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รายงานผลการกำกับติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค





บทสรุปผู้บริหาร 

การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น ได้ด าเนิน
กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้ง
ความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสาร และความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลากร ที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนา การแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ความรู้ที่เกิดจากความผิดพลาด 
รวมทั้งทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองให้เป็นระบบระเบียบ บุคลากรสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้นั้นได้อย่างสะดวก ผ่านช่องทางเผยแพร่ที่ได้ก าหนดขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกันระหว่างบุคลากร เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดภายใน
องค์กร และน ามาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น น าไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้  

ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ/ศูนย์/ส านัก/
สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เกิดความตระหนักรู้ถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการจัดการความรู้
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางาน จนเกิดการจัดการความรู้ในทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน มีองค์ความรู้เป็นฐานในการสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยแนวทางการจัดการความรู้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดการความรู้ พร้อมทั้งมอบนโยบายและสร้างแรงจูงใจใน
การจัดการความรู้ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีคุณค่า และมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน  สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้
พัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกันเพื่อผลักดันให้บรรลุซึ่งเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย จนได้ประเด็นการจัดการความรู้ ตลอดปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 15 ประเด็น 
การด าเนินกิจกรรมระดับคณะ จ านวน 10 ประเด็น และการด าเนินกิจกรรมระดับส านัก/สถาบัน 
จ านวน 5 ประเด็น  

จากนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการส่งเสริมให้
หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน ด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยผลของการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะพิจารณาจากร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ในภาพรวม (ท้ัง 10 หน่วยงาน) 



ข 
 

ทั้งนี้ ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้ จะ
พิจารณา จากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละ
องค์ความรู้ โดยใช้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์
มาตรฐานข้อ 5 มาใช้ในการค านวณความส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม มีระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการจัดการความรู้ที่ผ่านการประเมินผลฯ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ อยู่ที่ร้อย
ละ 100  มีค่าคะแนนคิดเป็นระดับ 5 คะแนน (ผ่านการประเมินครบทั้ง 10 หน่วยงาน) 
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รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   1 

  วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้   1 
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  องค์ความรู้เร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  9 
  องค์ความรู้เร่ือง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย  12 
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  องค์ความรู้เร่ือง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน  23 
  องค์ความรู้เร่ือง การท าวิจัยในชั้นเรียน  26 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  29 
  องค์ความรู้เร่ือง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  29 
  องคค์วามรู้เร่ือง การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  33 
คณะครุศาสตร ์  35 
  องค์ความรู้เร่ือง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ จิตปัญญาศึกษา  35 
  องค์ความรู้เร่ือง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย  41 
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สารบัญ(ต่อ) 
 
เรื่อง           หน้า 
สรุปประเด็นการจัดการความรู้ระดับหน่วยงานสนับสนุน      46 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       47 
   องค์ความรู้เร่ือง การพัฒนางานด้วยการพัฒนาจิตใจ     47 
 ส านักงานอธิการบดี         52 
   องค์ความรู้เร่ือง การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งเร่ืองเบิกจ่ายระหว่างทุกหน่วยงาน  52 

 กับกลุ่มงานการคลัง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      58 
   องค์ความรู้เร่ือง การเขียนหนังสือราชการ       58 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา         64 
   องค์ความรู้เร่ือง การใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเข้าสู่ต าแหน่ง  64 
    ของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดในการ 

บริหารจัดการความรู้ (KM) และเป็นต้นแบบของบุคลากรสายสนับสนุน 
ในหน่วยงานอ่ืน 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม        68 
   องค์ความรู้เร่ือง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์  68 
 
ภาคผนวก 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เร่ือง  นโยบายการจัดการความรู้    

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 1174/2558      
  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 



รายงานผลการส่งเสริมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น ได้ด าเนิน
กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้ง
ความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสาร และความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนา การแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ความรู้ที่เกิดจากความ
ผิดพลาด รวมทั้งทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองให้เป็นระบบระเบียบ บุคลากร
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้นั้นได้อย่างสะดวก ผ่านช่องทางเผยแพร่ที่ได้ก าหนดขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างบุคลากร เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอด
ภายในองค์กร และน ามาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น น าไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เกิดความตระหนักรู้ถึงความ
จ าเป็นและความส าคัญของการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางาน จนเกิดการจัดการความรู้ใน
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีองค์ความรู้เป็นฐานในการสนับสนุนความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยแนวทางการจัดการความรู้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจาก
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดการความรู้ พร้อมทั้ง
มอบนโยบายและสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่า และมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน สามารถน า
องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกันเพ่ือผลักดันให้บรรลุซึ่งเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 2. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่อยู่ในตัวบุคคลให้อยู่ในรูปแบบของ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติในการ
จัดการความรู้ 
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 4. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการจัดการความรู้ของบุคลากร 
 5. เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 6. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ จัดหมวดหมู่ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ 

1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วย 
เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 

2. มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ การบริหารงานเพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมต่อภารกิจต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 

3. บุคลากร/คณะ/ศูนย์ ส านัก สถาบัน รับรู้และเข้าใจการด าเนินการจั ดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนการด านินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.บุคลากรของทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ภายใต้การด าเนินการจัดการความรู้ที่ได้
มีการรวบรวมไว้สะดวกมากขึ้น และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายช่องทาง 

5.ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ ได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนากระบวนการท างาน และ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของตน  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่เลือก
ท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาต่างๆ และแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดแผนจัดการความรู้ใน
แต่ละปีงบประมาณ 

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบันให้ความสนใจ และ
ให้ความส าคัญ ในอันที่จะด าเนินงานการจัดการความรู้ส าหรับบุคลากร เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่จะ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

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

ใน KM Team และในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ได้รับความร่วมมือจากตัวบุคคลที่ เป็น

ทรัพยากรที่มีคุณค่า (Resource persons) โดยเฉพาะผู้ที่มี Tacit Knowledge ด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย 
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การด าเนินงานและก ากับติดตามการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ และเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลไกการขับเคลื่อน
และก ากับติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ด้านปัจจัยน าเข้า 

1. มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัยฯ มอบให้ทุก
หน่วยงานน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมการด าเนินงานโดยมอบหมายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้แก่ทุกหน่วยงาน  
 

ด้านกระบวนการ 

1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ติดตามการด าเนินงาน และให้เสนอแนะในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  

  - คณะกรรมการฯ ก าหนดปฏิทินการด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถ
ด าเนินการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม  

  - จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ และแบบฟอร์มการจัดท าแผนการจัดการความรู้ เผยแพร่
ให้แก่ทุกหน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และระบบขั้นตอนที่เป็นที่ยอมรับ และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=km 

2. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้ทุกหน่วยงาน รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนางานตาม
พันธกิจ ภาระกิจของตนเอง  ได้แก่ หน่วยงานระดับคณะ ให้มีการด าเนินการจัดการความรู้ อย่างน้อย 
2 ประเด็น คือ ด้านการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย  หน่วยงานสนับสนุนให้มีการ
ด าเนินการจัดการความรู้ อย่างน้อย 1 ประเด็น 

3. มอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
หน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดการความรู้ 

4. ด าเนินการก ากับติดตามการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาตามปฏิทิน
การจัดการความรู้ จ านวน 3 ครั้ง ผลปรากฏดังนี้ 

  การติดตามการด าเนินงาน ครั้งที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน โดย
หนังสือเวียน ที่ 015/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  
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  ผลการติดตามพบว่า ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ ตามประเด็นที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีรายละเอียด ดังนี้ 

  หน่วยงานระดับคณะ มีการจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน ได้แก่ด้านการผลิตบัณฑิต และ
ด้านการวิจัย จ านวน 10 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
  องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย 
   คณะวิทยาการจัดการ 
  องค์ความรู้เรื่อง การสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
  องค์ความรู้เรื่อง การวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
  องค์ความรู้เรื่อง การท าวิจัยในชั้นเรียน 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

องค์ความรู้เรื่อง การเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   คณะครุศาสตร ์
  องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ จิตปัญญาศึกษา 
  องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย 

  หน่วยงานสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงาน มีประเด็นการจัดการความรู้ตามพันธกิจของตน 
อย่างน้อย 1 ประเด็น รวม 5 เรื่อง ดังนี้ 
   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนางานด้วยการพัฒนาจิตใจ 

   ส านักงานอธิการบดี 
 องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งเรื่องเบิกจ่ายระหว่างทุกหน่วยงาน 

กับกลุ่มงานการคลัง 

   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 องค์ความรู้เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 องค์ความรู้เรื่อง การใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเข้าสู่ 
ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดในการบริหารจัดการ 
ความรู้ (KM) และเป็นต้นแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานอื่น 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ความรู้เรื่อง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
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  การติดตามการด าเนินงาน ครั้งที่ 2 เลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ประสานการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานจากทุกหน่วยงาน ตามบันทึกข้อความ ที่ ว155/2561 ลงวันที่ 18 
เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง การก ากับติดตามการจัดท าแผนการจัดการความรู้และรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินการ เพ่ือจัดท ารายงานความก้าวหน้า รอบ 9 เดือน เสนอต่อที่ประชุม
รับทราบและให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 

  ผลการติดตามพบว่า หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้  และเป็นไป
ตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนด มีเพียง 2 หน่วยงาน ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน ประธานแจ้ง
นัดหมายการด าเนินงานในระยะเวลาที่เหลือ ให้เป็นไปตามแผนงานที่แต่ละหน่วยงานก าหนด 

  การติดตามการด าเนินงาน ครั้งที่ 3 เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามบันทึกข้อความ ที่ ว369/2561 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การก ากับติดตามการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ เพ่ือจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน และสรุปรายงานผลการส่งเสริมการจัดการความรู้ในภาพรวม  

  ผลการติดตามพบว่า มีหน่วยงานที่มีผลส าเร็จของการจัดการความรู้ เป็นไปตามแผน
ด าเนินงานครบทุกหน่วยงาน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อที่ 5 จ านวน 10 หน่วยงาน  
 

ด้านผลผลิต 

     1. ในการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย มีผลส าเร็จของการ
ด าเนินการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100 

     2. รายงานผลการด าเนินงานภาพรวม ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2561 และท าการเผยแพร่ผลการด าเนินการจัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต์ การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=km 
 

การวัดผลส าเร็จของการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
 จากนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการส่งเสริมให้
หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน ด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยผลของการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะพิจารณาจากร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ในภาพรวม (ท้ัง 10 หน่วยงาน)  
 เกณฑ์ในการให้คะแนน 
  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดการความรู้ในภาพรวม 60 70 80 90 100 
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 การค านวณค่าคะแนน 
     ค านวณค่าร้อยละความส าเร็จของการจัดการความรู้ในภาพรวม 

 

 

 
 แทนค่า 

   =   
10

10
 𝑥 100 

   = ร้อยละ  100 

 

ทั้งนี้ ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้ จะ
พิจารณา จากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละ
องค์ความรู้  โดยใช้ผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5  มาใช้ในการค านวณความส าเร็จของการด าเนินงาน และมีผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานอยู่ทีร่ะดับ 5 คะแนน 
 

จ านวนหน่วยงานที่มีการด าเนินการจัดการความรู้และผ่านการประเมินจาก 
     คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 5* 

              จ านวนหน่วยงานทั้งหมดภายในสถาบัน 
X 100 



สรุปรายงานผลการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ผู้สอนได้รับความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ พ.ย. 60 ประชุมระดมสมองในกลุ่มผู้รับผิดชอบคัดเลือกองค์ความรู้ที่น ามาเป็นตัวอย่าง คณะกรรมการ KM คณะ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ พ.ย. – ธ.ค. 60 รวบรวมโครงการให้ความรู้และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการ KM คณะ 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ พ.ย.60–ม.ค.61 ประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหัวข้อฝึกอบรม คณะกรรมการ KM คณะ 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ ม.ค. - มี.ค. 61 ประชุมก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นวิทยากรและจัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา คณะกรรมการ KM คณะ 
5 การเข้าถึงความรู้ ก.พ. – เม.ย. 61 การน าเอกสารการอบรมมาเผยแพร่โดยการจัดพิมพ์เป็นเอกสารแจกให้อาจารย์ก่อน

การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
คณะกรรมการ KM คณะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

เม.ย. – มิ.ย. 61 จัดกิจกรรมเรื่อง 
1. โครงการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
(เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 
 ผลการด าเนินงาน เชิงปริมาณมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ ได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเอกลักษณ์ของคณะ โดดเด่นด้านภาษา 
สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม น าวิชาการสู่ชุมชน อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย บัณฑิต

คณะกรรมการ KM ของ
คณะ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อบริการวิชาการ 
2. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ Active Learning ณ ต่างประเทศ เป็น
โครงการต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ที่เน้นพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนด้วยเทคนิค
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ของคณะมนุษย์ได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทน 2 ท่านคือ นส.ชนิภรณ์ ภู่มณี และนส.ปุณยาภา บุญธรรมและ
ไปศึกษาดูงาน Active Learning ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
3.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 
 ผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณ บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ คณาจารย์ทุก
หลักสูตร เข้าร่วมโครงการ  เชิงคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ทุกหลักสูตรมีการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ในส่วนของคณะได้
ริเริ่มแนวคิดการวิจัยเพ่ือบริหารจัดการ โดยมีการประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยเรื่อ
ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 
4. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา : เวทีวิชาการระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพบรรลุ
ตามวัตถุ มีนักศึกษาจ านวน 8 หลักสูตร ที่น าเสนองานวิจัยโปสเตอร์จ านวน 19 
ชิ้นงาน และน าเสนอผลงานบนเวทีสัมมนา 5 เรื่อง นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความรู้และทักษะในการท างานวิจัย และมีทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน
เป็นทีม 
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านการบริหารจัดการศึกษาของคณะ กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 มีนาคม 2561  2561และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 



10 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่รวมงานทั้ง 
2 โครงการ 100 % เชิงคุณภาพทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
งานด้านการบริหาร  และงานประกันคุณภาพ พบปัญหา แนวทางแก้ไข และ
แนวทางปฏิบัติที่ดี มีผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7 การเรียนรู ้ พ.ค. – ส.ค. 61 มีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน คณะกรรมการ KM คณะ 
 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
ม.ค.- มี.ค. 61 จัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับ

อาจารย์ในคณะ 
คณะผู้บริหาร 

2 การสื่อสาร 
 

ก.พ.- มี.ค. 61 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนผ่าน
ช่องทาง ดังนี้ 
- หนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 
- ทางเว็บไซต์คณะ 

ธุรการคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
 

มี.ค. – เม.ย.61 เอกสารรูปแบบองค์ความรู้ ที่มีคุณค่าเพ่ือน าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 

คณะกรรมการ KM
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู ้ เม.ย.-มิ.ย. 61 การเผยแพร่องค์ความรู้จากที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน คณะกรรมการ KM 
5 การวัดผล ก.ค.-ส.ค. 61 ท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาตามองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน 
คณะกรรมการ KM 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 
 

ส.ค.- ก.ย. 61 จัดให้มีการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล  
1. อาจารย์ดีเด่น หรือที่มีผลงานทางวิชาการ ทางคณะได้จัดท าพิธีประกาศต่อที่
ประชุมของคณะ มอบช่อดอกไม้ และป้ายเชิดชูเกียรติ จ านวน 4 ป้าน (8 ด้าน) 
ตัวอย่างเช่น 
        - อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
        - อาจารย์หรือนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย หรือนักศึกษาได้รับ
รางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
คณะกรรมการ KM 

 
ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 

ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม : มีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและกรอบทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ (รอบ 12 เดือน) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและน าไปใช้ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จ านวนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  มีงานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 15 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ ต.ค. - พ.ย. 60 ประชุมระดมสมองในกลุ่มผู้รับผิดชอบคัดเลือกองค์ความรู้ที่น ามาเป็นตัวอย่าง คณะกรรมการ KM คณะ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ พ.ย.-ธ.ค. 60 รวบรวมโครงการให้ความรู้และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการ KM คณะ 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ พ.ย. - ธ.ค. 60 ประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหัวข้อฝึกอบรม คณะกรรมการ KM คณะ 
4 การประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู้ 
ธ.ค. 60 ประชุมก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นวิทยากรและจัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา คณะกรรมการ KM คณะ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
 

ธ.ค.60 - ม.ค.61 การน าเอกสารการอบรมมาเผยแพร่โดยการจัดพิมพ์เป็นเอกสารแจกให้อาจารย์ 
ก่อนการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

คณะผู้บริหารและ
คณะกรรมการ KM คณะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ม.ค.-ก.พ. 61 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การคัดลอกผลงานทางวิชาการ) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

7 การเรียนรู ้
 

มี.ค. – ก.ย. 61 มีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

หัวหน้าสาขาวิชา 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ต.ค.-พ.ย. 60 จัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านงานวิจัย คณะผู้บริหาร 

2 การสื่อสาร 
 

ธ.ค. 60 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมด้านวิจัยผ่านช่องทาง ดังนี้ 
- บันทึกข้อความแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 
- ทางเว็บไซต์คณะ 

ธุรการคณะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
 

ธ.ค. 60 เอกสารรูปแบบองค์ความรู้ ที่มีคุณค่าเพ่ือน าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของคณะ 

คณะกรรมการ KM
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

4 การเรียนรู ้
 

ม.ค. 61 1. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการ  
    โครงการดังกล่าวจัดตั้งงบประมาณไว้ 200,000 บาท กระจายไปในทั้ง 4 ไตรมาส ๆ ละ 
50000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เกิดแรงจูงใจในการ
เสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเพ่ิมผลงานทางวิชาการของคณะฯ ที่มีผล
การประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มีคณาจราย์เ ข้าร่วม
โครงการจ านวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลการประเมิน ในองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ผลการประเมินที่ 2.3  
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เป็น
โครงการที่ท ามาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีการศึกษามาแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 แบ่งเป็น 
4 กิจกรรมย่อยใน 4 ไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
         1. เพ่ือสร้างเสริมแรงจูงใจ และสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือเข้าสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
         2. เพ่ือให้อาจารย์ได้เตรียมความพร้อมและเตรียมผลงานทางวิชาการของตนเอง ใน
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ KMและ
ผู้บริหาร 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
            3. เพ่ือเสริมสร้างให้อาจารย์น าผลงานทางวิชาการส่งให้แก่สถาบันในการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 ผลการด าเนินงานทั้ง 4 กิจกรรม เชิงปริมาณ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 80 ท่าน 
เชิงคุณภาพอาจารย์มีความพร้อม  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าผลงานส่งสถาบัน
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ที่เข้าสู่ระบบของ
คณะ เพ่ือตรวจประเมินเอกสารประกอบการสอย หรือเอกสารประกอบค าสอน และสอบ
สอน จ านวน 6 ท่าน เข้าสู่ระบบของกองการเจ้าหน้าที่ 7 ท่าน และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 5 ท่าน ดังนี้ 
  ผศ. สุธิมา กฤตย์ธนวัต 
  ผศ. ธนสิทธิ์ คณฑา 
  ผศ. ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ 
  ผศ. นงลักษณ์ ปิยะมังคลา 
  ผศ. ปรีดี ปลื้มส าราญกิจ 
 ผ่านการประเมินการสอน และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา จ านวน 7 ท่าน คือ 
  อาจารย์พัทธดนย์  สนธิรักษ์ 
  อาจารย์พรพรรณ  โพธิ์สุวรรณ 
  อาจารย์อนันญา  วารีสะอาด 
  ผศ. ณัฐ  ล้ าเลิศ 
  อาจารย์คุณากร  กรสิงห์ 
  ว่าที่ ร.ต. เอกลักษณ์  นาคพ่วง 
  อาจารย์นนทพัทธ์  ตรีณรงค์ 
 อยู่ระหว่างการประเมินการสอน และการประเมินเอกสารการสอน จ านวน 6 ท่าน 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
     อาจารย์วิชาภา  เมธีวรฉัตร 

  อาจารย์อดุลยเดช  ถาวรชาติ 
  อาจารย์รังสรรค์  หล้าค าจา 
  อาจารย์ฐิตราภรณ์  น้อยนาลุ่ม 
  อาจารย์วรรณมาฆะ  เกสรดอกไม้ 
  อาจารย์ธนันท์ธร  โสภณดิลก 
3. โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการผลิตผลงานวิจัยกับนวัตกรรมตามนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทาง
วิชาการให้แก่ท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการบริการวิชาการรับใช้สังคมให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งเป็น
พันธกิจที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเป็นส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมงานวิจัยและงาน
วิชาการรับใช้สังคม ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และผลิตนวัตกรรมงานวิจัยและงานวิชาการรับใช้สังคม เพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามประกาศของกพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเอาความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรในด้านการ
ผลิตนวัตกรรมและงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ยุค
ประเทศไทย4.0 (Thailand 4.0) ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม ในด้านวิชาการที่ทันสมัย ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป 
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 120 คน เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถในความรู้จากที่ได้เข้าร่วมโครงการไปพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับประสิทธิภาพด้านวิชาการ ผลิตนวัตกรรม งานวิจัย และงานวิชาการเพ่ือรับใช้
สังคม พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล ก.พ. 61 ท าการติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาตามองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน คณะกรรมการ KM 
6 การยกย่องชมเชยและการให้

รางวัล 
มี.ค.-ก.ย. 61 จัดให้มีการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล อาจารย์ดีเด่น หรือที่มีผลงานทางวิชาการ ทางคณะได้

จัดท าพิธีประกาศต่อที่ประชุมของคณะ มอบช่อดอกไม้ และป้ายเชิดชูเกียรติ จ านวน 4 
ป้าย (8 ด้าน)  
        - อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
  ผศ. สุธิมา กฤตย์ธนวัต 
  ผศ. ธนสิทธิ์ คณฑา 
  ผศ. ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ 
  ผศ. นงลักษณ์ ปิยะมังคลา 
  ผศ. ปรีดี ปลื้มส าราญกิจ 
        - อาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย 
  อาจารย์วรวิทย์  นพแก้ว  ได้รับรางวัลน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
ดีเด่น ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชาติ 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพย์กร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 4-5  มิถุนายน 2561 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
คณะกรรมการ KM 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพ 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม :  
             มีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคคลกร งานวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
หน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

องค์ความรู้ที่ 1  ด้านการผลิตบัณฑิต 
ส่วนที่ 1  รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู้ : การสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาการจัดการ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนน าเสนอกรณีศึกษา หรือตัวอย่าง หรือ เรื่องราวที่เกิดข้ึนหรือที่สมมติข้ึนจากสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งกัน โดย
น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าเอาความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้เรียนประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง อีกท้ังยังช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการตัดสินใจ 
โดยการฝึกหัดผ่านการตัดสินใจในกรณีศึกษา และช่วยให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง กับทฤษฎีต่าง ๆ ที่เรียนมา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนกรณีศึกษา 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การบ่งชีค้วามรู้ : ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้เพ่ือก าหนด/บ่งชี้ความรู้ 

ต.ค. - พ.ย. 60 คณะฯ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดแผนการจัดการความรู้ 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ : การ
สอบถามจากผู้รู้ เพ่ือหาความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว
บุคคลภายในคณะวิทยาการจัดการ 

พ.ย. – ธ.ค. 60 คณะกรรมการ Km ท าการสอบถามจากผู้รู้ภายในคณะ เกี่ยวกับการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา เพ่ือหาผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : การคัดเลือก
ความรู้ 

ธ.ค. 60 – ก.พ. 61 คณะกรรมการ Km ร่วมกันก าหนดหัวข้อด้านเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
และจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรวบรวมการสอนโดยใช้กรณีศึกษา พร้อมทั้งประชุม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 

4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ : 
สังเคราะห์ความรู้ร่วมกัน 

ก.พ. - มี.ค. 61 คณะกรรมการ Km ประชุมตรวจสอบข้อมูลเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อมูล

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษา และปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ 

5. การเข้าถึงความรู้ : การเผยแพร่ผ่านการ
น าเสนอ และการเผยแพร่ผ่านเว็บคณะ 

มี.ค. - เม.ย. 61 น าข้อมูลเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษาท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
เชี่ยวชาญเผยแพร่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บคณะ เพื่อให้
บุคลากรในคณะได้ทราบถึงเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เม.ย. – มิ.ย. 61 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยซึ่งจะด าเนินการ
ในการเดือนมิถุนายน 2561 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 

7. การเรียนรู้ : การน าองค์ความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้ในการสอน 

มิ.ย. - ก.ย. 61 อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 

 
ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

: จัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับ
อาจารย์ในคณะ 

ม.ค.- มี.ค. 60 จัดประชุมคณะกรรมการ Km ชี้แจงท าความเข้าใจ และกระตุ้นให้อาจารย์จัดการ
สอนโดยใช้กรณีศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์สามารถน าเอาความรู้และ
ทฤษฎีต่าง ๆ ถ่ายทอดผ่านกรณีศึกษาให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้ รวมทั้งจัดหา
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอนให้กับ
อาจารย์ในคณะ 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 
 

2. การสื่อสาร : ประชุมกลุ่มย่อย เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
- หนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 
- ทางเว็บไซต์คณะ 

ก.พ.- มี.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ Km ก าหนดการจัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าองค์ความรู้การสอนโดยใช้กรณีศึกษาไป
เผยแพร่ 

คณะกรรมการ KM /นัก
ประชาสัมพันธ์ของคณะ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. กระบวนการและเครื่องมือ : เอกสาร

รูปแบบองค์ความรู้ ที่มีคุณค่าเพ่ือน าไป
เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยผ่านเว็บไซต์ 
หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ
คณะ 

มี.ค. – เม.ย. 60 จัดท าเอกสารรูปแบบองค์ความรู้เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเผยแพร่เพ่ือให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงโดยง่าย 

คณะกรรมการ KM /นัก
ประชาสัมพันธ์ของคณะ 
 

4. การเรียนรู้ : การเผยแพร่องค์ความรู้จากที่
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

เม.ย.-มิ.ย. 60 มีเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ บรรยาย/เล่า 
ประสบการณ์ การน าความรู้ไปใช้ 

คณะกรรมการ KM คณะ 

5. การวัดผล : ท าการส ารวจเพื่อติดตามผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามองค์ความรู้ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ก.ค.-ส.ค. 60 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้น าความรู้ไป
ใช้ในการสอนของตนเอง 

คณะกรรมการ KM คณะ 

6. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : 
คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 

ภายใน ก.ย. 60 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
คณะกรรมการ KM คณะ 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
ชื่อองค์ความรู้ : การสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม :  
 1. ท าให้คณาจารย์มีความรู้ในการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
 2. ท าให้คณาจารย์เกิดการปรับปรุงเทคนิคการสอน โดยใช้กรณีศึกษาเข้ามาช่วยสอน 
 3. ท าให้คณาจารย์เกิดความตระหนักในการพัฒนาเทคนิคการสอนของตนเอง 
 4. ช่วยให้คณาจารย์ที่จะแสวงหาความรู้มีช่องทางการเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
 5. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ โดยการเรียนรู้ต่อยอดจากความรู้ที่ฝังในตัวตนของผู้ที่มีประสบการณ์การได้แลกเปลี่ยนกัน 
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องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู้ : การวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาการจัดการ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการของคณาจารย์ เพื่อให้งานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนของของแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการน า
ผลการวิจัยมาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ในกับอาจารย์ นักศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนงานวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การบ่งชี้ความรู้ : ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้เพ่ือก าหนด/บ่งชี้ความรู้ 

ต.ค. - พ.ย. 60 คณะฯ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดแผนการจัดการความรู้ 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ : การ
สอบถามจากผู้รู้ เพ่ือหาความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว
บุคคลภายในคณะวิทยาการจัดการ 

พ.ย. – ธ.ค. 60 คณะกรรมการ Km ท าการสอบถามจากผู้รู้ภายในคณะ เกี่ยวกับการวิจัยเชิง
บูรณาการกับการเรียนการสอน เพ่ือหาผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ได้เชิญอาจารย์ 
ผศ.วชิรา รินทร์ศรี ซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยที่ผ่านการอบรม
จาก วช. มาให้ความรู้แก่คณาจารย์ 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : การคัดเลือก
ความรู้ 

ธ.ค. 60 – ก.พ. 61 คณะกรรมการ Km ร่วมกันก าหนดหัวข้อด้านเทคนิคการวิจัยเชิงบูรณาการกับ
การเรียนการสอน และจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรวมรวมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการ
เรียนการสอน พร้อมทั้งประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 

4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ : 
สังเคราะห์ความรู้ร่วมกัน 

ก.พ. - มี.ค. 61 คณะกรรมการ Km ประชุมตรวจสอบข้อมูลเทคนิคการวิจัยเชิงบูรณาการกับการ
เรียนการสอน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและความ
เหมาะสมของข้อมูลเทคนิคการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน  และ
ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้องสมบูรณ์  

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5. การเข้าถึงความรู้ : การเผยแพร่ผ่านการ

น าเสนอ และการเผยแพร่ผ่านเว็บคณะ 
มี.ค. - เม.ย. 61 น าข้อมูลเทคนิคการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนที่ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเผยแพร่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บคณะ เพ่ือให้บุคลากรในคณะได้ทราบถึงเทคนิคการวิจัยเชิงบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เม.ย. – มิ.ย. 61 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยซึ่งจะด าเนินการ
เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 

7. การเรียนรู้ : การน าองค์ความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้ในวิจัยและบูรณาการจัดการเรียน
การสอน 

มิ.ย. - ก.ย. 61 อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
เขียนข้อเสนอการจัดท าวิจัยในปีงบประมาณถัดไป ที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การบูรณาการจัดการเรียนการสอน 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM คณะ 

 
ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

: จัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับอาจารย์
ในคณะ 

ม.ค.- มี.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ Km ชี้แจงท าความเข้าใจ และกระตุ้นให้อาจารย์จัดการสอน 
โดยใช้กรณีศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์สามารถน าเอาความรู้และทฤษฎี
ต่าง ๆ ถ่ายทอดผ่านกรณีศึกษาให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้ รวมทั้งจัดหาแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอนให้กับอาจารย์ใน 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM ของ
คณะ 

2. การสื่อสาร : ประชุมกลุ่มย่อย เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
- หนังสือแจ้งการจัดโครงการ/กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 
- ทางเว็บไซต์คณะ 

ก.พ.- มี.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ Km ก าหนดการจัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าองค์ความรู้การสอนโดยใช้กรณีศึกษาไป
เผยแพร่ 

คณะกรรมการ KM/นัก
ประชาสัมพันธ์คณะ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. กระบวนการและเครื่องมือ : เอกสาร

รูปแบบองค์ความรู้ ที่มีคุณค่าเพ่ือน าไป
เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยผ่านเว็บไซต์ 
หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ
คณะ 

มี.ค. – เม.ย. 60 จัดท าเอกสารรูปแบบองค์ความรู้เทคนิคการวิจัยเชิงบูรณาการกับการ
เรียนการสอนเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงโดยง่าย 
 

คณะกรรมการ KM/นัก
ประชาสัมพันธ์คณะ 

4. การเรียนรู้ : การเผยแพร่องค์ความรู้จากที่
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

เม.ย.-มิ.ย. 60 มีเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ บรรยาย/เล่า 
ประสบการณ์ การน าความรู้ไปใช้ 

คณะกรรมการ KM 
 

5. การวัดผล : ท าการส ารวจเพื่อติดตามผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามองค์ความรู้ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ก.ค.-ส.ค. 60 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้น าความรู้ไป
ใช้ในการวิจัยของตนเอง 

คณะกรรมการ KM 

6. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : 
คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 

ภายใน ก.ย. 60 - คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM ของ
คณะ 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
ชื่อองค์ความรู้ : การวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม :  
 1. ท าให้คณาจารย์มีความรู้ในการจัดท างานวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 2. ท าให้คณาจารย์เกิดการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนเอง 
 3. ท าให้คณาจารย์เกิดความตระหนักในการจัดท างานวิจัยที่สามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาและผู้สอนเอง 
 4. ช่วยให้คณาจารย์ที่จะแสวงหาความรู้มีช่องทางการเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
 5. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ โดยการเรียนรู้ต่อยอดจากความรู้ที่ฝังในตัวตนของผู้ที่มีประสบการณ์การได้แลกเปลี่ยนกัน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู้ : เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  1. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
                           2. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอย่างน้อย 5 ด้าน 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
 

ต.ค. – พ.ย. 60 1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร 

คณะกรรมการ จัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 

พ.ย. – ธ.ค. 60 1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพ่ือรวบรวมข้อมูล
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ 
ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ 

ธุรการคณะ /อาจารย์ที่
เข้าร่วมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร /และ
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เม.ย. 61 คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้เป็น
ระบบโดยการจัดท าเป็นวารสารการจัดการความรู้และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ พ.ค. 61 ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้สอนที่มีต่อการใช้เทคนิค

ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการ
ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมินการน าไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ผลการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

5 การเข้าถึงความรู้ พ.ค. 61 คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้จากการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรผ่าน Facebook ของคณะ (แจ้งข่าวชาววิทย์ฯ@Faculty of Science) 
และจาก website ของคณะ (http://st.nsru.ac.th/km_science/) 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ก.ค. 61 เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร คณาจารย์ที่ใช้เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการ
จัดการความรู้ ได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านวารสารการจัดการความรู้ให้กับ
ตัวแทนอาจารย์ในคณะ จ านวน 2 คนที่ไปเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการสอน
แบบ Action Research and Active Learning ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

7 การเรียนรู ้ ก.ค. – ส.ค.61 -  
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ต.ค. – พ.ย. 60 1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  

2 การสื่อสาร 
 

พ.ย. – ธ.ค. 60 
 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพ่ือรวบรวมข้อมูล
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ 
ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ 

ธุรการคณะ/ อาจารย์ที่เข้า
ร่วมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร/
คณะกรรมการจัดการความรู ้

3 กระบวนการและเครื่องมือ เม.ย. 61 คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้เป็น
ระบบโดยการจัดท าเป็นวารสารการจัดการความรู้และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

4 การเรียนรู ้ พ.ค. 61 ด าเนินการเผยแพร่วารสารการจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์คณะและสื่อสังคม
ออนไลน์ของคณะ  

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

5 การวัดผล พ.ค. 61 ประเมินความพึงพอใจของผู้สอนที่มีต่อการใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน และการน าไปใช้ประโยชน์กิจกรรมการจัดการความรู้ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ก.ย. 61 คณบดีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทอม 1/2561  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
ชื่อองค์ความรู้ : เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม :  
             เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ 
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องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู้ : การท าวิจัยในชั้นเรียน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  1. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน              2. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอย่างน้อย 5 ด้าน 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
 

ต.ค. – พ.ย. 60 1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร 

คณะกรรมการ จัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 

พ.ย. – ธ.ค. 60 
 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพ่ือรวบรวมข้อมูล
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ 
ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ 

ธุรการคณะ/
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เม.ย. 61 คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้เป็น
ระบบโดยการจัดท าเป็นวารสารการจัดการความรู้และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ พ.ค. 61 อยู่ระหว่างด าเนินการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้สอนที่มีต่อการใช้
เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการ
จัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมินการน าไปใช้
ประโยชน์กิจกรรมการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้ พ.ค. 61 คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้จากการจัดการความรู้ภายใน

องค์กรผ่าน Facebook ของคณะ (แจ้งข่าวชาววิทย์ฯ@Faculty of Science) 
และจาก website ของคณะ (http://st.nsru.ac.th/km_science/) 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ก.ค. 61 เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร คณาจารย์ที่ใช้เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการ
จัดการความรู้ ได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านวารสารการจัดการความรู้ให้กับ
ตัวแทนอาจารย์ในคณะ จ านวน 2 คนที่ไปเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการสอน
แบบ Action Research and Active Learning ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

7 การเรียนรู ้ ก.ค. – ส.ค.61 อยู่ระหว่างด าเนินการ  

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ต.ค. - พ.ย.60 1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  

2 การสื่อสาร 
 

พ.ย. - ธ.ค. 60 
และ 

ม.ค. 61 
 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพ่ือรวบรวมข้อมูล
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ 
ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ 

ธุรการคณะ /
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

3 กระบวนการและเครื่องมือ เม.ย. 61 คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้เป็น
ระบบโดยการจัดท าเป็นวารสารการจัดการความรู้และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู ้ พ.ค. 61 อยู่ระหว่างการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการ

ความรู้ภายในองค์กร 
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  

5 การวัดผล พ.ค. 61 อยู่ระหว่างด าเนินการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้สอนที่มีต่อการใช้
เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการ
จัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมินการน าไปใช้
ประโยชน์กิจกรรมการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ภายใน ก.ย. 61 - คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

 
ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 

ชื่อองค์ความรู้ : การท าวิจัยในชั้นเรียน 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม :  
             เทคนิคและขั้นตอนการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกดั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ : - สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์      - ผู้บริหารให้การสนับสนุน       - ท าให้บุคลากรในคณะมีขีดความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : - อาจารย์น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ผลิตสื่อเพ่ือช่วยในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560-2561 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ ส.ค. 60 - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ และกลุ่มเป้าหมาย 
- จัดท าค าขอตัง้งบประมาณปี 2561 
- จัดค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2560 
- จัดท าแผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2560 
- ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือเสนอให้ความเห็นชอบแผนการจัดการ
ความรู้ปีการศึกษา 2560 
- ประกาศประเด็นการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2560 

รองคณบดี 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ พ.ย.60-มี.ค.61 
 
 

- ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการสร้างสื่อการเรียนการสอน เพ่ือสร้างความรู้ในการสร้างสื่อ

รองคณบดี 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 

เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรจากภายในและภายนอก
คณะ จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25-26 มกราคม 2561 และครั้งที่ 2  
วันที่ 31 มกราคม 2561 โดยมีการส ารวจอาจารย์ที่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านสื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจ านวน 30 คน 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เม.ย. 61 - ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube 
channel เพ่ือสร้างความรู้ในการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น  โดย
เชิญวิทยากรจากภายในและภายนอกคณะ จ านวน 2 ท่าน วันที่ 25-26 เมษายน 
2561 

คณะกรรมการ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ พ.ค. 61 - สกัดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้ จากผู้เข้าร่วมอบรมการสร้าง
สื่อการเรียนการสอน โดยมีผู้ที่น าความรู้ไปสร้างสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด 10 
คน จ านวน 10 รายวิชา ได้แก่ 1. เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2. วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 3. เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 4. หลักจุลชีววทิยาทางอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ 5. การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเก่ียว 6. เทคโนโลยีนมและ
ผลิตภัณฑ์ 7. การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 8. การวัดและเครื่องมือวัด
พลังงาน 9. แปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 10. การจัดการพลังงานใน
โรงงาน 

คณะกรรมการ 

5 การเข้าถึงความรู้ มิ.ย. 61 - เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสื่อที่ผลิตขึ้นมาจ านวนทั้ง 10 รายวิชา ไว้ที่หน้าเว็บไซด์ 
(ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และเผยแพร่ใน YouTube channel เพ่ือให้บุคลากรและผู้สนใน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ 

คณะกรรมการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ก.ค. 61 - จัดประชุมเพ่ือแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาจารย์ที่ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนทั้ง 10 คน มาน าเสนอความรู้และผลงานสื่อการเรียนการสอนในการประชุม
อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 9 
กรกฎาคม 2561 

คณะกรรมการ 

7 การเรียนรู ้ ก.ค. 61 - การสร้างแบบส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดองค์ความรู้ คณะกรรมการ 
ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส.ค.-ต.ค. 60 - ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะเพ่ือร่วมเป็นคณะท างาน KM ซ่ึงได้รับ

ความร่วมมือเป็นคณะกรรมการตามค าสั่งทั้งหมด 20 คน 
- มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจ 

คณะกรรมการ 

2 การสื่อสาร ส.ค.-ธ.ค. 60 - มีการจัดประชุมคณะท างาน KM 
- มีการสื่อสารผ่านทางไลน์และทางอีเมลล์ 
- มีการสร้างห้องสนทนาเรื่อง KM ที่หน้าเว็บไซต์คณะ 

คณะกรรมการ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ ธ.ค. 60-ม.ค.61 - มีการจัดท าค าสั่งตั้งคณะท างาน KM 
- มีการแบ่งปันความรับผิดชอบ 
- มีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานในคณะท างาน 

คณะกรรมการ 

4 การเรียนรู้ ม.ค..-พ.ค. 61 - มีการประชุมเพ่ือถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้ให้
บุคลากรในคณะทราบ 

คณะกรรมการ 

5 การวัดผล เม.ย.-พ.ค. 61 - มีการประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากร คณะกรรมการ 
6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล มิ.ย.-ก.ค. 61 - มีกล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากรที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

จัดการเรียนการสอนในคราวประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณะกรรมการ 
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ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 

ชื่อองค์ความรู้ : 1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม : กิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  การสร้างองค์ความรู้ให้กับคณาจารย์ผู้สนใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเรื่องการผลิตสื่อแบบวิดิโอ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
Lab 4 อาคาร 15 ชั้น 2 โดยวิทยากรภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- การสร้างองค์ความรู้ให้กับคณาจารย์ผู้สนใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเรื่องการผลิตสื่อแบบภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1124 อาคาร 11 ชั้น 2 โดยวิทยากรภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิทยากรจาก าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
- การสร้างองค์ความรู้ให้กับคณาจารย์ผู้สนใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสื่อการสอนบนสื่อออนไลน์/YouTube channel ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1124 อาคาร 11 ชั้น 2 โดยวิทยากรภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
- องค์ความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน จ านวน 10 รายวิชา ได้แก่ 1. เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2. วิศวกรรมความปลอดภัย 3. เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 4. หลักจุลชีววิทยา
ทางอาหารและผลิตภัณฑ์ 5. การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว 6. เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 7. การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 8. การวัดและเครื่องมือวัดพลังงาน 9. 
แปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 10. การจัดการพลังงานในโรงงาน 
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องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู้ : การเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ : - ท าให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความสามารถด้านงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : - หน่วยงานมีการด าเนินงานวิจัยและรายงานผลการวิจัยของหน่วยงานจ านวน 6 โครงการ 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
 

ต.ค. – พ.ย. 60 - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- มีการวางแผนปฏิบัติงานและกระบวนการติดตามประเมินผลงานวิจัยทีเพิ่มขีด
ความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม 
- องค์ความรู้การเขียนโครงร่างการวิจัยทีเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
- องค์ความรู้การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพทีเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
- ประสานงานนักวิชาการของหน่วยงานที่
มีผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Tacit 
Knowledge) การเขียนโครงการวิจัย 
- คณะท างานวิจัย และงานฝ่ายสนับสนุน
ร่วมค้นหาแนวทางการบริหารจัดการใน
การด าเนินงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่เพ่ิม

ธ.ค. 60 - จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเขียนโครงการวิจัยในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ให้คณาจารย์เขียนและส่งโครงการวิจัยเพื่อการขอรับสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และแหล่งทุนภายนอก 

คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 

ม.ค. 61 คณะท างานรวบรวมความรู้ที่ได้จากการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มา
จัดท าเป็นฐานข้อมูล 
- จัดท าเอกสารข้อมูลความรู้และแหล่งที่มาทุนวิจัย 
- ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลวิจัย 

คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ 
- พิจารณาเนื้อหาความถูกต้องขององค์
ความรู้เสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และจัดท าเป็นเอกสารข้อมูล 

ก.พ. 61 - ได้ด าเนินการพิจารณาเนื้อหาความถูกต้องของโครงการวิจัยเสนอผู้บริหารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดท าเป็นเอกสารข้อมูล 

คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

5 การเข้าถึงความรู้  
- น าองค์ความรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและรายงานส่งส านักงาน
สนับสนุนการจัดการความรู้ 

เม.ย. 61 - ได้น าองค์ความรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

พ.ค. – มิ.ย. 61 - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยความส าเสร็จการเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับการอนุมัติ 
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแห่งความส าเสร็จในการบริหารจัดการ
การด าเนินงานวิจัยทีเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ด าเนินการจัดท าคู่มือการเขียนโครงร่างการวิจัยและการบริหารจัดการในการ
ด าเนินงานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

7 การเรียนรู ้ ก.ค. 61 - จัดท าเรื่องการเขียนและการบริหารจัดการในการด าเนินงานวิจัย คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต.ค. 60 - ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะเพ่ือร่วมเป็นคณะท างาน KM  
- มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจ 

คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2 การสื่อสาร ธ.ค.60 - มีการจัดประชุมคณะท างาน KM 
- มีการสื่อสารผ่านทางไลน์และทางอีเมลล์ 
- มีการสร้างห้องสนทนาเรื่อง KM ที่หน้าเว็บไซต์คณะ 

คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

3 กระบวนการและเครื่องมือ ม.ค.61 - มีการจัดท าค าสั่งตั้งคณะท างาน KM 
- มีการแบ่งปันความรับผิดชอบ 
- มีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานในคณะท างาน 

คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

4 การเรียนรู ้ ก.พ.61 - มีการประชุมเพ่ือถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้ให้
บุคลากรในคณะทราบ 

คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

5 การวัดผล เม.ย. 61 - มีการประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากร คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล มิ.ย. 61 - มีกล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากรที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากลในคราวประชุม
บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณะกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 

ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม : กิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล" โดย 
- การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากลได้น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากลที่ได้รับความรู้จากการประสบการณ์การท างาน
วิจัยและการตีพิมพ์วารสารในต่างประเทศ  
- การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนวิจัย จึงได้มีการบูรณาการระหว่างงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ จิตปัญญาศึกษา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะครุศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  มีอาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 สามารถน าจิตปัญญาศึกษาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ โดยการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ 
ของคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
เพ่ือร่วมกันก าหนด 
 - แนวทางการการจัดการความรู้ของ
คณะครุสาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 - ก าหนดแผนการจัดการความรู้ของ
คณะครุศาสตร์ 

ก.ค. 61 - จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันพิจารณาด าเนินการจัดการความรู้ของ
คณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมพันธกิจด้านการเรียนการสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูมิภัท
ราคม (ย่านมัทรี) โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 35 คน โดยมีข้อคิดเห็นตรงในการ
ก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้จิตปัญญาศึกษา 
- จัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์ปีการศึกษา 2560 โดยเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2560 

คณะกรรมการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- ก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ปี
การศึกษา 2560 
- จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้
ความรู้ ตามหัวข้อที่ก าหนด 

ส.ค.– ม.ค. 61 ได้หัวข้อการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ ด้านการเรียนการสอน 
โครงการเพราะพันธุ์ปัญญา โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้จิตปัญญาศึกษา  
เป็นการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านปัญญาการค้นพบด้วย
ตนเอง เกิดความงอกงามทางด้านพุทธิปัญญาที่ค านึงถึงจิตใจและความแตกต่าง
ของผู้เรียน  

คณะกรรมการ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- สรุปประเด็นความรู้ 
- น าข้อมูลการส ารวจมาจัดหมวดหมู่ 

ม.ค. 61 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนจิต
ปัญญาศึกษาภายในคณะครุศาสตร์ โดยจัดให้อาจารย์ในคณะทุกสาขาวิชาและ
ภาควิชาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจิตปัญญาศึกษา โดยให้อาจารย์ภายในแต่ละสาขาวิชาและภาควิชา
แลกเปลี่ยนความรู้ ขั้นตอนของจิตปัญญาศึกษา ของแต่ละรายบุคคลออกมา
แลกเปลี่ยนกันเพ่ือท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสาขาวิชาแล้ว น าแนวปฏิบัติที่ได้ไป
น าเสนอเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีของคณะ 
- น าผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของคณะโดยใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือก
คณะกรรมการ KM เป็นผู้คัดเลือก ได้แก่ อาจารย์วีรวัฒน์ ไทยข า และอาจารย์
วัชรศักดิ์  มาเกิด 

คณะกรรมการ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- สรุปประเด็นความรู้ 
- น าแก่นความรู้ที่ได้บันทึกไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติ 

ม.ค. 61 - สกัดความรู้ที่ได้จากกิจกรรม คัดเลือกและรวบรวมความรู้จากอาจารย์ที่จัด 
การเรียนการสอนทางด้านจิตปัญญาศึกษาและน ามาสรุปเป็นความรู้ ซึ่งได้แก่
อาจารย์วีรวัฒน์ ไทยข า และอาจารย์วัชรศักดิ์  มาเกิด 
- ได้ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านจิตปัญญา 
ศึกษาในตัวของอาจารย์และผู้มีประสบการณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือใช้ใน
การถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มคณาจารย์ และเตรียมความพร้อมการกระบวนการจิต
ปัญญาศึกษาลงสู่นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

คณะกรรมการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาจารย์ที่จัดการ
เรียนการสอนจิตปัญญาศึกษา 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้/แนว
ปฏิบัติที่ได้ จากการจัดการความรู้ผ่าน 
Web Site 

ก.พ.-มี.ค. 61 - เผยแพร่ความรู้ที่ได้ให้อาจารย์ คณะครุศาสตร์ทราบผ่านระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ท าให้เข้าถึงความรู้ ที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว  
- อาจารย์ คณะครุศาสตร์ น าความรู้ที่เผยแพร่ไปทดลองปฏิบัติ 
- น าความรู้/แนวปฏิบัติที่ได้ขึ้น We Site คณะครุศาสตร์  2 เรื่อง เพ่ือให้
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ น าไปทดลองปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะกรรมการ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งอาจารย์ 
และนักศึกษา 
 

มี.ค. 61 ด าเนินการจัดเวทปีระชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
   - ความหมายของการสอนแบบจิตปัญญา 
   - แนวคิดและทฤษฏีพ้ืนฐานของจิตปัญญา 
   - องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบจิตปัญญา 
   - กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบจิตปัญญา 
   - คุณสมบัติผู้สอนแบบจิตปัญญา 
   - เป้าหมายการสอนแบบจิตปัญญา 

คณะกรรมการ 

7 การเรียนรู ้
- มีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และใช้
กิจกรรมในกลุ่มนักศึกษา  
- หนังสือขอบคุณการน าไปใช้ประโยชน์ 
 -สรุปประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนของคณะครุศาสตร์ในภาพรวม 

เม.ย.-ก.ย.61 - บทความสะท้อนคิดของนักศึกษา 
- หนังสือขอบคุณ/หนังสือแจ้งผลการน าไปใช้ประโยชน์ 
- สรุปและประเมินผลกาด าเนินงาน และของผลส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์ในภาพรวม 

คณะกรรมการ 

 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ส.ค.– ม.ค. 61 จัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่  
  1. เครือข่ายกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน 
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านจิตปัญญาศึกษาให้กับอาจารย์ที่สนใจ และ
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
  3. จัดส่งคณาจารย์และนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตปัญญา
ศึกษา 

คณะกรรมการ 

2 การสื่อสาร ก.พ.-มี.ค. 61 คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้น าเอกสารการอบรมมาเผยแพร่ โดยการ
จัดพิมพ์เป็นเอกสารแจกให้อาจารย์และนักศึกษากลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
  1. จัดส่งหนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
  2. จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 

คณะกรรมการ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ มี.ค.61-พ.ค. 61 จัดท าเอกสารรูปแบบองค์ความรู้ที่มีคุณค่า เพ่ือน าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงจดหมายข่าวของคณะ และส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วม
โครงการน าองค์ความรู้ ผ่านบทความวิชาการ   

คณะกรรมการ 

4 การเรียนรู ้ มี.ค.61 - พ.ค. 61 มีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และใช้
กิจกรรมในกลุ่มนักศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจ ในหัวข้อเรื่อง ความหมาย
ของการสอนแบบจิตปัญญาแนวคิดและทฤษฏีพ้ืนฐานของจิตปัญญา 
องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบจิตปัญญากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบจิต
ปัญญา คุณสมบัติผู้สอนแบบจิตปัญญา และเป้าหมายการสอนแบบจิตปัญญา 

คณะกรรมการ 

5 การวัดผล เม.ย.61-ส.ค.61 อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความด้านการจัดการเรียนรู้จิตปัญญา
ศึกษาไปใช้ในการจัดการจัดเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลโดย
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 และนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างสามารถน าความด้านการจัดการเรียนรู้จิตปัญญาศึกษาไปใช้ในการ
จัดการจัดเรียนรู้ในห้องเรียน ในปีการศึกษา 2560-2561 ได ้  

คณะกรรมการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล พ.ย.61-ม.ค.62 -  
 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ จิตปัญญาศึกษา 
1. ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบจิตปัญญาศึกษา 
2. ตัวอย่างกิจกรรมตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบจิตปัญญาศึกษา  
3. การน าการจัดการเรียนรู้แบบจิตปัญญาศึกษา ลงสู่ห้องเรียน 
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องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะครุศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ด้านงานวิจัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  มีงานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการ
องค์ความรู้ 
-  ประชุมระดมสมองเพ่ือก าหนดประเด็น 
องค์ความรู้  

ม.ค.–ก.พ.61 คณะกรรมการจัดการความรู้ จัดให้มีการประชุมระดมสมองในกลุ่มผู้รับผิดชอบ
เพ่ือคัดเลือกประเด็นองค์ความรู้ที่จะน ามาใช้เป็นตัวอย่าง องค์ความรู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกคือ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย” 

คณะกรรมการ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- ออกแบบส ารวจข้อมูลอาจารย์นักวิจัย  
และรวบรวม  

ม.ค.–ก.พ.61 - ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการจัดการความรู้และก าหนดเป้าหมายการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัย และก าหนดประเด็นโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน
การจัดการความรู้เป็นคณาจารย์ภายในคณะครุศาสตร์ จ านวน  40 คน  

- ท าการส ารวจระดับความรู้ของอาจารย์และประเด็นการจัดการความรู้ที่
ต้องการพัฒนาตนเอง 

- จัดท าประกาศของคณะครุศาสตร์ เรื่องการก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และเทคนิคการเขียน
บทความวิจัย” 

คณะกรรมการ 



42 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- น าข้อมูลการส ารวจมาจัดหมวดหมู่ 
- ให้อาจารย์ในคณะให้คะแนน คัดสรร
แนวปฏิบัติที่ดี 
- คณะกรรมการ KM เป็นผู้คัดเลือก 
- น าผลการวิเคราะห์มาจัดท าฐานข้อมูล
อาจารย์นักวิจัย  

ก.พ. 61 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ภายในคณะ 
ครุศาสตร์ โดยจัดให้อาจารย์ในคณะทุกสาขาวิชาและภาควิชาร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น ขั้นตอนการท าวิจัยเชิงพื้นที่ โดยให้อาจารย์
ภายในแต่ละสาขาวิชาและภาควิชาแลกเปลี่ยนความรู้ ขั้นตอนการท าวิจัยเชิง
พื้นที่ ของแต่ละรายบุคคลออกมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ
สาขาวิชาแล้ว น าแนวปฏิบัติที่ได้ไปน าเสนอ เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีของคณะโดย
ใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกคณะกรรมการ KM เป็นผู้คัดเลือก  
- จัดท าฐานข้อมูลอาจารย์นักวิจัย คณะครุศาสตร์ 

คณะกรรมการ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
 - จัดด าเนินการประชุมผู้บริหาร และ
อาจารย์คณะครุศาสตร์ เพ่ือระดม
ความคิดในการจัดประเด็นในการ
ฝึกอบรม 
 

ก.พ.–มี.ค. 61 - น าผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของคณะโดยใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือก
คณะกรรมการ KM เป็นผู้คัดเลือก ได้แก่ ผศ.ดร. เยาวเรศ ภักดีจิตร และ 
อาจารย์ ดร.อาภากร  โพธิ์ดง จัดประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดท า
หัวข้อการฝึกอบรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการ
วิจัย และการเขียนบทความวิจัย  
- จากการประชุมดังกล่าวก าหนดประเด็นในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้
โครงการ“การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 15  
กรกฏาคม  2561 มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
- ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ที่ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านความรู้
และทักษะในการท าวิจัยและการเขียนโครงร่างที่สามารถน าไปปฏิบัติงานจริง 
- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และทักษะในการท าวิจัยและการเขียนโครงร่างเพ่ือ
การวิจัยและ องค์ความรู้ที่สามาถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

คณะกรรมการ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลอาจารย์
นักวิจัย 

ก.พ.-มี.ค. 61 - เผยแพร่ความรู้ที่ได้ให้อาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ทราบผ่านระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ท าให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ ที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว  
- อาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ น าความรู้ที่เผยแพร่ไปทดลองปฏิบัติ 

คณะกรรมการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ได้ 
จากการจัดการความรู้ผ่าน Web Site 

- น าความรู้/แนวปฏิบัติที่ได้ขึ้น We Site คณะครุศาสตร์ 2 เรื่อง เพ่ือให้อาจารย์
และบุคลากร คณะครุศาสตร์ น าไปทดลองปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กรคณะครุศาสตร์ แต่ละ
สาขาวิชา  ก าหนดเป็น “วันการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM sharing day”   

มี.ค. 61 ด าเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
- จัดเป็นเวทีให้แต่ละสาขาวิชาภายในครุศาสตร์ น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละ
สาขาหรือตัวบุคคล น าเสนอ แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 
15  มีนาคม 2561 
- จ านวนผลงานน ามาถ่ายทอดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ผลงาน  ได้แก่ 
      1. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดย ผศ.ดร.เยาวเรศ  ภักดีจิตร 
      2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวสะเต็มศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย 
อาจารย์พรรณี  เหมะสถล และอาจารย์วีระวัฒน์  ไทยข า 
      3. การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือความเข้าใจ
ระดับชั้นประถมศึกษา โดย อาจารย์นิพัทธา  สังข์ยก 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน  

คณะกรรมการ 

7 การเรียนรู ้
- หนังสือขอบคุณการน าไปใช้ประโยชน์ 
 -สรุปประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ของคณะครุศาสตร์ในภาพรวม  

เม.ย.-ก.ย.61 - หนังสือขอบคุณ/หนังสือแจ้งผลการน าไปใช้ประโยชน์ 
- สรุปและประเมินผลกาด าเนินงาน และของผลส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์ในภาพรวม 
 

หมายเหตุ เนื่องจากทางคณะรอความชัดเจนในเรื่อง พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีเพียงหนังสือตอบข้อค าถามใน
เรื่องการปรึกษาหารือ แต่ทางคณะครุศาสตร์ยังคงด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ต่อไป 

คณะกรรมการ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ม.ค. 61 จัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
  - KM Block ของมหาวิทยาลัย  
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านงานวิจัยให้กับอาจารย์ที่สนใจ 
  - จัดส่งคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมด้านการวิจัยที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก 

คณะกรรมการ 

2 การสื่อสาร ม.ค.61-มี.ค.61 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยผ่าน
ช่องทาง ดังนี้ 
  - จัดส่งหนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
  - จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ 
  - ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 

คณะกรรมการ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ มี.ค.61-พ.ค. 61 จัดท าเอกสารรูปแบบองค์ความรู้ที่มีคุณค่า เพ่ือน าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงจดหมายข่าวของคณะ และส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วม
โครงการน าองค์ความรู้ ผ่านบทความวิชาการ 

คณะกรรมการ 

4 การเรียนรู ้ มี.ค.61 - พ.ค. 61 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย
ให้อาจารย์ในคณะและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ในการเรียนรู้ 

คณะกรรมการ 

5 การวัดผล เม.ย.61-ส.ค.61 ส ารวจเพื่อติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาตามองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน โดยคณาจารย์ได้น าความรู้ไปใช้ในการสร้างผลงานวิจัย /
บทความวิจัย ได้แก่ การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน และการจัดท าผลงานวิจัยเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
จากการส ารวจพบว่า ปีการศึกษา 2561 มีผลงานวิชาการ/งานวิจัยของอาจารย์
ภายในคณะ เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

คณะกรรมการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล พ.ย.61-ม.ค.62 - คณะกรรมการ 
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ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 

ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย 
1. อาจารย์คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชาได้รับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย และการเขียนบทความวิจัย และสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
2. อาจารย์คณะครุศาสตร์มีความรู้และทักษะในการท าวิจัยและการเขียนโครงร่างที่สามารถน าไปปฏิบัติงานและสามาถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
3. อาจารย์คณะครุศาสตร์สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 

หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนางานด้วยการพัฒนาจิตใจ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากรสู่สากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้: เพ่ือเพ่ิมประสิทธิการการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด 
                           2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้  

- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
ประเด็นความรู้ที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติม  
- พิจารณาประเด็นความรู้ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของส านักฯ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

พ.ย. - ธ.ค. 60    1.คณะกรรมการบริหารส านักฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน และด าเนินงานส่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู ้
   2. ท าการวิเคราะห์องค์กร เพ่ือตรวจสอบองค์ความรู้ด้านการให้บริการที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และองค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม 
   3.ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือระดมความคิดในการเลือกองค์
ความรู้ที่อยู่ในความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ภายในหน่วยงาน โดยองค์
ความรู้ที่เลือก คือ “การพัฒนางาน และการให้บริการ ด้วยการพัฒนาจิตใจ” 
   4.ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ในการด าเนินงานตามกรอบองค์
ความรู้ที่บุคลากรได้คัดเลือกตามแผนการจัดการความรู้  

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้/ผู้บริหารหน่วยงาน 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้  

- ทบทวนรูปแบบการด าเนินงานใน
ปัจจุบันและปรับให้ทันสมัย 
- ส ารวจข้อมูลเพื่อค้นหาแหล่งความรู้ที่
บุคลากรมีความต้องการ จากแหล่งต่าง ๆ 

ม.ค. 61    1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านการให้บริการ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
   2. จัดหาคู่มือและตัวอย่างการเขียนผังกระบวนการด าเนินงาน 
   3. คณะกรรมการบริหารส านัก ประชุมร่วมกันเพ่ือค้นหาบุคคล/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้มีความรู้ด้านเทคนิค/หัวใจของการให้บริการ ที่จะสามารถร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และให้แนวคิดในการบริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยที่ประชุม
เห็นพ้องร่วมกันว่า คุณพศิน อินทรวงค์ เป็นผู้มีความเชียวชาญ ในการสร้าง
แรงจูงใจ และการพัฒนาจิตใจ ด้วยการน าหลักธรรมะ และปรัชญาชีวิตมาปรับ
ใช้ในการด ารงชีวิต และการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงาน จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาบุคลากร  

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้/ผู้บริหารหน่วยงาน 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดเตรียมระบบสนับสนุนการจัดเก็บ
องค์ความรู้ 
- จ าแนกรายการความรู้เป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น และเรียนรู้ 

ม.ค. 61    1. พัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินการจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ ที่เพจ
การจัดการความรู้ของส านักฯ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=km 
   2. จัดโครงร่างหมวดหมู่ของความรู้ที่ได้ โดยแบ่งออกเป็น 
     2.1 กลุ่มองค์ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล  
     2.2 กลุ่มองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง แสวงหาได้จากแหล่งความรู้ทั่วไป 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

4 การประเมินผลและกลัน่กรองความรู้  
- ทบทวนเอกสารความรู้ แนวปฏิบัติที่ได้ 
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

ก.พ. 61 น าแนวทางการพัฒนาปรับปรุง แนวคิด หลักการให้บริการที่ได้จากการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาท าการทบทวน มากลั่นกรองสรุปเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. บุคลากรภายในหน่วยงานท าการทบทวนกระบวนการท างาน เพื่อการลด
ขั้นตอนการให้บริการให้มีความกระชับ รวดเร็ว  
   2. ด าเนินการปรับปรุงทบทวนแบบฟอร์มระบบรับ-คืนค าร้องงานทะเบียน
และประมวลผล  
   3. พัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ โดยผ่านเครือข่ายออนไลน์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์

ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
ก.พ. 61 ส านักส่งเสริมพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ รวมรวม และเผยแพร่ความรู้/แนว

ปฏิบัติที่ได้จากการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้ศึกษาเรียนรู้ น าไปปฏิบัติ สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ และการลดรอบการให้บริการ เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และสามรถเข้าศึกษาได้ตลอดเวลาที่ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=qa_km 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- จัดท าเอกสารเพ่ือกระจายองค์ความรู้ที่
ได้ไปสู่บุคลากรทุกภาคส่วน 
- จัดให้บุคลากรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน โดยน าแนวทางที่ได้จาก
การอบรม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติ 

มี.ค. 61 คณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับคณะผู้บริหารส านักฯ ประชุมบุคลากร
ภายในหน่วยงาน เพ่ือแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง และน ามาจัดท าเป็นแนวปฏิบัติในการให้บริการ 
ของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

7 การเรียนรู ้โดยส ารวจการน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดองค์ความรู้ 

เม.ย. – ก.ย. 61 ติดตามการน าความรู้ที่บุคลากรได้รับจากการจัดกิจกรรม ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ และการพัฒนางานในส่วนต่าง ๆ โดยพิจารณา
จากการสอบถาม สังเกตของคณะผู้บริหาร การประชุมกลุ่มย่อย และติดตาม
จากกระบวนงานที่ได้รับการทบทวน ปรับปรุง ใหม่ และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของหน่วยงาน 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
- ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะร่วม
เป็นคณะท างาน 
- รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจง
สร้างความเข้าใจ 

ธ.ค. 60 ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง 
ดังนี้ 
- จัดประชุมคณะท างาน KM 
- หนังสือเวียน 
- email 
- website 

มี.ค. 61 จัดท าเอกสารเผยแพร่ กระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ส านัก รวมทั้งพัฒนา 
ปรับปรุงระบบการให้บริการนักศึกษาให้มีความทันสมัย ตอบสนองความ
ต้องการและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุง
ระบบให้บริการค าร้องออนไลน์  ระบบการลงเพ่ิมรายวิชานอกแผน  ระบบงาน
ทะเบียนนักศึกษา และระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- คัดเลือกช่องทางในการเข้าถึงความรู้ 
- ก าหนดวิธีการแบ่งปันความรู้ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานใน
คณะท างาน 

มี.ค. 61 1.เผยแพร่เอกสาร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน 
2.เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลภายในหน่วยงาน 
3.ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานด้วยการพัฒนาจิตใจ เมื่อวันที่ 
29  มีนาคม  2561  ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

4 การเรียนรู ้
- ถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้
จากการจัดการความรู้ให้บุคลากรในคณะ
ทราบ 

ตลอดปีการศึกษา 1. ผู้บริหารมอบนโยบายแก่บุลากรภายในหน่วยงาน ให้ด าเนินการทบทวน
ภาระงาน และกระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง 
2. น าความรู้ไปใช้ในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยส่งเสริมให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ด้วยความเต็มใจ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความ

เข้าใจของบุคลากร 
ก.ค. 61 1. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ

น าไปใช้ พบว่า บุคลากรมีความเข้าใจในระบบการให้บริการ และมีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมแก่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ได้แก่ ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความเป็น
กันเองระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
ความพร้อมของเครื่องมือในการให้บริการ เป็นต้น 
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน พบว่า มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 4.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ใน
รูปของการกล่าวชมเชย และมอบเกียรติ
บัตรให้บุคลากร 

ก.ค. 61 คณะผู้บริหารกล่าวยกย่อง ชมเชยบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจ
ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนางานด้วยการพัฒนาจิตใจ 

 1. หนว่ยงานมีปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ได้แก่  
  - การทบทวนและลดขั้นตอนการปฏิบัติให้มีข้ันตอนที่สั้นลง เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้แก่ผู้มารับบริการ 
  - ปรับรูปแบบการบริการให้ผู้รับบริการมะความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบริการต่างๆ ของหน่วยงาน ด้วยการใช้ระบบออนไลน์ 
  - เข้าถึงบริการ โดยการ Sing in ด้วย Account User เดียวทั้งระบบ 
 2. บุคลากรของหน่วยงานมีทักษะในการเตรียมตนเองให้พร้อมส าหรับการให้บริการ และมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังการ
ให้บริการ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
หน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินระหว่างทุกหน่วยงานกับกลุ่มงานการคลัง 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี หัวหน้ากลุ่มงานของส านักงานอธิการบดี 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การยกระบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงานของส านักงานอธิการบดี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  - มีการพัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
                           - กระบวนการประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงานของส านักงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
                           - มีคู่มือในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงานของส านักงานอธิการบดี 
                           - หัวหน้ากลุ่มงานของส านักงานอธิการบดีได้มีการน าความรู้จากคู่มือฯไปใช้ในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพระดับกลุ่มงาน 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
ระดับส านักฯ 
- การประชุมทบทวนของคณะกรรมการ
จัดการความรู้ส านักฯเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
ส านักและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

ก.ย.60 – ธ.ค.60 - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับส านัก ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ 
ภายในหน่วยงาน  ตามค าสั่งส านักงานอธิการบดี ที่  33/2560 ลงวันที่ 19
ธันวาคม  2560  
- จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือทบทวน  ปรับปรุง กระบวนการ
ด าเนินการการจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอก และเพ่ือส ารวจและก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกองทั้ง 3 
กอง 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- ก าหนดประเด็นความรู้จากปัญหาของ
องค์กร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
ทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน 
- จัดการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านักเพ่ือระดมความ
ข้อคิดเห็นและสอบถามปัญหา 
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากภายในหน่วยงาน 

ก.ย.60 -ก.พ.61 
 

- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอันได้แก่ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2559  ข้อเ สนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก  ผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพในระดับกลุ่มงาน (ผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้  (KPI OP) ของกลุ่มงาน
ภายในส านักงานอธิการบดี)  ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่างๆ จากกลุ่มงาน
ภายในส านักงานอธิการบดี  รายงานเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนาระบบและ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
- ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
ส านักกับหัวหน้ากลุ่มงานของส านักงานอธิการบดี  เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาและ
แนวทางแก้ไข  

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง ทั้ง 3 
กอง 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบดี 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
  - สรุปประเด็นความรู้กระบวนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพในระดับกลุ่ม
งานของส านักเพ่ือสรุปหาแนวทางและ
วิธีการในการพัฒนาระบบและ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานอธิการบดีในระดับกลุ่มงาน
ของส านักงานอธิการบดี 
  - รวบรวมความรู้ในการพัฒนา
กระบวนการด าเนินการประกันคุณภาพ
ในระดับกลุ่มงานของส านักเพ่ิมเติม 

มี.ค.-เม.ย.61 - คณะกรรมการจัดการความรู้  สรุปประเด็นในการพัฒนาระบบและ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับกลุ่มงานของส านักงาน
อธิการบดี 
- จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นวางแนวทางในการพัฒนาระบบและ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดีในระดับกลุ่ม
งานของส านักงานอธิการบดี 
- จัดท า(ร่าง) คู่มือในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงาน
ของส านักงานอธิการบดี 
 
 

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง ทั้ง 3 
กอง 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบดี 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

 
ตลอดปีการศึกษา - คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับส านักร่วมกับคณะกรรมการประกัน

คุณภาพระดับส านัก และหัวหน้ากลุ่มงานของส านักงานอธิการบดี  สรุป
ประเด็นปัญหาจากการด าเนินงานการประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบดีเพ่ิมเติม 
- ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสรุปประเด็นปัญหาหลัก และจัดท าแนวปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว  

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกองทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบดี 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- จัดท าคู่มือในการบริหารจัดการงาน
ประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบด ี
- จัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดคู่มือในการ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพใน
ระดับกลุ่มงานของส านักงานอธิการบดีไป
ยั งหั วหน้ า กลุ่ ม ง านขอ งส านั ก ง าน
อธิการบดี 

เม.ย.–มิ.ย.61 - คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับส านักร่วมกับคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก และหัวหน้ากลุ่มงานของส านักงานอธิการบดี ได้
ด าเนินการจัดท าแนวทางการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุ่ม
งาน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับส านักได้น าเสนอแนวทางดังกล่าว
ในที่เสนอประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี โดยที่ประชุมมีมติ
ให้ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับส านักได้ จัดท า (ร่าง) คู่มือในการ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงานของส านักงานอธิการบดี
เพ่ือเป็นใช้องค์ความรู้ของส านักงานอธิการบดีในปีการศึกษานี้ 

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกองทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบดี 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน 

ตลอดปีการศึกษา ด าเนินการประชุมย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านักและหัวหน้ากลุ่มงานของส านักงานอธิการบดีเพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะต่อคู่มือในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงาน
ของส านักงานอธิการบดีมาปรับปรุงเพิ่มเติม 

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกองทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก 
- หวัหน้ากลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบด ี

7 การเรียนรู้ โดยการส่งเสริมให้มีการน า
ความรู้ที่ได้รับ มาใช้พัฒนากระบวนการ
ท างาน 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มงานของส านักงานอธิการบดีได้น าคู่มือในการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพในระดับกลุ่มงานของส านักงานอธิการบดีมาใช้งาน 

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกองทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก 
- หวัหน้ากลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบด ี

 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
- ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ของ
ส านักเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเห็น
ความส าคัญของการจัดการความรู้ 
- ส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

ต.ค.– ธ.ค.60 
 

- ขอความร่วมมือจากบุคลากรในส านักฯ เพ่ือร่วมเป็นคณะท างาน KM 
- ร่วมเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดการ
ความรู้ของส านัก 

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกองทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- หวัหน้ากลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบด ี

2 การสื่อสาร 
- ประกาศส านักงานอธิการบดีเรื่อง
นโยบายการจัดการความรู ้
- การประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ส านักฯ 
- การเผยแพร่คู่มือในการบริหารจัดการ
งานประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบดี 

พ.ย.60 - พ.ค.61 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  -  หนังสือบันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
  -  ประกาศส านักงานอธิการบดีเรื่องนโยบายการจัดการความรู้ 
  - มีเว็บไซต์ ของส านัก http://op.nsru.ac.th/ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกองทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก 
- หวัหน้ากลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบด ี

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
- การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- สรุปประเด็นความรู้ในการพัฒนาระบบ
และกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
- การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง 
“การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
ในระดับกลุ่มงานของส านักงาน
อธิการบดี” 

ม.ค.–พ.ค. 61 - ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ 
- แบ่งปันความรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ 

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกองทัง้ 3 กอง 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก 
- หวัหน้ากลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบด ี

4 การเรียนรู ้
- การติดตามการน าคู่มือในการบริหาร
จัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุ่ม

ตลอดปีการศึกษา - จัดท าคู่มือในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบดีเผยแพร่ให้แต่ละกลุ่มงานของส านักงานอธิการบดีน าไปใช้ 

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกองทั้ง 3 กอง 

http://op.nsru.ac.th/
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
งานของส านักงานอธิการบดีไปใช้ในแต่
ละกลุ่มงาน 
- การระดมความข้อคิดเห็นและสอบถาม
ปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกกลุ่ม
งานทีมีการน าคู่มือฯไปใช้เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก 
- หวัหน้ากลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบด ี

5 การวัดผล  มิ.ย.–ก.ค. 61 มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ ดังนี้ 
- ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการน าคู่มือในการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพในระดับกลุ่มงานของส านักงานอธิการบดี 
- ประเมินผลส าเร็จของคู่มือในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับ
กลุ่มงานของส านักงานอธิการบดีโดยดูจากการจัดท าตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มงาน
ว่าสามารถท าส าเร็จหรือไม่ 

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกองทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก 
- หวัหน้ากลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบด ี

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ก.ค. 61 ส านักงานอธิการบดีประกาศผลด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักเพ่ือยกย่องชมเชยให้แก่กลุ่มงานของส านักงานอธิการบดีที่สามารถจัดท า
และพัฒนาตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มงานได้เป็นผลส าเร็จ โดยในปีที่ผ่านมานั้น 
ส านักงานอธิการบดี มีกลุ่มงานที่สามารถจัดท าและพัฒนาตัวชี้วัดของกลุ่มงาน
ได้  12 กลุ่มงานจากทั้งหมด 16 กลุ่มงาน และกลุ่มงานที่มีการพัฒนาตัวชี้วัด 
คือ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกองทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก 
- หวัหน้ากลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบด ี
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ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินระหว่างทุกหน่วยงานกับกลุ่มงานการคลัง 

1. ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ให้ความส าคัญด้านการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาระบบงานและบุคลากรและสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
2. ผู้บริหาร และ บุคลากร ทราบถึงผลการด าเนินงานจากปีการศึกษา 2560 
3. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน  
4. ส านักงานอธิการบดีได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงานของส านักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ  
5. มีคู่มือในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในระดับกลุ่มงานของส านักงานอธิการบดีเพ่ือที่หัวหน้าแต่ละกลุ่มงานได้มีการน าความรู้จากคู่มือฯ ไปใช้ในการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพระดับกลุ่มงาน 
6. หน่วยงานของส านักงานอธิการบดีได้มีการพัฒนาและจัดท าตัวชี้วัดประจ ากลุ่มงาน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สังกัด มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ :  การเขียนหนังสือราชการ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐาน 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการอย่างถูกต้อง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  - บุคลากรสายสนับสนุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 

         - จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนหนังสือราชการ มากกว่าร้อยละ 80 

 
ส่วนที่ 2  กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้ 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการฯ  เพ่ือส ารวจความต้องการ
อบรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ส.ค.-ก.ย. 60 
 

จัดท าแบบส ารวจความต้องการอบรมการจัดการความรู้ในองค์กรของส านัก
วิทยบริการฯ  เพ่ือให้ได้หัวข้อในการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีประโยชน์สูงสุด
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และองค์กร 

คณะกรรมการจัดการความรู ้
/ส านักงานผู้อ านวยการ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
หนังสือราชการอย่างถูกต้องแก่บุคลากร
ของส านักวิทยบริการฯ 

ต.ค. -พ.ย. 60 
 

- ใช้นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ 
- เชิญวิทยากรมีประสบการณ์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนหนังสือราชการอย่างถูกต้อง 
 

คณะกรรมการจัดการความรู ้
/ส านักงานผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร 
และจัดเตรียมเอกสารเรื่องการเขียน
หนังสือราชการ ประกอบด้วยวิธีการเขียน 
และแบบฟอร์ม พร้อมทั้งตัวอย่างการ
เขียนอย่างเป็นระบบและเข้าใจได้ง่าย 

ต.ค.-พ.ย. 60 - มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบ - นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ า 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- สรุปประเด็นปัญหา และแนวทางการ
แก้ไขในการเขียนหนังสือราชการของ
บุคลากรภายในองค์กรให้มีรูปแบบ และ
วิธีการเขียนที่ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.พ. 61 - สรุปประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข จากผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

คณะกรรมการจัดการความรู ้
/ส านักงานผู้อ านวยการ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ 

เม.ย.-พ.ค. 61 - จัดท าเว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ขององค์กร 
- จัดให้มีสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 15 
ชั้น 2)  

คณะกรรมการจัดการความรู ้
/ส านักงานผู้อ านวยการ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
ความรู้ การเขียนหนังสือราชการอย่าง
ถูกต้อง 

เม.ย.-พ.ค. 61 - ใช้นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ 
- วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในการ 
เขียนหนังสือราชการ 
- เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ทางเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการฯ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

7 การเรียนรู ้
- ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

พ.ค. 61  การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ในปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ 
/ คณะกรรมการจัดการ
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ความรู้ / ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส.ค.-ก.ย. 60 
 

บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ มีการน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนรายงานการประชุมที่เป็นรูปแบบเดียวกัน
ของหน่วยงาน  

คณะกรรมการจัดการความรู ้
/ส านักงานผู้อ านวยการ 

2 การสื่อสาร ต.ค. -พ.ย. 60 
 

จัดท าโครงการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
อย่างถูกต้อง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร โดยใช้
นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ และเชิญวิทยากรเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรในส านักวิทยบริการฯ ที่มีประสบการณ์ และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการอย่างถูกต้อง 

คณะกรรมการจัดการความรู ้
/ส านักงานผู้อ านวยการ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ ม.ค.-ก.พ. 61 จัดท าข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการฯ เพ่ือเป็นช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดให้มีสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร (ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 15 ชั้น 2) โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ 

คณะกรรมการจัดการความรู ้
/ส านักงานผู้อ านวยการ 

4 การเรียนรู้ ต.ค.-มิ.ย. 61 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการอย่างถูกต้อง  

คณะกรรมการจัดการความรู ้
/ส านักงานผู้อ านวยการ 

5 การวัดผล ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อคัดเลือก
บุคลากรที่เขียนหนังสือราชการได้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการจัดการความรู ้
/ส านักงานผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ส.ค. 61 ไม่มีการให้รางวัล เนื่องจากบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ไม่ได้ท าการเขียน

หนังสือราชการทุกคน และบางคนอาจจะได้ท าบ้าง แต่ไม่ใช่งานหลักหรืองาน
ประจ า ท าให้เกิดความช านาญต่างกัน ซึ่งอาจเป็นข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบ 
ดังนั้น คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการจัดการความรู้จึงเห็นสมควรให้ยกเว้น ไม่
พิจารณาให้รางวัลในส่วนของการเขียนหนังสือราชการ แต่ให้บุคลากรทุกคนได้
เรียนรู้วิธีการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ 
/คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
ชื่อองค์ความรู้ : การเขียนหนังสือราชการ 
 1. ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ให้ความส าคัญด้านการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาระบบงานและบุคลากร และสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
 2. ผู้บริหารและบุคลากร ทราบถึงผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือพิจารณาการด าเนินการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2561 ของหน่วยงาน 
 3. บุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 70 
 4. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
 5. บุคลากรในหน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ :  การใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ (KM) และเป็นต้นแบบ
ของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานอื่น 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : บุคลากรสายสนับสนุนสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานของตนโดยใช้วิจัย Routine to Research เป็นฐานในการพัฒนางานประจ าเพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ (KM) พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานอื่นเป็นล าดับต่อไป  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  - มีผลงานวิจัย Routine to Research (R2R) อย่างน้อย 1 ผลงาน ที่สามารถน าไปถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ (KM) พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของบุคลากร
สายสนับสนุนในหน่วยงานอื่นได้ 

 
ส่วนที่ 2  กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้ 

- ส ารวจหัวข้อเรื่องท่ีต้องการพัฒนา
หน่วยงาน หรือบุคลากร 

ต.ค. 60 – ก.พ. 61 
 

จัดประชุมคะกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือทบทวนการจัดการความรู้ในปี
การศึกษา 2559 และเตรียมการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้ได้
แนวทางในการจัดการความรู้ โดยประเด็นในการจัดการความรู้ที่ต้องการ
พัฒนาหน่วยงาน ในปีการศึกษา 2560 คือ การใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือน าความรู้ที่ได้มา
ถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ (KM) และเป็นต้นแบบของบุคลากรสาย
สนับสนุนในหน่วยงานอื่น 

คณะกรรมการอ านวยการ / 
คณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนในการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย Routine to Research (R2R)  
- มีการให้ทุนสนับสนุนงานประจ าสู่
งานวิจัย Routine to Research (R2R)   

ม.ค. – ก.พ. 61 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม  2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย เพ่ือเสนอ
ขอทุนวิจัยและบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงาน ในวันที่ 6 -9  
และ 12  กุมภาพันธ์  2561 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยประกาศทุนวิจัยงานประจ าสู่งานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 19  มกราคม  2561  

คณะกรรมการอ านวยการ / 
คณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร  

ม.ค. – มี.ค. 61 มีระบบการจัดการความรู้ในหน่วยงาน โดยจัดเก็บความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการบนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการอ านวยการ / 
คณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัย
และพัฒนาสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วมอบรมในโครงการต่าง ๆ ไป
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจนได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย 

เม.ย.-พ.ค. 61 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานประจ าสู่งานวิจัย” ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ 
ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า อาคาร 1 โดยบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาข้อเสนอโครงการเพ่ือเสนอขอทุนวิจัย 

คณะกรรมการอ านวยการ / 
คณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

พ.ค. – ก.ค. 61 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าเอกสารประกอบการอบรมของวิทยากรเผยแพร่ใน
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการอ านวยการ / 
คณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ก.ค. – ส.ค. 61 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสาย
สนับสนุนในหน่วยงานในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยงานประจ าสู่งานวิจัย 
(Routine to Research) เพ่ือให้ได้รับทุนวิจัยระหว่างผู้ที่เสนอขอทุนวิจัย ผู้ที่

คณะกรรมการอ านวยการ / 
คณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- จดัโครงการฝึกอบรม / สัมมนา / 
เสวนา / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การวิจัย 

ได้รับทุนวิจัยและบุคลากรที่ยังไม่เคยเสนอขอทุนวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรที่ต้องการเสนอขอทุนวิจัยในโอกาสต่อไป 

7 การเรียนรู ้
- ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 61 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดท าสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
วาระการประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการอ านวยการ / 
คณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยการทบทวน ปรบัปรุง 
กระบวนการด าเนินการด้านการการจัดการ
ความรู ้

ต.ค. 60-ก.พ.61 มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือทบทวนการจัดการความรู้ใน
ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งส ารวจหัวเรื่องที่ต้องการพัฒนาหน่วยงานหรือ
บุคลากร (Training Needs Survey) ในวันที่2  กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้อง
ประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะกรรมการอ านวยการ / 
คณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

2 การสื่อสาร: มีการประชุมเพ่ือจัดเตรียม
โครงการและการให้ทุนสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแผน 

ธ.ค. 60-ก.พ. 61 ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ และ
การให้ทุนสนับสนุน เพ่ือพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 18  ธันวาคม  2561  และ
วันที่ 17  มกราคม  2561 

คณะกรรมการอ านวยการ / 
คณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

3 กระบวนการและเครื่องมือ: การเผยแพร่
ข้อมูลเอกสารองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่าน
เว็บไซต์ 

ม.ค. – มี.ค. 61 จัดเตรียมเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ  

คณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 



67 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู:้ ถ่ายทอดกระบวนการในการ

พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย และวิธีการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนวิจัย 

ม.ค.– พ.ค. 61 บุคลากรภายในหน่วยงานไดเรียนรู้กระบวนการในการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย Routine to Research (R2R) และวิธีการพัฒนาข่อเสนอโครงการ
เพ่อเสนอขอทุนวิจัยได้จากการเข้าร่วมโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้น 
ดังนี้ 
   - โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม  2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย เพ่ือ
เสนอขอทุนวิจัยและบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงาน ในวันที่ 6-
9  และ 12  กุมภาพันธ์  2561 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะกรรมการอ านวยการ
และคณะกรรมการด าเนนิงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 การวัดผล: โดยการประเมินความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากร 

พ.ค. – ก.ค. 61 มีบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา น าความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมโครงการมาพัฒนาข้อเสนอโครงการเพ่ือเสนอขอทุนวิจัย จ านวน 2 ท่าน 
และได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย 

คณะกรรมการอ านวยการ
และคณะกรรมการด าเนนิงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ใน
รูปของการกล่าวชมเชย และมอบเกียรติ
บัตรให้บุคลากรในที่ประชุมเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส.ค. 61 มีการยกย่อง ชมเชยผู้ที่ได้รับทุนวิจัยงานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to 
Research) ในการประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการอ านวยการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
ชื่อองค์ความรู้ :  
 1. กระบวนการใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 
 2. การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
 3. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 4. มีต้นแบบของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถขยายผลสู่บุคลากรท่านอ่ืน ๆ ในหน่วยงานได้ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
หน่วยงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : บุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นข้อมูลส าหรับบุคคลภายนอกองค์กรที่มาขอรับบริการด้านต่าง ๆ 
ของหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : - บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการให้บริการหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- มีคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 เล่ม 
 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
ระดับส านักฯ 

- ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
เพ่ือทบทวนการด าเนินการจัดการความรู้
ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือให้ได้หัวข้อในการ
จัดการความรู้ที่มีประโยชน์ 

ต.ค. – ธ.ค. 60 
 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
- มีการประชุมคณะกรรมการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2559 และเลือกเรื่องที่จะจัดการ
ความรู้ของส านักในปีการศึกษา 2560 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ / กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ 
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ป ฏิ บั ติ ง า น ห อวั ฒ น ธ ร ร ม  จั ง ห วั ด
นครสวรรค์ 

ม.ค. – มี.ค. 61 
 

- มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลความรู้เบื้องต้น 
- มีการจัดโครงการจัดท าแผนจัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอน
การปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 ณ หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ให้ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากร 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ / กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-  สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ป ฏิ บั ติ ง า น ห อวั ฒ น ธ ร ร ม  จั ง ห วั ด
นครสวรรค์ 
- มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์  

มี.ค. – เม.ย. 61 
 

- มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปรายงานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
- มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
มาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ / กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
เพ่ือกลั่นกรองความรู้ สรุปประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง แก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 

พ.ค. – มิ.ย. 61 

 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณาประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ในการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ สรุปประเด็นที่จะต้องมีการ
ปรับปรุง แก้ไข และน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงคู่มือให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ / กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- จัดพิมพ์เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานหอ
วัฒนธรรม จั งหวัดนครสวรรค์  เ พ่ือ
เผยแพร่ให้กับบุคลากร 

พ.ค. – มิ.ย. 61 - มีการจัดพิมพ์เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากรในส านักฯ 
- มีการเผยแพร่เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
ผ่านทางเว็บไซต์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม http://artculture.nsru.ac.th/ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ / กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ / 
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หรือจดหมายข่าวของ
ส านักฯ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

มิ.ย. – ก.ค. 61 

 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และประโยชน์ให้กับบุคลากรในส านักฯ ในเรื่องขั้นตอน
การปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ / กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ 

7 การเรียนรู ้
- มีการน าความรู้ที่ ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงในการให้บริการด้านต่าง ๆ 
ของหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 

มิ.ย. – ก.ค. 61 - บุคลากรของส านักฯ น าความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดยสามารถให้บริการใน
เบื้องต้นได้ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ / กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ 

 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
- ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ของ
สานักฯ เ พ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเห็น
ความส าคัญ 

- ร่วมเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างและ
ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดการ
ความรู้ของส านักฯ 

ต.ค. – ธ.ค. 60 - มีการจัดท าประกาศส านักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง นโยบายการจัดการ
ความรู้ ของส านักฯ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญในการ
จัดการความรู้ 
- มีการทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ ตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ / กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 การสื่อสาร 

-  ด า เนินการจัดโครงการจัดท าแผน
จัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ 
- หนังสือ/ค าสั่งแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม  
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 

ม.ค. – พ.ค. 61 - มีการจัดกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 ณ 
อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่
บุคลากรของส านักฯ โดยมีประเด็นในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  
1. แนะน ารายละเอียดหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
3. ขั้นตอนการเปิดใช้งานภายในอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ / กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- จัดท าเอกสารความรู้คู่มือการปฏิบัติงาน
หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือ
น าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือผู้ที่
สนใจสามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยผ่านการ
ประชุม เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
หรือจดหมายข่าวของส านักฯ 

พ.ค. – มิ.ย 61 - มีการจัดพิมพ์เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากรในส านักฯ 
- มีการเผยแพร่เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
ผ่านทางเว็บไซต์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม http://artculture.nsru.ac.th/ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ / กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ /  
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
 

4 การเรียนรู ้
- มีการแลกเปลี่ยนรู้ผ่านการประชุม 
ถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ให้บุคลากรในส านักฯ 
ทราบ 
- มีการน าความรู้ที่ ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงในการให้บริการด้านต่าง ๆ 
ของหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 

มิ.ย. – ก.ค. 61 - มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และประโยชน์ให้กับบุคลากรในส านักฯ ในเรื่องขั้นตอน
การปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
- บุคลากรของส านักฯ น าความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดยสามารถให้บริการใน
เบื้องต้นได้ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ / กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล 

-  ประเมินความรู้  ความเข้ า ใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  

มิ.ย. – ก.ค. 61 - จากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการจัดท าแผนจัดการความรู้ 
(KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติ งานหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการน าชมหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 94.76 อยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจภาพรวม
ทั้งหมด ร้อยละ 94.40 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ / กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 
- กล่าวยกย่องชมเชยบุคลากรในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ  

มิ.ย. – ก.ค. 61 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวยกย่อง ชมเชย ขอบคุณ มอบ
เกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่น าความรู้ไปใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ / ผู้อ านวยส านักฯ 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม: 
1. ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ให้ความส าคัญด้านการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาระบบงาน บุคลากรและสนับสนุนการด าเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
2. บุคลากรในส านักฯ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกัน  
4. บุคลากรของส านักฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
5. ท าให้บุคลากรในส านักฯ เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง  
6. มีเครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และน ามาประยุกต์และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
7. มีการพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสม ทันสมัย และถูกต้อง ท าให้ผลปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

/๒.๑๑ ผศ.จรรยา... 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที ่๑๑๗๔ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ของบุคลากรภาย ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ ผศ.ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ   ประธานกรรมการ 
๑.๒ อาจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ   รองประธานกรรมการ 
๑.๓ ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   กรรมการ 
๑.๔ ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์    กรรมการ 
๑.๕ รศ.ดร.ธานี เกสทอง    กรรมการ 
๑.๖ อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา   กรรมการ 
๑.๗ อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘ ผศ.ดร.ไชยรัตน์  ปราณี    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๙ อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๐ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์  นิยม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. ก าหนดแนวทาง ให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
๒. ชี้แจงท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของการจัดการความรู้ 
๓. ก าหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของการจัดการความรู้ 
๔. สนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอกับการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๒.๑  อาจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓  ผศ.ดร.ไชยรัตน์  ปราณี    รองประธานกรรมการ 
  ๒.๔  อาจารย์ภาณุพงษ์  คงจันทร์   กรรมการ 
  ๒.๕  ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน   กรรมการ 
  ๒.๖  อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง   กรรมการ 
  ๒.๗  ผศ.นิตยา ชนินทยุทธวงศ์    กรรมการ 
  ๒.๘  ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา   กรรมการ 
  ๒.๙  นายมงคล แพทองค า    กรรมการ 
  ๒.๑๐ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง    กรรมการ 
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๒ 

  ๒.๑๑ ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล    กรรมการ 
  ๒.๑๒ อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ   กรรมการ 
  ๒.๑๓ อาจารย์ ดร.สิริพร  ปาณาวงษ์   กรรมการ 
  ๒.๑๔ อาจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ   กรรมการ 
  ๒.๑๕ อาจารย์นันทภัค  ธนาอภินนท์   กรรมการ 
  ๒.๑๖ อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง    กรรมการ 
  ๒.๑๗ ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ    กรรมการ 
  ๒.๑๘ อาจารย์พงษ์ศักดิ์  สิริโสม   กรรมการ 
  ๒.๑๙ ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ   กรรมการ 
  ๒.๒๐ อาจารย์ปราณี  เนรมิตร     กรรมการ 
  ๒.๒๑ ผศ.ภิญโญ  ชุมมณี    กรรมการ 
  ๒.๒๒ อาจารย์สุเมธ  พิลึก    กรรมการ 
  ๒.๒๓ อาจารย์ ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา   กรรมการ 
  ๒.๒๔ อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒๕ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์  นิยม   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒๖ นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๒๗ นางสาวประทานพร  กัลยา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. จัดท าแผนการจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
๒. น าแนวปฏิบัติในการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน 

เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนการจัดการความรู้ระดับหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
๓. ก ากับดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
๔. น าผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนและประสานงานเพ่ือให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 

๕. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจ าปี และน าเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

๖. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  สั่ง ณ วันที่ ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘      

 

       
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ)  
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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