
 

 

 

 

 

 

 
แผนการด าเนินการจัดการความรู้ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน  สงักัดมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 



แผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก สถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ / มาตรการ เป้าประสงค์ ชื่อองค์ความรู้ที่ต้องการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของความรู้ 

ระยะเวลา งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ
ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคณาจารย์ให้
มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ และได้
มาตรฐานสากล  

บัณฑิตมีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะในด้าน
เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและประเทศ 

การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและ
การจัดการความรู้ใน
องค์กร 
 

- จ านวนองค์ความรู้ที่
สามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

- อย่างน้อย 1 เรื่อง ม.ค.–มี.ค. 63 ไม่ใช้งบประมาณ 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม (โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติ การ
พัฒนาการเรียนการสอน
แบบ Coaching) 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ก.พ. 63 22,000 บาท 

- จ านวนผู้น าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอด
องค์ความรู้ 

- อย่างน้อย ร้อยละ 10 
จากผู้เข้ารับการอบรม 

ปีการศึกษา 
2562 

ไม่ใช้งบประมาณ 

- จ านวนช่องทางการ 
เผยแพร่องค์ความรู้ 

- อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
 

เม.ย.–ก.ค. 63 ไม่ใช้งบประมาณ 

- จ านวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ปี พ.ค.-มิ.ย. 63 ไม่ใช้งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

พัฒนาหลักสูตร และสื่อการ
เรียนการสอน เพื่อยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม ศึกษาเพ่ือ
มาตรฐาน สากล 

การพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะ
วิทยาการจัดการ 

ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม ศึกษา และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ท้องถิ่น 
ประเทศ และประชาคม 
อาเซียน 

หลักสูตรที่ผ่านปรับปรุง
และได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก สกอ. 
จ านวน 7 หลักสูตร 

ต.ค. 62–ก.ย. 63 - 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ / มาตรการ เป้าประสงค์ ชื่อองค์ความรู้ที่ต้องการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของความรู้ 

ระยะเวลา งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ
ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคณาจารย์ให้
มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศและได้
มาตรฐานสากล 

- เพ่ืออบรมให้กับอาจารย์
ผู้สอนในการจัดท าและผลิต
สื่อการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ 
- เพ่ือจัดท าและผลิตสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ 

การพัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดท าสื่อออนไลน์ตาม
ศาสตร์วิชาของหลักสูตร 

- จ านวนสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ที่จัดท า 
- สื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ที่มีคุณภาพ 

1 งาน 
 

1 งาน 

เม.ย.-มิ.ย. 63 
 

ม.ค.–มี.ค. 63 

87,000 
 

180,000 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตให้ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ 

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความรู้และ
คุณธรรมตาม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

การประยุกต์ใช้ 
Innovation teaching 
tools เพ่ือการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในการจัดการ
เรียนการสอน Active 
Learning 

จ านวน Innovation 
teaching tools 

อย่างน้อย 2 แอปพลิเคชัน ม.ค. 63 29,900 

กลยุทธ์ที่ 5 : ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพใน
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

เพ่ือออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และสร้างสร้าง
กระบวนการเรียนรู้จิตต
ปัญญาศึกษาให้กับผู้เรียนและ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษาครู 

การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้จิต
ปัญญาศึกษา 

พัฒนาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนกระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษาในวิชาชีพครู 

การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้จิตต
ปัญญาศึกษาในรายวิชา
ชีพครูจ านวน 10 
รายวิชา 

ต.ค 62–ก.ย. 63 - 

        

        



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ / มาตรการ เป้าประสงค์ ชื่อองค์ความรู้ที่ต้องการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของความรู้ 

ระยะเวลา งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธ
กิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านงานวิจัยของคณาจารย์
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มี
มูลค่าเพ่ิมหรือน าไปใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่นและ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติได้ 

การเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีสามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดบัชาติและน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และท้องถิ่น 

- จ านวนองค์ความรู้ที่
สามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

- อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

ส.ค. 62–มี.ค. 
63 

ไม่ใช้งบประมาณ 

- จ านวนองค์ความรู้ที่
สามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

- อย่างน้อย 1 เรื่อง ปีการศึกษา 
2562 และ 

2563 

ไม่ใช้งบประมาณ 

- จ านวนช่องทางการ 
เผยแพร่องค์ความรู้ 

- อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
 

เม.ย.–ก.ค. 63 ไม่ใช้งบประมาณ 

- จ านวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ปี พ.ค.-มิ.ย. 63 ไม่ใช้งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างศักยภาพของท้องถิ่นและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สร้างเสริมผลงานวิจัย สร้าง
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีสามารถแก้ปัญหา
และตอบสนองการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

การเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางด้านวิจัย และการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อเพ่ิม
ทักษะทางวิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
- จ านวนข้อเสนอขอทุน
วิจัย และผลงานวิชาการ
และงานวิจัยที่น าเสนอใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

- ไม่น้อยกว่า 30 คน 
 
 
- ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 605,000 

มีงานวิจัยที่สนับสนุนการ
จัดท าและการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ 

การจัดการเรียนรู้ด้านการ
เรียนการสอน การผลิต
บัณฑิตและการวิจัย 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 80 

เม.ย.-มิ.ย. 63 128,000 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านการวิจัยของคณาจารย์
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ เช่น ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ การ จด
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร 

การส่งเสริมให้อาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการ
สูงขึน้ 

จ านวนบทความที่ส่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

อย่างน้อย 10 บทความ ต.ค. 62-ก.ย. 63 ไม่ใช้งบประมาณ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ / มาตรการ เป้าประสงค์ ชื่อองค์ความรู้ที่ต้องการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของความรู้ 

ระยะเวลา งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

  เพ่ือส่งเสริมการน าผลการวิจัย
บูรณาการองค์ความรู้ในการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพคณาจารย์
สมรรถนะด้านงานวิจัย
เพ่ือการบูรณาการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- มีผู้เสนอขอทุนวิจัย 
- จ านวนผลงานวิชาการ
และงานวิจัยที่น าเสนอใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

- ไม่น้อยกว่า 30 คน 
- ไม่น้อยกว่า 16 เรื่อง 
 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 405,000 

หน่วยงานสนับสนุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการองค์กรให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 
และส่งเสริมบุคลากรให้มี
สมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรสายสนับสนุนของ
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเขียน
ผลงานทางวิชาการ สามารถ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานได้ 

การเขียนผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรสาย
สนับสนุน: คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรสายสนับสนุน
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ  
2. จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนของ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เข้าร่วม
โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ“การพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งช านาญการ และ
ระดับอ่ืน ๆ” เกี่ยวกับการ
เขียนผลงานทางวิชาการ 
มากกว่า ร้อยละ 80 
 

- ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนผลงาน
วิชาการ เพ่ิมข้ึนมากกว่า
ร้อยละ 85 
 
 
- มากกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 63 30,000 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ / มาตรการ เป้าประสงค์ ชื่อองค์ความรู้ที่ต้องการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของความรู้ 

ระยะเวลา งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการองค์กรให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 3. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุน ที่
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อเลื่อน
ต าแหน่ง ช านาญการและ
ระดับอ่ืน ๆ” สามารถ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ได้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 
2562 (1 คู่มือ/คน) 

- ร้อยละ 50 ของจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุน
ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ฯ สามารถ
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จ
ในปีการศึกษา 2562  
(1 คู่มือฯ ต่อคน)  

  มีการแสวงหา อนุรักษ์ สืบ
สาน เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ขั้นตอน พิธีการวันส าคัญ
ของชาติและวันส าคัญทาง
ศาสนา 

- จ านวนกิจกรรม/
โครงการเกี่ยวกับขั้นตอน 
พิธีการวันส าคัญของชาติ
และวันส าคัญทางศาสนา 
- บุคลากรส านักฯ เกิด
ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับขั้นตอน พิธีการวัน
ส าคัญของชาติและวัน
ส าคัญทางศาสนา  
- บุคลากรส านักฯ 
สามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอน พิธีการวันส าคัญ
ของชาติและวันส าคัญ
ทางศาสนา ได้อย่าง
ถูกต้อง  

- จ านวน 1 กิจกรรม/
โครงการ 
 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ปีการศึกษา 
2562 

- 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ / มาตรการ เป้าประสงค์ ชื่อองค์ความรู้ที่ต้องการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของความรู้ 

ระยะเวลา งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการองค์กรให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และส่งเสริมบุคลากรให้มี
สมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการพัฒนากระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

การพัฒนากระบวนการให้
การปฏิบัติงานประจ าด้วย
ระบบสารสนเทศ 

ร้อยละของกลุ่มงานที่ได้
พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบ
สารสนเทศ 
(ปีงบประมาณ 2563) 

ร้อยละ 20 ปีการศึกษา พ.ศ.
2562 

- 

บุคลากรและผู้บริหารทุก
ระดับ มีความสามารถในการ
พัฒนาระบบให้บริการตาม
พันธกิจของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

การพัฒนากระบวนการ
รับสมัครนักศึกษา 
(เปลี่ยนแปลงระบบการ
รับสมัคร) 

- บุคลากรมีความเข้าใจ
ในกระบวนการ ขั้นตอน
การรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ และสามารถ
ให้บริการ และให้ข้อมูลที่
จ าเป็นแก่ผู้สมัครได้อย่าง
ถูกต้อง 
- ร้อยละของหน่วยงาน
ภายในที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร (กิจกรรม
แนะแนว) 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 
2562 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธ
กิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สร้างชุมชนวิจัยแห่งการเรียนรู้ 
Research Learning 
Community (RLC) 

มีผลงานวิจัย บริการวิชาการ
และนวัตกรรมที่ตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่นตอบโจทย์
เชิงพ้ืนที่และเชิงพาณิชย์ หรือ
ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาใน
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

การใช้วิจัยเป็นฐานในการ
น าองค์ความรู้มาถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นต้นแบบของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

จ านวนองค์ความรู้ด้าน
งานวิจัยหรือนวัตกรรม  

อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ตลอด
ปีงบประมาณ 

- 

 


