ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

ทบทวนปญัหาและอปุสรรคเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขและปรบัปรุง 

ข้ันตอนการท างาน 

ติดตามผลการจัดการความรู้ ตามรอบระยะเวลา (6 และ 12 เดือน) 
โดยคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีนโยบาย/แนวทาง/ข้ันตอน/แผนการจัดการความรู้ 

ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 

INPUT 

PROCESS 

OUTPUT 
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