
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการความรูด้้านการผลิตบณัฑติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธิการ 

 



แผนการจัดการความรูด้้านการผลิตบณัฑติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

วิสัยทศัน์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบนัอดุมศึกษาทีมี่องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกบความต้องการของสังคม 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตทีมี่คุณลักษณะอันพงึประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
2. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  
3.จดัการความรู้ทีจ่ าเป็นในการผลิตบัณฑิตทีมี่คุณภาพ  
 

เป้าประสงค์  
1. มหาวิทยาลัยมเีป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอนัพงึประสงค์  
2. คณาจารย์มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นอยา่งดี  
3. มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต อย่างเป็นระบบ 
 

ขั้นตอนการจัดการความรู้  
1. การระบุความรู้ที่จ าเป็น  
2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
3. การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ  
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
5. การเข้าถงึความรู้  
6. การแบง่ปนัแลกเปลี่ยนความรู้  
7. การเรยีนรู้  

 



แบบฟอร์มที ่1 : การจ าแนกองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา หนา้ที ่: …2…./…55….. 

ชีอ่สถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตวัชีวั้ด (KPI) 
ตามค ารบัรอง 

เป้าหมายของ 
ตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติ 
ราชการตามประเด็นยทุธศาสตร์ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิต 
 
สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอดุมศกึษา 
และการพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 

 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามความต้องการของ
สังคม 

 
 

ตัวชี้วัดที ่6.1 รอยละของระดบความพง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษา 

  ตัวชี้วัดที ่6.2 ร้อยละของระดับความพึง 
 พอใจ 
ของนสตนกศกษาตอสถาบนอดมศกษา 

 
 
รอ้ยละ 80 
 
 
รอ้ยละ 80 

 
 
องค์ความรู้ทีต่อบประเด็นยทุธศาสตร์ ที ่1 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็น 
ส าคัญ(การเรียนแบบใฝ่รู้:Active Learning) 
2. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการ  
 เรียน 
แบบใฝร 

องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ทีเ่ลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ :  การจัดการความรู้เพ่ือการผลิตบัณฑติทีมี่คุณภาพ 

 องคค์วามรู้ทีจ่ าเป็น : กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 เหตุผลทีเ่ลือกองคค์วามรู้ : เป็นองค์ความรู้ทีเ่ป็นพ้ืนฐานอันจะน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพบัณฑติใหม่คุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามความต้องการ 
 ของสังคม 
จะนาไปสภาวะการมงานทาของบณฑต  ตัวชี้วัดตามค ารบัรองและเป้าหมายทีเ่ลือกใช้วัดการท า KM : ตัวชี้วัดจ านวน 2 ตัวชีว้ัดดังทีแ่สดงไว้ข้างต้น 

 
 
 
                            ผู้ทบทวน : ……………………………………….… …………. 
                                      ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 
 
                 ผู้อนุมัติ : … ……………………………………………………………… 
                              ผู้บรหิารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา (CEO) 

 
 



แบบฟอร์มที ่1 : แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศกึษา 2555 
                     (จดัการความรู้ เรื่อง “การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ”) 

หน้าที ่: …3…./…55….. 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ประเดน็ยทุธศาสตร์ : การจัดการความรู้เพ่ือการผลิตบัณฑิตทีมี่คุณภาพ 
องค์ความรู้ทีจ่ าเป็น : กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามค ารบัรอง : :  ตัวชี้วัดที ่6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที ่6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศกึษา 
เป้าหมายของตัวชี้วดัตามค ารับรอง :  ตัวชี้วัดที ่6.1 ร้อยละ 80     ตัวชีว้ัดที ่6.2 ร้อยละ 80 

กระบวนการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1.การระบุความรู้ทีจ่ าเป็น 
(1) วเิคราะห์ผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 
(2) สังเคราะห์ข้อคดิเห็นเกีย่วกบัการเรียนการสอนของผู้มีส่วน
ไดเ้สีย 
(3) ระบเุทคนิคและวิธีการทีจ่ าเป็นในกระบวนการเรียนการสอน 

 
มีผลการประเมินของอาจารย์ครบทกุคน 

 มีการประชุมผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 มีเทคนิคการสอนทีส่่งเสริมการจัดการเรยีน
แบบใฝ่รู้ 

 
100 % 
2 ครัง้ 

 

มี 

 
ต.ค. 54/พ.ค. 55 
ต.ค. 54-ก.ย. 55 
 

ต.ค. 54/พ.ค. 55 

 
คณะ 
KM Team  
 

คณะ 

ด าเนินการ  

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(1) น าเสนอประสบการณ์จากการจัดการเรยีนแบบใฝ่รู้ 
 
(2) สืบคน้เทคนิคการจัดการเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนแบบใฝ่รู้ 

 
 มีการจดัน าเสนอผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ 
 
 มีแหล่งสืบคน้ให้อาจารย์หลายช่องทาง 

 
อย่างน้อยคณะละ

ครัง้ 
อย่างน้อย 2 

ช่องทาง 

 
ต.ค. 54/พ.ค. 55 
 
ต.ค. 54/พ.ค. 55 

 
คณะ 
 
 KM Team 

ด าเนินการ 
 

 

3.การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 
(1) สรุปเทคนคิการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกบัรายวิชา 
 
(2) เชิญวิทยากรให้ความรู้และศกึษาดงูาน 

 
มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกบั
รายวิชา 
จ านวนครั้งในการให้ความรู้และศึกษาดงูาน 

 
รายวิชาละ 2 
เทคนิค 
อย่างน้อยคณะละ
ครัง้ 

 
พ.ย. 54/มิ.ย. 55 
 
ต.ค. 54-ก.ย. 55 

 
KM Team&คณะ 
 
คณะ 

ด าเนินการ  

 



แบบฟอร์มที ่1 : แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศกึษา 2555 
                     (จดัการความรู้ เรื่อง “การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ”) 

หน้าที ่: …4/…55… 

กระบวนการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(1) จดัท าแผนการสอน/มคอ.3 ทีเ่น้นการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ 
(2) ออกแบบกิจกรรมและผลิตสื่อการเรียนเพ่ือจัดการเรียนแบบ
ใฝ่รู้ 

 
จ านวนแผนการสอน/มคอ.3 
จ านวนชุดของสื่อเพ่ือจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ 

 
คณะละ 20 แผน 
คณะละ 10 ชุด 

 
ต.ค. 54/พ.ค. 55 
ต.ค. 54/พ.ค. 55 

 
คณะ&คณาจารย์ 
คณาจารย์ 

ด าเนินการ  

5.การเข้าถึงความรู้ 
(1) จดัท าเอกสารการเผยแพร่ความรู้สู่คณาจารย์ 
(2) จดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบเครือขา่ย 

 
 มีเอกสารเผยแพร่สู่อาจารย์เพียงพอ 
 มีแหล่งสืบคน้ให้อาจารย์หลายช่องทาง 

 
100 % 
อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

 
ต.ค. 54/พ.ค. 55 
ต.ค. 54-ก.ย. 55 

 
KM Team&คณะ 
KM Team 

ด าเนินการ 
 

 

6.การแบง่ปนัแลกเปลี่ยนความรู้ 
(1) คณาจารย์น าเสนอผลการจัดการเรยีนรู้แบบใฝ่รู้ในที่ประชุม 
 
(2) คณะรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ให้ผู้สนใจศึกษา 

 
 จ านวนครั้งทีจ่ดัเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 มีแผนการจัดการเรยีนรู้ให้ผู้สนใจศกึษา 

 
อย่างน้อยคณะละ
ครัง้ 
คณะละ 10 แผน 

 
ต.ค. 54/พ.ค. 55 
 
พ.ย. 54-ก.ย. 55 

 
คณะ&คณาจารย์ 
 
คณะ 

ด าเนินการ  

7.การเรยีนรู้ 
(1) คณาจารย์ทดลองใช้แผนการจัดการเรยีนรู้แบบใฝ่รู้ 
 
(2) คณาจารย์เขยีนบทความน าเสนอผลการจัดการเรยีนแบบใฝ่รู้ 

 
จ านวนอาจารย์ทีท่ดลองใช้แผนการจัดการ
เรียน 
จ านวนบทความทีตี่พิมพ์เผยแพรj 

 
ไมน่้อยกว่า 50 คน 
 
10 บทความ 

 
พ.ย. 54-ก.ย. 55 
 
ก.ย. 55 

 
คณาจารย์ 
 
คณาจารย์ & สนส. 

ด าเนินการ 
 

 

 

 

 



ที่ กจิกรรม / โครงการ หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ 
1 โครงการจดัการความรู้ดา้นการเรียน

การสอนแบบใฝ่รู้ Active Learning 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์ฯ 
จ านวน 112 คน ไดน้ าหลกัการการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั และหลกัการวดัการประเมินผลการเรียนรู้มาใชใ้น
การสอนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัรายวิชาท่ีรับผิดชอบ                                
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์ฯ ไดรั้บ
การอบรมการจดัการความรู้ดา้นการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ
เรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ 

คณาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์ฯ จ านวน 100 คน เขา้ร่วม
โครงการฯ ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวดั
และประเมินผลการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมมาใชใ้น
กระบวนการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

2 โครงการแนวปฏิบติัท่ีดีในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั แบบใฝ่รู้ Active Learning  

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1. ผูเ้รียนสามารถกระท าหรือปฏิบติัดว้ยตนเองดว้ยความ
กระตือรือร้น เช่นไดคิ้ด ไดค้น้ควา้ แกปั้ญหา ฯลฯ โดย
ผูส้อนท าหนา้ท่ีเสริมใหค้ าปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้
ร่วมกนั                                                                                                     
2. ผูเ้รียนไดค้น้พบสาระส าคญัหรือองคก์ารความรู้ใหม่ดว้ย
ตนเอง ท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ทดลอง แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ไดเ้ห็นความส าคญัของการเรียนรู้ ซ่ึงน าไปสู่การ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ท่ีพึงประสงค ์

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากคณาจารย ์ท าใหผู้เ้รียนเกิดการ
พฒันาในดา้นทกัษะต่าง ๆ คือดา้นการสอนแบบ
กระตือรือร้นสู่งานวิจยัเชิงปฏิบติัการความลงตวัท่ีตอ้ง
พิสูจนจ์ากทฤษฎีการปฏิบติั  ดา้นการสอนออกเสียง
อยา่งไรใหไ้ดผ้ล  ดา้นการสอนภาษาไทยอยา่งมืออาชีพใน
แบบ Active Learning และดา้นระบบบริหารราชการกบั
การสอนแบบ Active Learning   

3 โครงการอบรม สมัมนาและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง Active 
Learning and Action Research  

คณะวิทยาการจดัการ 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารยค์ณะวิทยาการจดัการ 58 
คน ผูส้นใจและนกัศึกษา 32 คน                                                           
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารยค์ณะวิทยาการจดัการ และ
ผูส้นใจ ไดรั้บความรู้ใหม่ และมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
and Action Research สามารถน าไปใชใ้นการพฒันา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการท างาน 

อาจารยค์ณะวิทยาการจดัการ และผูส้นใจไดรั้บความรู้ 
รับทราบขอ้มลูดา้น Active Learning และวิธีการท าวิจยัชั้น
เรียน ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีมวิทยากรท่ีผา่น
การอบรมทั้งในและต่างประเทศ สามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน และการท างานของ
ตนเองได ้

 



 

ที่ กจิกรรม / โครงการ หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ 
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการจดัการ

เรียนการสอน Active Learning & 
Action Research  

คณะครุศาสตร์ อาจารย ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจมี
ทกัษะในการจดัการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการวิจยัใน
ชั้นเรียนไดดี้ จ านวน 15 คน 

มีอาจารยไ์ดรั้บการคดัเลือกจ านวน 15 คน ไดเ้ขา้ร่วมอบรม
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจหลกัการการจดัการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ไดมี้แนวทางพฒันาการจดัการเรียน
การสอน 

5 กิจกรรมน าเสนอผลการจดัการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้ 

ส านกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

เป็นเวทีแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดี ดา้นการจดัการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ของคณาจารยจ์ากคณะต่างๆ 

มีคณาจารยท่ี์ผา่นการคดัเลือกเป็นตวัแทนจากคณะต่างๆ 
เขา้ร่วมน าเสนอผลงานจ านวน 9 คน 

 


