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 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการ
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เครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในต าแหน่งและสายงานของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 ดังนั้นเพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 
รวมทั้งเพ่ือรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดท าแผนจัดการความรู้ โดยใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและก ากับติดตามการ
จัดการความรู้ของทุกหน่วยงานภายใต้การดูแล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความคาดหวังให้แผนการจัดการความรู้ฉบับนี้  สามารถ
ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

       พ.ศ. 2563 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่

ตลาดแรงงาน สนองตอบความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ประชาชนทั่วไป
ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในเชิงปริมาณมากขึ้น ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพบัณฑิตที่จบจากรั้ว
มหาวิทยาลัย จึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน โดยน า
ผลการวิจัยมาใช้พัฒนารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ พัฒนาอาจารย์ในแต่ละสาขาให้มีคุณภาพทั้งด้านคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการท า
เครือข่ายทางวิชาการกับภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น  สอดรับกับสภาวการณ์ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหา รวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างยาวนาน หรือการพัฒนา ปรับใช้เฉพาะตัวบุคคล มา
กลั่นกรอง เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี มีลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย 
รวมถึงด้านต่าง ๆ ที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต ซึ่งมีการด าเนินงานภายใต้แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

 

วิสัยทัศน์ 
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital Technology) 

ในการด าเนินการตามพันธกิจเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือรองรับการท างานในอนาคต (Future of work) ตามการ

พัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ  
2. วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น และ

ด าเนินชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) 
3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21  
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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เอกลักษณ์ 
 มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

อัตลักษณ์ 
 เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา 
 

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

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 

Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
2. การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณาชย์ พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 
3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล 
5. การยกระดับ และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น 

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพ ใน

การแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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บทที่ 2 
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น ได้ด าเนินกิจกรรมมา
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของ
เอกสาร และความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับปรุงพัฒนา การแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ความรู้ที่เกิดจากความผิดพลาด รวมทั้งทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
บุคคล ประมวลกลั่นกรองให้เป็นระบบระเบียบ บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้นั้นได้อย่างสะดวก ผ่าน
ช่องทางเผยแพร่ที่ได้ก าหนดขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างบุคลากร เพ่ือให้สามารถ
น าองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดภายในองค์กร และน ามาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เกิดความตระหนักรู้ถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญของการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางาน จนเกิดการจัดการความรู้ในทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน มีองค์ความรู้เป็นฐานในการสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  โดยแนวทางการจัดการความรู้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากร
หน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดการความรู้ พร้อมทั้งมอบนโยบายและสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ 
ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่า และมี
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกัน เพ่ือ
ผลักดันให้บรรลุซึ่งเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 2. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่อยู่ในตัวบุคคลให้อยู่ในรูปแบบของเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติในการจัดการ
ความรู้ 
 4. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการจัดการความรู้ของบุคลากร 
 5. เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 6. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ จัดหมวดหมู่ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
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ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ 
1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วย 

เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 
2. มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ การบริหารงานเพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมต่อภารกิจต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 
3. บุคลากร/คณะ/ศูนย์ ส านัก สถาบัน รับรู้และเข้าใจการด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

มากยิ่งขึ้น น าไปสู่การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
4.บุคลากรของทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ภายใต้การด าเนินการจัดการความรู้ ที่ได้มีการ

รวบรวมไว้สะดวกมากขึ้น และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายช่องทาง 
5.ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ ได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนากระบวนการท างาน และพัฒนา

ระบบการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของตน  
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่เลือกท า 

สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาต่าง  ๆ และแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดแผนจัดการความรู้ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบันให้ความสนใจ และให้
ความส าคัญ ในอันที่จะด าเนินงานการจัดการความรู้ส าหรับบุคลากร เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่จะสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

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

Team และในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ได้รับความร่วมมือจากตัวบุคคลที่เป็นทรัพยากรที่มี

คุณค่า (Resource persons) โดยเฉพาะผู้ที่มี Tacit Knowledge ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

แนวทางการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้น าแนวทางในการด าเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ โดยส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งมีแนวทางใน
การด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการความรู้ คือ แผนที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
น าไปสู่ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ แผนการจัดการความรู้ประกอบไปด้วย กิจกรรมการ
จัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่อง
ชมเชยและให้รางวัล รวมถึงการบูรณาการและต่อยอดองค์ความรู้ 
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 2. มหาวิทยาลัยก าหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในด าเนินการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อย 1 ประเด็นยุทธ์ จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ของมหาวิทยาลัย 
 3. การจัดท าแผนและการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้นั้น ควรมีการด าเนินงานเป็นไปตาม
กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (ข้อสังเกตของกระบวนการจัดการความรู้ในขั้นตอนของการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ควรท าให้ครอบคลุมทั้ง Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge) กระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 6 องค์ประกอบ (ข้อสังเกตในส่วนของการด าเนินการยกย่องชมเชยนั้น ควร
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง และน าไปสู่การสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 
 4. มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และสร้างบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งก ากับติดตามให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามแผนการจัดการความรู้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดท าข้ึนและเสนอมายังมหาวิทยาลัย 
 5. หน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ ส านักและสถาบัน ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ให้ครบถ้วน
ทุกกิจกรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 6. การวัดผลส าเร็จของการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยนั้น เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดที่แต่ละหน่วยงานก าหนดตามแผนงาน ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาจากผลส าเร็จของการ
จัดการความรู้ในภาพรวมทุกหน่วยงาน  
 

การส่งเสริมจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
 ภายใต้นโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมและก ากับติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ 
โดยมอบหมายคณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการด าเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลัยประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ ให้แก่คณะ /
หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งก าหนดปฏิทินการด าเนินการและแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. คณะ/หน่วยงานทบทวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
และระดับมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นองค์ความรู้ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และ
งานด้านการวิจัยเป็นหลัก และได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถก าหนดประเด็นความรู้ในเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของบุคลากรภายใน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ภายใต้กรอบการจัดการความรู้ที่สนับสนุน
การด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
แบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing 
Universities) ให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคม
และประเทศชาติ 

1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ 
และทักษะตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 
3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้ทันสมัยและตอบสนอง
ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
2. พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) เพ่ือสร้างทางเลือกของ
ชุมชนและท้องถิ่นตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศและการปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้
ตอบสนองต่องานในอนาคต ความ
ต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ 
4. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้
มาตรฐานสากล 
5. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ (Experirnce) และ
การแก้ปัญหาตามสภาพจริง (Hand-on) 
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
7. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา
กลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิง
พาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม  
และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

1. ผลงานวิจยัและนวัตกรรม
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งสรา้งมูลค่าเพ่ิมแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 
2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มี
คุณภาพได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพใน
การพ่ึงพาตนเอง 

1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถของ
ท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการ
วิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพ่ิม
สูงขึ้น 
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ  
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ
น้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

4. ส่งเสริมและพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. บัณฑิตครมูีคุณภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่
ศตวรรษที่ 21 
3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนา
ครูที่มีคุณภาพ 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิต
ครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล  หลังสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่
มาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21 
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู  
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการ
องค์กรให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

1. มีรูปแบบ/ระบบบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล และมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ 
ทักษะใหม่ (New Skill) และมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างาน
อย่างมีความสุข 
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  และ
จัดเส้นทางการท างานใหม่เพ่ือส่งเสริม
ให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพ และพัฒนากระบวนการ
ท างานให้เป็นดิจิทัล ที่เหมาะสมในการ
ท างาน 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การยกระดับ และการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing 
Universities) ให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการ

1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและนานาชาติ 
2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมใน
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
สู่มาตรฐานสากล 

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ
ท้องถิ่นระดับประเทศและนานาชาติ 
2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล 

3. มีเครือข่ายกับองค์กรใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัด
อันดับคุณภาพในระดับ
นานาชาติ 

3. การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่
มาตรฐานสากล 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพใน
ระดับนานาชาติ 

 

 3. ทุกหน่วยงานด าเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อหน่วยงาน /มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ประเด็น มาด าเนินการจัดการ
ความรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
องค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ระดับคณะ 

ที ่ ชื่อองค์ความรู้ หน่วยงาน 
1 ทักษะการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนรูปแบบใหม ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2 
แนวทางในการน าความรู้ไปเขียนชุดผลงานวิจัย สามารถรับใช้
สังคมและท้องถิ่นได้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

4 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านวิจัย และการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายวชิาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 การพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและการ

จัดการความรู้ในองค์กร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

8 การยกระดับการเผยแพร่บทความทางวชิาการ และการ 
บูรณาการรว่มกับการเรยีนการสอนและประโยชน์สู่ท้องถิ่น 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
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องค์ความรู้ด้านการพัฒนาหน่วยงาน ระดับส านัก/สถาบัน 
ที ่ ชื่อองค์ความรู้ หน่วยงาน 
1 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2 การปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายใน
ของส านักอธิการบดีบนเว็บไซด์ของส านักให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักงานอธิการบดี 

3 การเขียนโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 แนวทางการช่วยเหลือและกลวิธีการส่งเสริมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 การประชาสัมพันธโ์ครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรมผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ (Facebook) 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 4. คณะ /หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน และบูรณาการร่วมกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 6 องค์กระกอบ ซึ่งแต่ละกระบวนการมีรายละเอียด ดังนี้ 

    4.1 กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้หน่วยงานเข้าใจถึงขั้นตอนที่จะท าให้
เกิดการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในหน่วยงาน มีข้ันตอนดังนี้ 
  การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร  ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ในรูปแบบใด  อยู่ที่ใคร 
  การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการรวบรวม/สกัดความรู้ ทั้งความรู้ที่เป็น Explicit 
Knowledge และ Tacit Knowledge โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการต่างๆ ในการสร้างและแสวงหาความรู้ที่
เหมาะสม เช่น การรวบรวมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จากตัวบุคคล เช่นการ
ประชุม ระดมสมอง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน รักษาความรู้เก่า, ก าจัด
ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้น 
  การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก  เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างข้ึนมา เพ่ือน าไปใช้ใน
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ มักเป็นแบบทางเดียว เช่น เอกสาร ฐานข้อมูล
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ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  กรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ช่วยใน
การ “ถ่ายทอด” ความรู้ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice: CoP) จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
  การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการ 
แลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการท างานเพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพ่ือให้ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อปฏิบัติ
ตามแล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือให้หน่วยงาน
น าไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    4.2 กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยได้พิจารณาปัจจัยแวดล้อมภายใน ที่จะ

ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ทั้ง โดยการน ากระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management) มาเชื่อมโยง เพ่ือจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่จะท าให้กระบวนการจัดการความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และท าให้การจัดการ
ความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผล โดยจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง โดยกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกับ KMP ที่
กล่าวมาข้างต้นได้ ซึ่ง CMP ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

    การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการเตรียมสิ่งพ้ืนฐาน ให้เหมาะกับการจัดการ
ความรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศท่ีสนับสนุนการจัดการความรู้ การแต่งตั้ง คณะท างานครอบคลุมบุคลากรด้าน
ต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ แนวทางการติดตามประเมินผลของ
กิจกรรมต่างๆ  

7.การเรียนรู้ 

1.การบ่งช้ีความรู้ 

2.การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

3.จัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

4.ประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

6.การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

5.การเข้าถึงความรู้ 

กระบวนการ
จัดการความรู้

1.การส ารวจ
ความรู้

2.การรวบรวม
และพัฒนา

3.สังเคราะห์
ความรู้และ

จัดเก็บ

4.การเผยแพร่ 
ถ่ายทอด
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    การสื่อสาร เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในมหาวิทยาลัย/หน่วยงานรู้ว่าก าลังส่งเสริมการ จัดการ
ความรู้ ท าการจัดการความรู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร (ต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และตัวผู้ปฏิบัติงาน) จะท า 
อะไรกันบ้าง และจะต้องท าอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ตัวอย่างการสื่อสาร เช่น จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ประเด็นส าคัญเรื่องการจัดการความรู้ เป็นต้น 

    กระบวนการและเครื่องมือ เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพ่ือช่วยให้การ ค้นหา เข้าถึง 
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและ เครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของ
ความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร เช่น การนน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บความรู้ เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การ
ทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews: AAR) แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice 
Exchange) มาใช้ในกระบวนแบ่งปันความรู้ในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

    การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ และหลักการของ
การจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ  การประเมินผลและปรับปรุง 
เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร ในกระบวนการจัดการความรู้ ให้แก่
คณะท างานการจัดการความรู้, จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบความส าเร็จ ในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

    การวัดผล เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้หรือไม่, มี
การน าผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น  มีการนน าผล การวัดมาใช้ในการ
สื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผล ต้องพิจารณาด้วยว่าจะ
วัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ 
(Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น วัดผลส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการ จัดการความรู้ประจ าปี ราย
กิจกรรมและภาพรวมเพ่ือสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา กระบวนการ 

    การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการ
จัดการความรู้ของบุคลากร ทั้งในส่วนของคณะท างานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควร พิจารณาได้แก่ ค้นหาความ
ต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรม
ที่ท าในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เช่น มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่น
ระดับหน่วยงานภายใน   
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กระบวนการ 
และเครื่องมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior) 

Robert Oster Hoff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การจัดการความรู้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น ได้ค านึงถึงการจัดเก็บ รวบรวม 
และแลกเปลี่ยนความรู้จากบุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ทั้งนี้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อย และระดับมหาวิทยาลัยนั้น ได้
ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลส าเร็จของการจัดการความรู้ และสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังกิจด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน 
 5. คณะกรรมการฯ ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุกหน่วยงาน 

    5.1 ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ โดยก าหนดให้แต่ละ 
องค์ความรู้ จะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

    5.2 ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ การ
จัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดยมีช่วงห่างของระยะเวลาในการติดตาม  แต่ละครั้งที่
เหมาะสม รวมถึงการเก็บข้อมูลหลักฐานการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการจัดการความรู้  

    5.3 ด าเนินการติดตามการน าความรู้ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมในแต่ ละหน่วยงาน ไปใช้
ประโยชน์ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย ฯลฯ 
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การวัดผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
 จากนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภายในทุกหน่วยงาน ด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะพิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ในภาพรวม (ท้ัง 10 หน่วยงาน) 
 เกณฑ์ในการให้คะแนน 
  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ในภาพรวม 

80 85 90 95 100 

 
ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้ จะพิจารณา จาก

การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ ซึ่งก าหนด
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผล คือ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการ ความรู้ขององค์
ความรู้ที่รับผิดชอบ 

 

การติดตามการน าผลการจัดการความรู้ไปใช้ 
 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยฯ มีการทบทวนผลการ
ด าเนินงาน และปรับปรุงกระบวนการ ดังนี้ 

1. ลงพื้นที่ไปยังทุกหน่วยงาน เพ่ือสอบถามความก้าวหน้า และติดตามผลการด าเนินงาน 
2. ให้การช่วยเหลือและข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรม 
3. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยจัดเวทีกลางในการจัดกิจกรรม KM ด้าน

การจัดการเรียนการสอนด าเนินการผ่านกิจกรรมอบรมอาจารย์/อาจารย์ใหม่  และด้านการวิจัย
ด าเนินการผ่านโครงการพัฒนานักวิจัย เป็นต้น  (ใช้เวทีการอบรมอาจารย์ใหม่ ซึ่งมีตัวแทนของแต่
ละคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน) 

4. ทบทวนแผนการก ากับติดตามการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอด และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

 
การจัดท าแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินตนเองในเรื่องการจัดการความรู้ 

เพ่ือให้ทราบถึงความพร้อม จุดแข็ง-จุดอ่อน / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และ
ระดับหน่วยงาน เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ต่อไป โดยแบบประเมินตนเอง
ในเรื่องการจัดการความรู้ภายในองค์กร แบ่งออกเป็น 6 หมวดย่อย ตามหัวข้อดังนี้ 

หมวดที่ 1 กระบวนการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่/ท าอยู่ 

1. องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็ง
จุดอ่อนในการจัดการความรู้ เพ่ือปรับปรุงความรู้ เช่น 
องค์กรยังขาดความรู้ที่จ าเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อ
การน าไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร และมีวิธีที่
ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ SWOT แต่ยังไม่มี
การน าไปเชื่อมโยงถึงการจัดการความรู้ 

2. องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน 
อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ เมื่อมี
ความจ าเป็นต้องใช้เท่านั้น ต่างคนต่างท า และยัง
ไม่เป็นระบบ 

3. ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิด
ใหม่ ๆ ระดับเทียบเคียง Benchmarks cและ Best 
Practices จากองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
(บริการ หรือด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน และจากองค์กร
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง) 

มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ แต่ท ากันในเฉพาะ
บางกลุ่ม ยังไม่เป็นระบบและครอบคลุมทุกคน 

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

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าวารสารการจัดการ
ความรู้ และ Webpage การจัดการความรู้ เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การจัดการความรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย แต่ยังไม่เป็นระบบ 

5. องค์กรเห็นคุณค่า Tacit Knowledge หรือความรู้
และทักษะ ที่อยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ์
และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองค์กร 

มหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าของ Tacit Knowledge 
และพยายามกระตุ้นให้มีการถ่ายทอดความรู้ ส่วน
ใหญ่ด าเนินการโดยการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้เป็นกลุ่มย่อย แต่ยังขาดการถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นระบบไปสู่บุคลากรภายในทั้งหมด 
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หมวดที่ 2 ภาวะผู้น า 
กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่/ท าอยู่ 

1. ผู้บริหารก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์
ที่ส าคัญภายในองค์กร 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับ
หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

2. ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นทรัพย์ 
(Knowledge Asset) ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กรได้ และมีการจัดท ากลยุทธ์ที่
ชัดเจน เพ่ือน าสินทรัพย์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของ
การจัดการความรู้ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน และการด าเนินงาน
ในภาพรวม 

3. องค์กรเน้นการเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อส่งเสริม 
Core Competencies เดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งข้ึน 
และพัฒนา Core Competencies ใหม่ ๆ 

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และ
เพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น โดยจัดสรร
งบประมาณให้เข้าร่วมการประชุม การอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมภายระดับ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่ง 

4. การมีส่วนร่วมของการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่ต้องใช้ประกอบในการ
พิจารณาการประเมินผล และให้ผลตอบแทนบุคลากร 

การจัดท าแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยได้ให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณา เป็นการประชุม
กลุ่มย่อย เพ่ือน าผลมาวิพากษ์ในกลุ่มใหญ่ภายหลัง 

 

หมวดที่ 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่/ท าอยู่ 

1. องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดโครงการ / 
กิจกรรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. บุคลากรภายในองค์กร ท างานโดยเปิดเผยข้อมูล
และมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน 

บุคลากรมีการท างานที่เปิดเผย และมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานจากผู้บริหารระดับต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. องค์กรตระหนักว่า วัตถุประสงค์หลักของการ
จัดการความรู้ คือการสร้างหรือเพ่ิมพูนคุณค่าให้แก่
ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน/บุคลากรต่าง ๆ ยังไม่เห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการความรู้ 

4. องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ โดยให้
อิสระในการคิด และการท างานรวมทั้งกระตุ้นให้มี
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

มหาวิทยาลัยให้อิสระแก่หน่วยงาน บุคลากรต่าง ๆ 
ในการคิดและสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ แต่บุคลากร
ส่วนมากยังไม่มีการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 

5. ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของทุกคน 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของการ
เรียนรู้ แต่ยังขาดความเข้าใจ ในการรวบรวมองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ 
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หมวดที่ 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่/ท าอยู่ 

1.เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและ
เชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในองค์กรและกับ
องค์กรภายนอก   

มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมีช่องทางการ
สื่อสารระหว่างกัน หลากหลายช่องทางด้วยกัน ไม่
ว่าจะเป็น จดหมายข่าว สื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

2.เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ขององค์กร 
(An Institutional Memory) ที่ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงได้ 

บุคลากรสามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้สะดวก แต่
ยังขาดการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งคลังข้อมูล 
รวมถึงยังขาดการบันทึกจ านวนผู้เข้าใช้บริการ 

3.เทคโนโลยีที่ใช้ท าให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและ
ใกล้ชิดผู้มาใช้บริการมากข้ึน เช่น ความต้องการและ
ความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เป็นต้น 

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่นแบบสอบถาม เว็บบอร์ด สายตรงถึงอธิการบดี  

4. องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้น
ความต้องการของผู้ใช้ 

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยน าข้อคิดเห็น
ความต้องการใช้งาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบ 

5. องค์กรกระตือรือร้นที่จะน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้
พนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงานกันได้ดี
ขึ้น มาใช้ในองค์กร 

มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้บุคลากร
เชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น 

6. ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) 
ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดข้ึนจริง (Real Time) และ
ข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง พัฒนาระบบตาม
สภาพจริงและตามวาระส าคัญต่าง ๆ 

 

หมวดที่ 5 การวัดผลการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่/ท าอยู่ 

1. องค์กรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการ
ความรู้กับผลการด าเนินการที่ส าคัญขององค์กร เช่น  
ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร ฯลฯ 

สนับสนุนให้มีการเรียนรู้และแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ 
เพ่ือใช้ในการจัดการความรู้เพ่ิมมากขึ้น 

2. องค์กรมีการก าหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรู้
โดยเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จใน
การจัดการความรู้แต่ละประเด็น 

3. จากตัวชี้วัดในข้อ 5.2 องค์กรสร้างความสมดุล
ระหว่างตัวชี้วัดที่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย  กับ
ตัวชี้วัดที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ยาก  

ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมที่มีการระบุตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับโครงการ 
และแผนการจัดการความรู้ 

4. องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ 
ที่มีส่วนส าคัญที่ท าให้ฐานความรู้ขององค์กรเพ่ิมขึ้น 

จัดสรรงบประมาณ โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดท า
โครงการ/กิจกรรมเสนอขอรับจัดสรร พร้อมทั้ง
ชี้แจงและรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ 

5. องค์กรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการ
ความรู้กับผลการด าเนินการที่ส าคัญขององค์กร 

การเชื่อมโยงผลการด าเนินงานยังไม่มีความ
ชัดเจน และเป็นระบบ 
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คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและอยู่ในความต้องการของตนเอง พร้อมทั้งจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยมีประเด็นความรู้  
จ านวน 10 องค์ความรู้ จาก 10 หน่วยงาน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร 
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

องค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ระดับคณะ 
ที ่ ชื่อองค์ความรู้ หน่วยงาน 
1 ทักษะการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนรูปแบบใหม ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2 
แนวทางในการน าความรู้ไปเขียนชุดผลงานวิจัย สามารถรับ
ใช้สังคมและท้องถิ่นได้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

4 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านวิจัย และการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 การพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและ

การจัดการความรู้ในองค์กร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

8 การยกระดับการเผยแพร่บทความทางวชิาการ และการ 
บูรณาการรว่มกับการเรยีนการสอนและประโยชน์สู่ท้องถิ่น 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

 

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาหน่วยงาน ระดับส านัก/สถาบัน 
ที ่ ชื่อองค์ความรู้ หน่วยงาน 
1 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2 การปรับปรงุการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายใน

ของส านักอธิการบดีบนเว็บไซดข์องส านักให้เป็นปัจจุบัน 
ส านักงานอธิการบดี 

3 การเขียนโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 แนวทางการช่วยเหลือและกลวิธีการส่งเสริมบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 การประชาสัมพันธโ์ครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook) 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ มีรายละเอียดตามกระบวนการ จัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอน (KMP) ทีน่ ามาบูรณการร่วมกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CMP) ทั้ง 6 
องค์ประกอบ ดังนี้  



 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

หน่วยงานระดับคณะ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการ 
      เรียนการสอน : การบูรณาการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
และประชุมระดมสมองในกลุ่มผู้รับผิดชอบคัดเลือกองค์
ความรู้ที่น ามาเป็นตัวอย่าง 

ต.ค.-ธ.ค. 63 มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ 

ตัวแทนจากทุก
หลักสูตรร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ 

- นโยบายการ
จัดการความรู้ 
ระดับคณะ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  โดยผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการรวบรวมโครงการให้ความรู้และรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ และด าเนินกิจกรรม 

ม.ค.-มี.ค. 64 มีตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมทุก
หลักสูตร 

อาจารย์ทุกหลักสูตร/
สาขาวิชา 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยการสรุปความรู้จากการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

มีรายงานสรุปความรู้
จากการจัดกิจกรรม 

มีการน าองค์ความรู้ไป
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  เม.ย.-ก.ย. 64 มีตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมทุก
หลักสูตร 

อาจารย์ทุกหลักสูตร/
สาขาวิชา 

อุปกรณ์ /
เทคโนโลยี 
สนับสนุน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้ โดยการการน าเอกสารการอบรมมา

เผยแพร่โดยการจัดพิมพ์เป็นเอกสารแจกให้อาจารย์ และ
เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของคณะ 

เม.ย.-ก.ย. 64 จ านวนช่องทางเยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

ไม่น้อยกว่า 2 
ช่องทาง 

อุปกรณ์ /
เทคโนโลยี 
สนับสนุน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  โดยจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการจัดกิจกรรม  
 

ม.ค.-ก.ย. 64 มีตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมทุก
หลักสูตร 

อาจารย์ทุกหลักสูตร/
สาขาวิชา 

อุปกรณ์ /
เทคโนโลยี 
สนับสนุน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

7 การเรียนรู ้โดยให้อาจารย์ภายในคณะน าองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการจัดกิจกรรม มาใช้ในการผลิตสื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

เม.ย.-ก.ย. 64 หลักสูตรมีสื่อการเรียน
การสอนที่ได้จากการน า
องค์ความรู้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ 

14 หลักสูตร อุปกรณ์ /
เทคโนโลยี 
สนับสนุน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- เสริมสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการความรู้ 

ต.ค. 63 -ม.ค.64 - แหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนการสอน 

จ านวน 1 ครั้ง จาก
การได้ศึกษาหาความรู้ 

ห้องเรียน/
ปฏิบัติการ
ห้องสมุด 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

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

ต.ค. 63-ม.ค.64 จ านวนช่องทางในการ
สื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง อุปกรณ์ส านักงาน 
และระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- เอกสารรูปแบบองค์ความรู้ ที่มีคุณค่าเพ่ือน าไปเผยแพร่
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงโดยง่าย โดย
ผ่านเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ
คณะ 

ม.ค.-ก.ย. 64 จ านวนช่องทางในการ
สื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง เอกสารและ
รูปแบบองค์
ความรู้และระบบ
เครือข่าย เว็บไซต์ 
ประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

4 การเรียนรู ้
- การเผยแพร่องค์ความรู้จากที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- เอกสารการเผยแพร่
องค์ความรู้ 
 
- จ านวนช่องทางในการ
สื่อสาร 

- อาจารย์ในคณะและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ความรู้ไม่น้อยกว่า 2 
องค์ความรู้ 
- 2 ช่องทาง 
 

ช่องทางการ
เผยแพร่ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล โดยการท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการน า

องค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ม.ค.-ก.ย. 64 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่

ได้น าความไปใช้จัดการ
เรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้าอบรม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มี
ต่ออาจารย์ผู้สอน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  - - - - - 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ 45,000             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้             
5. การเข้าถึงความรู้             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้             
7. การเรียนรู้             
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องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกทั้งยังสามารถน าผลการวิจยัไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาต ิ
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์มีแนวทางในการน าความรู้ไปเขียนชุดโครงการวิจัย สามารถรับใช้สังคมท้องถิ่นได้ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานวิจัย 
      และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ความพึงพอใจของอาจารย์ที่น าความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเขียนชุดโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ : โดยการส ารวจหัวข้อที่ต้องการพัฒนา ต.ค. –ธ.ค. 63 - จากการประชุมคณะ
ผู้บริหาร 

- ตัวแทนจาก
หลักสูตร/ทุกสาขาวิชา 

- นโยบายของ
คณะ 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ : โดยรวบรวมโครงการให้
ความรู้และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

ม.ค.-มี.ค. 64 - ผู้เข้าร่วมโครงการทุก
หลักสูตร/ทุกสาขาวิชา 

- อาจารย์ทุกหลักสูตร/
ทุกสาขาวิชา 

- รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : โดยการสรุปองค์ความรู้
จากโครงการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- เล่มรายงาน 1 เล่ม - องค์ความรู้ไป
พัฒนาการเรียนการ
สอน  

- อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสนับ
สนับสนุน 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ : ประมวลผลจาก
กระบวนการด าเนินการ 

เม.ย.- ก.ย. 64 (1) ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

(1) อาจารย์ทุก
หลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

(1) อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสนับ
สนับสนุน 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้ โดยการจัดอบรมด้านการวิจัย และน า

เอกสารการอบรมมาเผยแพร่โดยการจัดพิมพ์เป็นเอกสาร
แจกให้อาจารย์ก่อนการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

เม.ย.- ก.ย. 64 - มีการเผยแพร่ข้อมูล - ช่องทางเผยแพร่
ข้อมูล 

- อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสนับ
สนับสนุน 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  โดยแบ่งกลุ่มเพ่ือเสนอ
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างการจัดโครงการ 

ม.ค.- ก.ย. 64 - ผู้เข้าร่วมโครงการทุก
หลักสูตร/ทุกสาขาวิชา 

- อาจารย์ทุก
หลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

- อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสนับ
สนับสนุน 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

7 การเรียนรู ้ โดยมีการน าองค์ความรู้เผยแพร่ทาง web 
คณะฯ 

เม.ย.- ก.ย. 64 - การเผยแพร่ข้อมูล - ช่องทางเผยแพร่
ข้อมูล 

- อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสนับ
สนับสนุน 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- เสริมสร้างความเข้าใจเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการความรู้ 

ต.ค. 63-มี.ค. 64 - อาจารย์มีความเข้าใจ
ในจุดประสงค์การจัด
โครงการ 

- ร้อยละ 100 - เอกสาร
สนับสนุน 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
ด้านวิจัยผ่านการประชุม 

ต.ค. 63-มี.ค. 64 - มีการจัดการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

- อย่างน้อย 1 ครั้ง - เอกสาร
ประกอบการประชุม 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

3 กระบวนการและเครื่องมือ โดยน าเอกสารรูปแบบองค์
ความรู้ น าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงโดยง่าย 
โดยผ่าน Web site จดหมายข่าวของคณะ 

ธ.ค. 63-มี.ค. 64 จ านวนกิจกรรมที่ได้มี
เอกสารรูปแบบองค์
ความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ /กิจกรรม 

- เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู้ โดยการเผยแพรอ่งค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การวิจัยที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ ของคณะ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

- มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูล 

- อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสนับ
สนับสนุน 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

5 การวัดผล โดยการท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการ
ฝึกอบรม/สัมมนาตามองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

เม.ย.-ก.ย. 64 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่
ได้น าความรู้ความเข้าใจ 

- มีความรู้เพ่ิมขึ้นจาก
โครงการ ร้อยละ 80 

- อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสนับ
สนับสนุน 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการจัด
ให้มีการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล หรือการยกยิ่งชมเชย 

ส.ค. - ก.ย. 64 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้รับรางวัล 

อย่างน้อย 1 รางวัล - รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ 45,000             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้             
5. การเข้าถึงความรู้             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้             
7. การเรียนรู้             
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คณะวิทยาการจัดการ 
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องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ภายในคณะมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. ร้อยละความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                          2. อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาได้รับการพัฒนาด้านพัฒนาทักษะศักยภาพนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้   
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อระบุความรู้ 
รูปแบบความรู้ และแหล่งความรู้ที่ส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
3. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินการจัดการ
ความรู้ 

มิ.ย. - พ.ย. 63 - คณะกรรมการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ 
- องค์ความรู้ที่ได้รับ
คัดเลือกว่ามีความ
สอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
- มีแผนการจัดการ
ความรู้ ที่มีเทคนิคการ
สอนที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 
 

- ตัวแทนคณาจารย์
แต่ละสาขาวิชา 

- 1 องค์ความรู้ 
 
 
 
- แผนการจัดการ
ความรู้ 

- นโยบาย
มหาวิทยาลัย 
- เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
- คณะกรรมการ
จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ 
- คณะกรรมการ
จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้   

1. ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 
 
2. สืบค้นเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 
 
3. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
 
 
4. ส่งเสริมคณาจารย์แต่ละสาขาวิชาอบรมสัมมนา
ศักยภาพด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

ธ.ค. 63-ม.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
- ความรู้ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 
- เทคนิคในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
- จ านวนคณะกรรมการ
จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ คณะวิทยาการ
จัดการ 
- จ านวนคณาจารย์
คณะฯ ที่ได้เข้ารับการ
อบรม/สัมมนา 

 
- องค์ความรู้ด้านการ

พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

- มีเทคนิคในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

- จ านวน 12 ท่าน 
 
 
 
- คณาจารย์ ทั้ง 7 

สาขาวิชา 

เอกสารการอบรม คณะกรรมการ
จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
1. น าเสนอประสบการณ์การจัดการเรียนรู้การจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจากอาจารย์ภายในที่มี
ประสบการณ์ 
2. รวบรวมข้อมูลรูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 

ก.พ. 64 - จ านวนคณาจารย์ที่
น าเสนอองค์ความรู้ 

 
 
- เอกสารองค์ความรู้ 

7 สาขาวิชา 
 
 
 

องค์ความรู้ 

อุปกรณ์เทคโนโลยี
สนับสนุน 
 
เอกสารองค์
ความรู้ประกอบ
ความเข้าใจ 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  

1. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์องค์ความรู้การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
 
2. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

มี.ค. 64 - จ านวนองค์ความรู้
การจัดการเรียนรู้การ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
- มีแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

1 องค์ความรู้ 
 
 
 

1 มีแนวปฏิบัติที่ดี 

อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี
สนับสนุนการ
จัดการความรู้การ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ 

5 การเข้าถึงความรู้  
1. จัดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 
 
2. จัดท าเอกสารองค์ความรู้แจกให้คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ 

เม.ย. 64 - จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล  
 
- จ านวนเอกสารองค์
ความรู้ที่แจกเผยแพร่ 

3 ช่องทาง 
 
 

1 องค์ความรู้ 
 

สื่อสังคมออนไลน์
การเผยแพร่
ข้อมูลการจัดการ
ความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : โดยจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย 

พ.ค. 64 มีเวทีการบรรยาย /
เล่าประสบการณ์การ
น าความรู้ไปใช้ 

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง เอกสารการ
เผยแพร่/อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ 

7 การเรียนรู้  
1. น าความรู้ไปแนะน าให้แก่คณาจารย์ในสาขาวิชา 
2. ส่งเสริมคณาจารย์น าความรู้ที่ได้ไปใช้จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- จ านวนโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา  

39 กิจกรรม 
 

- อาจารย์ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการความรู้ 
2. จัดหาช่องทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ต.ค.-ธ.ค. 63 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้การจัดการ
ความรู้ 

1 ครั้งในแต่ละภาค
การศึกษา 

เอกสารการ
จัดการความรู้ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2 การสื่อสาร  
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการ
เรียนการสอนและงานวิจัยผ่านทางคณะกรรมการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ ที่เป็นตัวแทนแต่ละสาขาวิชา  
2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้าน
การเรียนการสอนและงานวิจัย ผ่านช่องทางหนังสือเวียน 
บอร์ดประชาสัมพันธ์, ทางสื่อสังคมออนไลน์ 

ม.ค.-ก.พ. 64 จ านวนช่องทางในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ 

3 ช่องทาง เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ  
1. เผยแพร่เอกสาร/กิจกรรมที่เก่ียวข้องผ่านสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ หน่วยงาน 
2. แสวงหาตัวอย่าง/แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือน าไปเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

มี.ค. – เม.ย. 64 จ านวนตัวอย่าง/แนว
ปฏิบัติที่ดี น าไป
เผยแพร่ 

อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง เอกสารตัวอย่าง
แนวปฏิบัติที่ดี 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

4 การเรียนรู้ : โดยจัดกิจกรรมอภิปราย/เสวนาแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) 

พ.ค. 64 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อย่างน้อย 30 คน สื่อเทคโนโลยีที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล : ส ารวจเพื่อติดตามผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มิ.ย.-ส.ค. 64 ร้อยละของผู้เข้า

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้น า
ความไปใช้จัดการเรียน
การสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของผู้ที่เข้าอบรม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มี
ต่ออาจารย์ผู้สอน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : คัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัลอาจารย์ดีเด่น 

ก.ย. 64 อาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการ ได้รับการ
คัดเลือกรับรางวัล
อาจารย์ดีเด่น 

1 ท่าน - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 17,170             
7. การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านวิจัย และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์มีความสามารถทางด้านวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งยังสามารถเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่า 9 เรื่อง 
                           2. จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะฯ ได้เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติในปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่า 7 เรื่อง 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อระบุความรู้ 
รูปแบบความรู้ และแหล่งความรู้ที่ส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
3. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินการจัดการ
ความรู้ 

 
มิ.ย. 63 

 
ต.ค. 63 

 
 

พ.ย. 63 

1. คณะกรรมการ
จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ 
2. องค์ความรู้ที่ได้รับ
คัดเลือกเกี่ยวกับด้าน
วิจัย 
3. แผนการจัดการ
ความรู้ด้านวิจัย 

- ตัวแทนคณาจารย์
แต่ละสาขาวิชา 

 
- 1 องค์ความรู้ 
 
 
- มีแผนการจัดการ

ความรู้ 

- นโยบาย
มหาวิทยาลัย, 
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้  

1. ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับด้านวิจัย 
2. สืบค้นเทคนิคการด้านวิจัย 
3. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิจัย 
4. ส่งเสริมคณาจารย์แต่ละสาขาวิชาอบรมสัมมนา
ศักยภาพด้านวิจัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

ธ.ค. 63–ม.ค. 64 1. องค์ความรู้ด้านด้าน
วิจัย 
2. เทคนิคด้านวิจัย 
3. จ านวน
คณะกรรมการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ 
4. จ านวนคณาจารย์
คณะฯ ที่ได้เข้ารับการ
อบรม/สัมมนา 

- มีองค์ความรู้ด้าน
วิจัย 

- มีเทคนิคด้านวิจัย 
- จ านวน 12 ท่าน 
- คณาจารย์ ทั้ง 7 

สาขาวิชา 

เอกสารการอบรม คณะกรรมการ
จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
1. น าเสนอประสบการณ์ด้านวิจัยจากอาจารย์ภายในที่มี
ประสบการณ์ 
2. รวบรวมข้อมูลรูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ก.พ. 64 - จ านวนคณาจารย์ที่
น าเสนอองค์ความรู้ 
- เอกสารองค์ความรู้ 
 

7 สาขาวิชา 
 

องค์ความรู้ 
 

อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สนับสนุนการ
น าเสนอ 
เอกสารองค์
ความรู้ประกอบ
ความเข้าใจ 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  
1. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์องค์ความรู้การจัดกิจกรรมด้าน
วิจัย 
2. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านวิจัย 

มี.ค. 64 - จ านวนองค์ความรู้
ด้านวิจัย 
- จ านวนแนวปฏิบัติที่
ดีด้านวิจัย 

1 องค์ความรู้ 
 
1 แนวปฏิบัติที่ดีด้าน
วิจัย 

อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี
สนับสนุน 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้  

1. จัดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 
2. จัดท าเอกสารองค์ความรู้แจกให้คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ 

เม.ย. 64 - จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล  

- จ านวนองค์ความรู้ที่
แจกเผยแพร่ 

3 ช่องทาง 
 

1 องค์ความรู้ 
 

สื่อสังคมออนไลน์
การเผยแพร่
ข้อมูลการจัดการ
ความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย 

พ.ค. 64 - จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

30 คน เอกสารองค์
ความรู้ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

7 การเรียนรู้  
1. น าความรู้ไปแนะน าให้แก่คณาจารย์ในสาขาวิชา 
2. ส่งเสริมคณาจารย์น าความรู้ที่ได้ไปใช้จัดท าวิจัย 

มิ.ย. - ก.ย. 64 -  จ านวนอาจารย์ที่
เสนอขอทุนวิจัย 
 
-  จ านวนงานวิจัย 
 

อาจารย์ 7 สาขาวิชา 
 
 

9 งานวิจัย 
 
 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการความรู้ 
2. จัดหาช่องทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ต.ค.- ธ.ค. 63 มีกิจกรรมด้านวิจัย 1 ครั้งในแต่ละภาค
การศึกษา 

เอกสารการ
จัดการความรู้ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2 การสื่อสาร  
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการ
เรียนการสอนและงานวิจัยผ่านทางคณะกรรมการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ ที่เป็นตัวแทนแต่ละสาขาวิชา  
2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้าน
การเรียนการสอนและงานวิจัย ผ่านช่องทางหนังสือเวียน
, บอร์ดประชาสัมพันธ์, ทางสื่อสังคมออนไลน์ 

ม.ค.-ก.พ. 64 จ านวนช่องทางในการ
สื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

อุปกรณ์ส านักงาน 
และระบบ
เครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ  
1. เผยแพร่เอกสาร/กิจกรรมที่เก่ียวข้องผ่านสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ หน่วยงาน 
2. แสวงหาตัวอย่าง/แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อน าไปเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

มี.ค. – เม.ย. 64 จ านวนตัวอย่าง/แนว
ปฏิบัติที่ดี น าไป
เผยแพร่ 

อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง เอกสารตัวอย่าง
แนวปฏิบัติที่ดี 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

4 การเรียนรู้ : จัดกิจกรรมอภิปราย/เสวนาแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) 

พ.ค. 64 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อย่างน้อย 30 คน สื่อเทคโนโลยีที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

5 การวัดผล : ส ารวจเพื่อติดตามผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มิ.ย.-ส.ค. 64 สรุปผลการจัดกิจกรรม 1 เล่ม - คณะกรรมการ KM 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : คัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น 

ก.ย. 64 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้รับรางวัล 

อย่างน้อย  
1 รางวัล 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 17,170             
7. การเรียนรู้ 280,000             
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คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เพ่ือพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work –
Integrated learning) (WIL) น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
                    2. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  (Work –Integrated learning) (WIL) น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
            (Work –Integrated learning) (WIL) น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 
        2. อาจารย์และสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาด้านการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
           (จาก 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิทยาศาสตร์ และภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์) 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  โดยประชุมผู้บริหาร และ บุคลากร 
เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน จากปีงบประมาณ 2563 
และเตรียมการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 
 

ส.ค.-ก.ย.63 ผู้บริหารและบุคลากร 
ทราบถึงหัวข้อการ
ด าเนินการการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษา 
2564 
 

ร้อยละ 80 - คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้   

1.จัดท าโครงการให้บุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานใน
การจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  
2.จัดท าโครงการให้บุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์และสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ต.ค. -พ.ย. 63 
 

1. ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียน
โครงการ 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียน
โครงการ 1.โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
สหกิจศึกษา เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 80 
2.โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์และ
สายสนับสนุนเพื่อเข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ เพ่ิมข้ึนอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : จัดท าข้อมูลลงเว็บไซต์ 
เพ่ือเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ม.ค.-ก.พ. 64 มีระบบการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน 
จัดเก็บบนเว็บไซต์ 

มีข้อมูลผู้จัดท า และ
ตัวอย่างการจัดท า
ข้อมูลลงเว็บไซต์
ปฏิบัติงานบน
เว็บไซต์คณะฯ 

- คอมพิวเตอร์  
- ไฟล์ข้อมูลเอกสาร
ประกอบ การอบรม 

คุณอาทิตย์  
แก้ววงษา 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ : สรุปประเด็น 

ปัญหา และแนวทางการแก้ไข เกี่ยวกับการจัดท า 
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  
2.จัดท าโครงการให้บุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์และสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ต.ค. -พ.ย. 64 
 

เล่มสรุปโครงการ ที่
รวบรวม ประเด็น 
ปัญหา และแนวทาง
เกี่ยวกับการจัดท า 
1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสหกิจศึกษา 
2. โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์และสาย
สนับสนุนเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนเล่มสรุป
โครงการ 1 เล่ม 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

5 การเข้าถึงความรู้ : เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ โดยการ 
1. จัดท าเว็บไซต์ 
2. จัดให้สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(บริเวณชั้น 1 อาคาร 13)  

เม.ย. -พ.ค. 64 
 

1. เว็บไซต์ 
2. สถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 
 

1.เว็บไซต์ หน่วยงาน 
ที่มีข้อมูลการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อย 1
เว็บไซต์  
2. ห้องประชุม มผช.
ชั้น 1 อาคาร 13 

- คอมพิวเตอร์  
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ :  

1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ เกี่ยวกับ
การจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สหกิจศึกษา  
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ เกี่ยวกับ
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และสายสนับสนุนเพื่อเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

เม.ย. -พ.ค. 64 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสหกิจศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์และสาย
สนับสนุนเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. จ านวนเกี่ยวกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
สหกิจศึกษา  
2.จ านวนเกี่ยวกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์และสาย
สนับสนุนเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ภายในหน่วยงาน เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
 

7 การเรียนรู ้: การติดตามและประเมินผลการ 
จัดการความรู้ปีปัจจุบันเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมา 

พ.ค. 64 
 
 

1. จัดการประชุมเพ่ือ
ทบทวนการด าเนินการ
การจัดการความรู้ 

1. ผู้บริหาร และ 
บุคลากร ทราบถึงผล
การด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564  

- คอมพิวเตอร์  
- คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.  ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรเห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. จัดหาช่องทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ต.ค.-ธ.ค.63 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้การจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

1 ครั้งในแต่ละภาค
การศึกษา 

เอกสารการจัดการ
ความรู้ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2 การสื่อสาร  
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา และโครงการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์และสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ผ่านทางคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ ที่เป็นตัวแทนแต่ละสาขาวิชา  
2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการความรู้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา และโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ผ่านช่องทางหนังสือเวียน, บอร์ด
ประชาสัมพันธ์, ทางสื่อสังคมออนไลน์ 

ม.ค.-ก.พ.64 จ านวนช่องทางในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

3 ช่องทาง เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

3 กระบวนการและเครื่องมือ :  
1. เผยแพร่เอกสาร/กิจกรรมที่เก่ียวข้องผ่านสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
2. แสวงหาตัวอย่าง/แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือน าไปเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

มี.ค.-เม.ย.64 จ านวนตัวอย่าง/แนว
ปฏิบัติที่ดีน าไปเผยแพร่ 

อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง เอกสารตัวอย่างแนว
ปฏิบัติที่ดี 

รองคณบดีฝ่าย 
บริหาร 
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ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

4 การเรียนรู้ : จัดกิจกรรมอภิปราย /เสวนาแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) 

พ.ค.64 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อย่างน้อย 30 คน สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรม 

รองคณบดีฝ่าย 
บริหาร 

5 การวัดผล : ส ารวจเพื่อติดตามผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มิ.ย.-ส.ค.64 สรุปผลการจัดกิจกรรม 1 เล่ม - รองคณบดีฝ่าย 
บริหาร 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : จัดให้มีการ
คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 
 

ก.ย.64 อาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับการ
คัดเลือกรับรางวัลวิจัย
ดีเด่น 

อย่างน้อย 1 คน - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู้ -             
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและการจัดการความรู้ในองค์กร 
เป้าหมาย KM (Desired State) : จ านวนผู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดองค์ความรู้อย่างน้อยร้อยละ 10 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานอย่างน้อยร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  
1.ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดประเด็น ความรู้ และ
กลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
2.จัดท าประกาศของคณะเทคโนโลยี การเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563-2564 

ต.ค. 63 - ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 
- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศประเด็น
การจัดการความรู้ 

- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศเรื่องการ
ก าหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 - 2564 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้   
1. ส ารวจองค์ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนด้านเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมหรือจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ธ.ค.63 -มี.ค. 64 - จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม 
- จ านวนองค์ความรู้ 

- สรุปรายงาน
โครงการ จ านวน 1 
เล่ม 
- มีจ านวนผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- องค์ความรู้อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : โดยประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือคัดเลือกและสรุปหมวดหมู่ขององค์ความรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ม.ค.-มี.ค. 64 - ผลส ารวจประเด็น
การจัดการความรู้ที่
ต้องการแลกเปลี่ยน 

- รายการความรู้ที่
จ าเป็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  
1. สกัดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
2. ให้อาจารย์ในคณะให้คะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

เม.ย.-ก.ค. 64 - จ านวนองค์ความรู้ - องค์ความรู้ที่
สามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- แบบให้คะแนน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้ : โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

พ.ค.-ก.ค. 64 - จ านวนช่องทางการ 
เผยแพร่องค์ความรู้ 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : โดยจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้อาจารย์ในคณะร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ 

พ.ค.-ก.ค. 64 ประเด็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ 

อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

7 การเรียนรู ้: โดยส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อ
ยอดองค์ความรู้ 

พ.ค.-ก.ค. 64 ผลส ารวจการน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้ 

จ านวนผู้น าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อ
ยอดองค์ความรู้อย่าง
น้อย ร้อยละ 10 

แบบส ารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

 
ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะร่วมเป็นคณะท างาน 
- รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจ 

ก.ย.-ต.ค. 63 บันทึกการประชุม มีผู้เขา้ร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- เอกสารการประชุม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

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

ก.ย.-ต.ค. 63 บันทึกการประชุม มีผู้เขา้ร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- เอกสารการประชุม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเครื่องมือ 

- ตั้งคณะท างาน KM และแบ่งปันความรับผิดชอบ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในคณะท างาน 

ต.ค. 63 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

มีผู้เขา้ร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การเรียนรู้ : โดยถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้
จากการจัดการความรู้ให้บุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย– ก.ค. 64 บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการความรู้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร 

เม.ย.-ก.ค. 64 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ปี - แบบสอบถาม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากร 

พ.ค.-ก.ค. 64 จ านวนครั้งการ
ชมเชย 

1 ครั้ง/ปี - ค าชมเชย 
- เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 6,000             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ              
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้              
5. การเข้าถึงความรู้              
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้              
7. การเรียนรู้              
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องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การยกระดับการเผยแพร่บทความทางวิชาการ และการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและประโยชน์สู่ท้องถิ่น 
เป้าหมาย KM (Desired State) : จ านวนผู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดองค์ความรู้อย่างน้อยร้อยละ 10 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนอาจารย์ที่มีการเผยแพร่บทความทางวิชาการในระดับ TCI หรือ Scopus อย่างน้อยร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้   

1.ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ และ
กลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
2.จัดท าประกาศของคณะ 
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง
การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ประจ าปีการศึกษา 2563-2564 

ต.ค. 63 - ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- รายงานการประชุม
คณะ กรรมการการ
จัดการความรู้  
- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศประเด็น
การจัดการความรู้ 
 

- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศเรื่องการ
ก าหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 
2563-2564 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้าศูนย์ วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี/ 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้   

1. ส ารวจองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านการเรียน
การสอนและยกระดับการเผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 
2. ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

ธ.ค. 63-มี.ค. 64 -ความรู้ที่จ าเป็น 
- จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม 

- สรุปรายงาน
โครงการ จ านวน 1 
เล่ม  
- มีจ านวนผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- องค์ความรู้อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ 
หัวหน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือคัดเลือกและสรุปหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่ใช้ในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือการบูรณาการกับการเรียน
การสอน หรือบริการวิชาการ 

ม.ค.- มี.ค. 64 - ผลส ารวจประเด็น
การจัดการความรู้ที่
ต้องการแลกเปลี่ยน 

- รายการความรู้ที่
จ าเป็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ 
หัวหน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้   
1. สกัดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
2. ให้อาจารย์ในคณะให้คะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

เม.ย.-ก.ค. 64 - จ านวนองค์ความรู้ - องค์ความรู้ที่
สามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- แบบให้คะแนน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ 
หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

5 การเข้าถึงความรู้ : โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

พ.ค.-ก.ค. 64 จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ 
หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : จัดเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้อาจารย์ในคณะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นการจัดการความรู้ด้านการยกระดับการเผยแพร่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือการบูรณาการกับการเรียน
การสอน หรือบริการวิชาการ 

พ.ค.-ก.ค. 64 ประเด็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ 

อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ 
หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

7 การเรียนรู ้: โดยส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อ
ยอดองค์ความรู้ 

พ.ค.-ก.ค. 64 ผลส ารวจการ
น าไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดองค์
ความรู้ 

จ านวนผู้น าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อ
ยอดองค์ความรู้อย่าง
น้อยร้อยละ 10 

แบบส ารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1. ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะเพ่ือร่วมเป็น
คณะท างาน KM 
2. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความ
เข้าใจ 

ก.ย.-ต.ค. 63 บันทึกการประชุม มีผู้เขา้ร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

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

ก.ย.-ต.ค. 63 บันทึกการประชุม มีผู้เขา้ร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
1. ตั้งคณะท างาน KM 
2. แบ่งปันความรับผิดชอบ 
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานในคณะท างาน 

ต.ค. 63 ค าสั่งแต่งตั้ง มีผู้เขา้ร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การเรียนรู้ : โดยการถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่
ได้จากการจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้
บุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย. – พ.ค. 64 บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการความรู้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล โดยการท าประเมินความรู้ความเข้าใจของ

บุคลากร 
เม.ย.-ก.ค. 64 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ปี - แบบสอบถาม คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคใ์ห้บุคลากร 

พ.ค.-ก.ค. 64 จ านวนครั้งการ
ชมเชย 

1 ครั้ง/ปี - ค าชมเชย 
- เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 6,000             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู้ -             
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แผนปฏิบัติการการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

หน่วยงานระดับหน่วยงานสนับสนุน 
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 
เป้าหมาย KM (Desired State) :  เพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคิตท่ีดีต่อการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ความสามารถของตนเอง และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของงาน 
       ตามความรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564  ไม่ต่ ากว่า 4.51 
                           2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้ 

- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ที่
ต้องการศึกษาเพ่ิมเติม  
- พิจารณาประเด็นความรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
และวิสัยทัศน์ของส านักฯ และกลุ่มเป้าหมาย 

ธ.ค. 63 สามารถระบุความรู้
ที่ต้องการได้ 

ได้ความรู้ด้านการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
เรื่องพัฒนางาน 

- เอกสารประกอบการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้/
ผู้บริหารหน่วยงาน 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- ทบทวนรูปแบบการด าเนินงานและปรับให้ทันสมัย 
- ส ารวจข้อมูลเพื่อค้นหาแหล่งความรู้ที่บุคลากรมีความ
ต้องการ จากแหล่งต่าง ๆ 

ธ.ค. 63 - เอกสาร/ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ทักษะที่จ าเป็น 
- จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม 
 

- มีเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
- ร้อยละ 100 

- เอกสารแนวปฏิบัติ/
ประกาศ ระเบียบต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการรับ
สมัคร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้/
ผู้บริหารหน่วยงาน 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดเตรียมระบบสนับสนุนการจัดเก็บองค์ความรู้ 
- จ าแนกรายการความรู้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ง่ายต่อการ
สืบค้น และเรียนรู้ 

ม.ค. 64 - มีแหลง่จัดเก็บข้อมูล
ความรู ้

- อย่างน้อย 1 ช่องทาง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ 
- ทบทวนเอกสารความรู้ แนวปฏิบัติที่ได้ ให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

ม.ค. 64 - มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

- อย่างน้อย 1 ครั้ง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ก.พ. – มี.ค. 64 - มีช่องทางในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

- อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- จัดท าเอกสารเพ่ือกระจายองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่บุคลากร
ทุกภาคส่วน 
- จัดให้บุคลากรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยน า
แนวทางที่ได้จากการอบรม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติ 

มี.ค.-เม.ย. 64 - มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

- อย่างน้อย 1 ครั้ง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

7 การเรียนรู ้โดยส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้ 

เม.ย. – ก.ค. 64 - บุคลากรมีการน า
ความรู้ไปใช้ 

- อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของบุคลากรทั้งหมด 

แบบส ารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะร่วมเป็นคณะท างาน 
- รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจ 

ธ.ค. 63 - ผู้บริหารหน่วยงาน
เข้าร่วมเป็น
คณะท างาน 

- ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

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

ธ.ค. 63 - มีช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล/
ข่าวสาร 

- อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- คัดเลือกช่องทางในการเข้าถึงความรู้ 
- ก าหนดวิธีการแบ่งปันความรู้ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานในคณะท างาน 

ธ.ค. 63–ม.ค.64 - มีกระบวนการที่
เหมาะสม สอดคล้อง
กับลักษณะของ
ข้อมูลความรู้ 

- - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การเรียนรู ้
- ถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ให้บุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย. – พ.ค. 64 - ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรทั้งหมด 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร 

พ.ค. – มิ.ย. 64 - บุคลากรมีการน า
ความรู้ไปใช้ 

- อย่างน้อยร้อยละ 80  แบบส ารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากร 

ก.ค. 64 - - - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 104,000             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในของส านักอธิการบดีบนเว็บไซด์ของส านักให้เป็นปัจจุบัน 
เป้าหมาย KM (Desired State) :  1. เพ่ือให้ส านักงานเป็นหน่วยงานที่น าองค์ความรู้ไปพัฒนากระบวนการท างาน  การบริหารงานหน่วยงานและพัฒนาระบบการจัดการ 
          ความรู้ภายในหน่วยงาน 
       2. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานอธิการบดีมีความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
       3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานอธิการบดีบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. การพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในของส านักอธิการบดีบนเว็บไซด์ของส านักให้เป็นปัจจุบัน 
                           2. มีเว็บไซด์  เว็บเพจ หรือสื่อสังคม(โซเชียลมีเดีย) ของหน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดีที่อ านวยความสะดวกในค้นหาข้อมูลข่าวสาร 
                           3. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดีใน การพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
                           4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซด์ ส านักงานอธิการบดี 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับส านักฯ 
2. การประชุมทบทวนของคณะกรรมการจัดการความรู้
ส านักฯ เพ่ือทบทวนการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส านักและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากปัญหาขององค์กร 

ส.ค. – พ.ย.63 - ประชุมทบทวน
การด าเนินงานการ
จัดความรู้ก าหนด
ประเด็นการจัดการ
ความรู้ของส านัก 
 

- ประเดน็ความรู้ที่ตรง
กับความต้องการของ
บุคลากรและ
หน่วยงาน อย่างน้อย 
1 ความรู้ 
 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง
ทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้  

1. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการทบทวนการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
2. จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
ส านักเพ่ือระดมความข้อคิดเห็นและสอบถามปัญหา 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากภายในหน่วยงาน 

ก.ย. – ธ.ค.63 - รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในส านักงาน
อธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
- ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
จากภายใน
หน่วยงาน 

- ข้อเสนอแนะจากที
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับ
ส านัก 
- การประชุม 1 ครั้ง 

- รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2562 
- ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
จากภายในหน่วยงาน 
 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง
ทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  

1. สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสรุป
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานภายในของส านักอธิการบดีบนเว็บ
ไซด์ของส านักให้เป็นปัจจุบัน 
2. แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานภายในบนเว็บไซด์ของส านัก
อธิการบดี 

ธ.ค.63– มี.ค.64 - ร้อยละของกลุ่ม
งานภายใน
ส านักงาน
อธิการบดีที่ได้มี
ปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงานภายใน
ของส านัก
อธิการบดีบนเว็บ
ไซด์ของส านัก
อธิการบดี 

- ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
งาน 

- แนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานภายใน
บนเว็บไซด์ของส านัก
อธิการบดี 
- ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานภายในของ
ส านักอธิการบดีที่
ต้องการเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซด์ของส านัก 
- เว็บไซด์  เว็บเพจ หรือ
สื่อสังคม(โซเชียลมีเดีย) 
ของหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง
ทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ โดยคณะ
กรรมการฯ ประชุมกลั่นกรองความรู้ที่มีอยู่ 

ตลอดปี
การศึกษา 

-  จ านวนครั้ ง ใน
การประชุม 

- อย่างน้อย 2 ครั้ง - รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้  

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

5 การเข้าถึงความรู้  
1. สรุปแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในของส านักอธิการบดี
บนเว็บไซด์ของส านักให้เป็นปัจจุบัน 
2. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในของส านักงาน
อธิการบดีที่ต้องการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของส านัก 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ภายในของส านักอธิการบดีบนเว็บไซด์ของส านักให้เป็น
ปัจจุบัน 

ม.ค. – พ.ค. 64 

 

- แนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุง
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงานภายใน
ของส านักอธิการบดี
บนเว็บไซด์ของ
ส านักให้เป็นปัจจุบัน 

- การติดตามการ
ด าเนินงานการ
ปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารของแต่ละ
กลุ่มงานส านักงาน
อธิการบดีบนเว็บไซด์ 

- สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอด
แนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของส านักอธิการบดี
บนเว็บไซด์ของส านัก
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในของส านัก 

- แนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานภายใน
บนเว็บไซด์ของส านัก
อธิการบดี 
- ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานภายในของ
ส านักอธิการบดีที่
ต้องการเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซด์ของส านัก 
- เว็บไซด์ เว็บเพจ หรือ
สื่อสังคม(โซเชียลมีเดีย) 
ของหน่วยงานภายใน 

-  คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของส านักงาน
อธิการบดี 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดี
ที่ได้มีการน าแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปใช้กับหน่วยงานตนเอง 

ตลอดปี
การศึกษา 

จ านวนครั้งที่ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง - เอกสารประกอบ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-  คณะกรรม กา ร
จัดการความรู้ 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับ
ส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
7 การเรียนรู ้โดยการติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุง

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในบน เว็บ
ไซด์  เว็บเพจ หรือสื่อสังคม(โซเชียลมีเดีย) ของแต่ละ
หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

- สรุปผลการพัฒนา
และปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงานภายในบน 
เว็บไซด์  เว็บเพจ 
หรือสื่อสังคม(โซเชียล
มีเดีย) ของแต่ละ
หน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี
และประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
เว็บไซด์ ส านักงาน
อธิการบดี 

- ผู้บริหารรับทราบถึง
สรุปผลการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานภายในบน 
เว็บไซด์  เว็บเพจ หรือ
สื่อสังคม(โซเชียล
มีเดีย) ร้อยละ 80 
กลุ่มงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเว็บไซด์ 
ส านักงานอธิการบดี 
 

- สรุปผลการพัฒนา
และปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานภายใน
บน เว็บไซด์  เว็บเพจ 
หรือสื่อสังคม(โซเชียล
มีเดีย) ของแต่ละ
หน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเว็บไซด์ 
ส านักงานอธิการบดี 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จัดการความรู้ 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของส านักงาน
อธิการบดี 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1. ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ของส านักเพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของกระบวนการ
จัดการความรู้ 
2. การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

ส.ค. – พ.ย. 63 - ขอบเขตการ
จัดการความรู้ของ
ส านักท่ีสอดคล้อง
กับประเด็น
ยุทธศาสตร์ส านัก 

- อย่างน้อย 1 ขอบเขต 
 

- ประกาศส านักงาน
อธิการบดีเรื่อง
นโยบายการจัดการ
ความรู้ 
- ข้อเสนอแนะต่างๆ  

- ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง
ทั้ง 3กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

2 การสื่อสาร  
1. ประกาศส านักงานอธิการบดีเรื่องนโยบายการจัดการ
ความรู้ 
2. การประชุมคณะกรรม-การจัดการความรู้ส านักฯ 
3. การเผยแพร่แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในของส านัก
อธิการบดีบนเว็บไซด์ของส านักให้เป็นปัจจุบัน 
4. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในของส านัก
อธิการบดีที่ต้องการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของส านัก 

ต.ค.63 - พ.ค.64  - มีช่องทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอด
แนวทางในการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงานภายใน
ของส านัก
อธิการบดีบนเว็บ
ไซด์ของส านัก 

อย่างน้อย 2 ช่องทาง - ประกาศส านักงาน
อธิการบดีเรื่อง
นโยบายการจัดการ
ความรู้ 
- หนังสือบันทึก
ข้อความเชิญเข้าร่วม
ประชุม/กจิกรรม 
-  บันทึกการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดแนวทางใน
การพัฒนาและ
ปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานภายในของ 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี 
- ผู้อ านวย 
การกอง ทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับส านัก 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
   - การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานภายใน
บน เว็บไซด์  เว็บ
เพจ หรือสื่อสังคม
(โซเชียลมีเดีย) ของ
แต่ละหน่วยงาน
ภายในส านักงาน
อธิการบดี 

 ส านักอธิการบดีบน
เว็บไซด์ของส านักให้
เป็นปัจจุบัน 
- เว็บไซด์ 
http://op.nsru.ac.th 
เว็บเพจ หรือสื่อสังคม
(โซเชียลมีเดีย) ของแต่
ละหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี 

 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับส านัก 
2. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. สรุปแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในของส านักอธิการบดี
บนเว็บไซด์ของส านักให้เป็นปัจจุบัน 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ภายในของส านักอธิการบดีบนเว็บไซด์ของส านักให้เป็น
ปัจจุบัน 

ก.ย.63– พ.ค. 64 - จ านวนกลุ่มงาน
ของส านักงาน
อธิการบดีที่เข้า
ประชุมเพ่ือรับการ
ถ่ายทอดความรู้
จาก กระบวนการ
และแนวทาง ฯ 

- ทุกกลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบดี 

- กิจกรรมตามแผน
จัดการความรู้ 
- สรุปแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานภายใน
ของส านักอธิการบดีบน
เว็บไซด์ของส านักให้
เป็นปัจจุบัน 
-  บันทึกการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดแนวทางใน 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง 
ทั้ง 3 กอง 



68 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
     การพัฒนาและ

ปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานภายในของ
ส านักอธิการบดีบน
เว็บไซด์ของส านักให้
เป็นปัจจุบัน 
- เว็บไซด์ 
http://op.nsru.ac.th 
เว็บเพจ หรือสื่อสังคม
(โซเชียลมีเดีย) ของแต่
ละหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี 

 

4 การเรียนรู ้
1. การติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในบน เว็บไซด์  เว็บเพจ 
หรือสื่อสังคม(โซเชียลมีเดีย)   
ของแต่ละกลุ่มงานส านักงานอธิการบดีบนเว็บไซด์ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

- มีการรวบรวม
ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ  

- อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง - สรุปผลการพัฒนา
และปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานภายใน
บน เว็บไซด์  เว็บเพจ 
หรือสื่อสังคม(โซเชียล
มีเดีย) ของแต่ละ 
 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง 
ทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
 2. การระดมความข้อคิดเห็นและสอบถามปัญหา 

ข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกกลุ่มงานทีมีการน า
กระบวนการและแนวทางฯไปใช้เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

   หน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเว็บไซด์ 
ส านักงานอธิการบดี 

- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของส านักงาน
อธิการบดี 

5 การวัดผล  
1. สรุปผลการพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานภายในบน เว็บไซด์  เว็บเพจ หรือ
สื่อสังคม(โซเชียลมีเดีย) ของแต่ละหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี 
2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซด์ 
ส านักงานอธิการบดี 

มิ.ย. – ก.ค. 64 
 

- จ านวนกลุ่มงานที่ 
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงานภายใน
บนเว็บไซด์  เว็บ
เพจ หรือสื่อสังคม
(โซเชียลมีเดีย) 
ร้อยละ 80 กลุ่ม
งานภายใน 
- ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเว็บ
ไซด์ ส านักงาน
อธิการบดี 

- ร้อยละ 80 กลุ่มงาน
ภายในส านักงาน
อธิการบดี  

- รายงานผลการ
พัฒนาและปรับปรุง
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน
ภายในบน เว็บไซด์  
เว็บเพจ หรือสื่อสังคม
(โซเชียลมีเดีย)  
- แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเว็บไซด์ 
ส านักงานอธิการบดี 

- ผู้อ านวย 
การส านัก 
งานอธิการบด ี
- ผู้อ านวย 
การกองทั้ง 3กอง 
- คณะกรรม 
การบริหารส านักงาน
อธิการบดี 
- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล โดยมีการมอบ

รางวัลให้กลุ่มงานที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในบน เว็บไซด์  
เว็บเพจ หรือสื่อสังคม(โซเชียลมีเดีย) ของแต่ละ
หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีให้เป็นปัจจุบัน 

ก.ค.-ส.ค. 64 - รายงานผลการ
พัฒนาและปรับปรุง
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงานภายในบน 
เว็บไซด์  เว็บเพจ 
หรือสื่อสังคม
(โซเชียลมีเดีย) 

- - การยกย่องชมเชย
กลุ่มงานที่การพัฒนา
และปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานภายใน
บน เว็บไซด์  เว็บเพจ 
หรือสื่อสังคม(โซเชียล
มีเดีย) ของแต่ละ
หน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี 

- ผู้อ านวย 
การส านัก 
งานอธิการบด ี
- ผู้อ านวย 
การกองทั้ง 3กอง 
- คณะกรรม 
การบริหารส านักงาน
อธิการบดี 
- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 

 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) และการเขียนโครงร่างงานวิจัย (Proposal) 

เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างงานวิจัย (Proposal)  
      และสามารถเขียนงานวิจัยได้ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. บุคลากรสายสนับสนุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
        2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการ 
   ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
        3. จ านวนบุคลากรของสายสนับสนุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการ 
   ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สามารถเขียนโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ได้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2563 (มีบุคลากรเขียน 
   โครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการท าวิจัย R2R อย่างน้อย 2 คน)   

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  โดยจัดท าแบบส ารวจความต้องการอบรม
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เพ่ือให้ได้หัวข้อในการ
จัดการความรู้ 

ส.ค.-ก.ย. 63 
 

- จัดการโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือการ
ด าเนินการการ
จัดการความรู้ใน
องค์กร 

- บุคลากร เข้าร่วม
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ในองค์กร มากกว่า
ร้อยละ 80 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้  

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเขียน
โครงร่างงานวิจัย (Proposal) 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงาน
ที่มีประสบการณ์การเขียนโครงร่างงานวิจัย (Proposal) 

ต.ค. -พ.ย. 63 
 

1. ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนโครงร่าง
งานวิจัย 
(Proposal) 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมการ
จัดการความรู้  

1. บุคลากรสาย
สนับสนุนของส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนโครง
ร่างงานวิจัย 
(Proposal) มากกว่า
ร้อยละ 80 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรมการจัดการ
ความรู้ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  โดยจัดท าข้อมูลลงเว็บไซต์ 
เพ่ือเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมระบบ 
 

ม.ค.-ก.พ. 64 - มีระบบการ
จัดการความรู้
ภายในหน่วยงาน 
และจัดเก็บบน
เว็บไซต์ 

- มีข้อมูลตัวอย่างการ
เขียนโครงร่างงานวิจัย
(Proposal) ภายใน
หน่วยงานบนเว็บไซต์
ส านักวิทยบริการฯ 

- คอมพิวเตอร์  
- ไฟล์ข้อมูลเอกสาร
ประกอบประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

คุณสุณิสา อ่อนฉ่ า 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  
1. สรุปประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นลายลักษณ์อักษร  
2. บุคลากรสายสนับสนุนก าหนดชื่อกระบวนงานในการ
น ามาจัดท าโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ขอบเขตงาน 
และกระบวนงานของแต่ละบุคคล โดยผ่านการตรวจ  
 

ต.ค. -พ.ย. 63 
 
 

1. เล่มสรุป
โครงการที่รวบรวม
ประเด็น ปัญหา 
และแนวทางการ
แก้ไข ในการ 

1. จ านวนเล่มสรุป
โครงการ 1 เล่ม 
2. ผลงานการเขียน
โครงร่างงานวิจัยของ
บุคคลากร 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรมการจัดการ
ความรู้ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
 พิจารณาเห็นชอบของผู้บริหาร เพ่ือช่วยประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 
 เขียนโครงร่าง

งานวิจัย 
(Proposal) จาก
การเข้าร่วม
โครงการอบรมการ
จัดการความรู้
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

   

5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
- จัดท าเว็บไซต์ 
- จัดให้สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ชั้น 2 อาคาร 15)  
 

พ.ย.-ธ.ค. 63 
 

1. เว็บไซต์ 
2. สถานที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 

1. เว็บไซต์ของ 
หน่วยงานที่มีข้อมูลการ
จัดการความรู้ อย่าง
น้อย 1เว็บไซต์  
2. ห้องประชุมเพ่ือ
จัดการอบรมการ
จัดการความรู้ 
 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบการ
อบรมการจัดการ
ความรู้ 
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การจัดการความรู้ การเขียนโครงร่างงานวิจัย 
(Proposal) โดยใช้กระบวนการ ดังนี้ 
1. ใช้นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ 
2. วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในการเขียนโครงร่างงานวิจัย 
3. เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ 
 

พ.ย.-ธ.ค. 63 
 

1. บุคลากรของ
ส านักวิทยบริการฯ 
ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

1. จ านวนบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการอบรมการ
จัดการความรู้การเขียน
โครงร่างงานวิจัย มี
ความรู้ มากกว่าร้อยละ 
80 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
การอบรมการจัดการ
ความรู้ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
 

7 การเรียนรู ้โดยประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
อบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

พ.ค. 64 1. จัดการประชุม
เพ่ือทบทวนการ
ด าเนินการการ
จัดการความรู้ 

1. ผู้บริหาร และ 
บุคลากร ทราบถึงการ
เขียนโครงร่างงานวิจัย
ของบุคลากรเพ่ือ
ความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งที่ถูกต้องและมี
คุณภาพ 

- คอมพิวเตอร์  
- ตัวอย่างการเขียน
โครงร่างงานวิจัย ของ
บุคคลากรที่ได้รับมี
การเผยแพร่ 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการการจัดการ
ความรู้ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ภายนอก ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการจัดการความรู้ 

ส.ค. - ก.ย. 63 บันทึกการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- เอกสารการประชุม - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

2 การสื่อสาร  
- โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในประเด็นความรู้ที่ต้องการ อย่างถูกต้อง 
- การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการฯ 
- หนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ต.ค.-พ.ย. 63 จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

มีผู้เขา้ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- คอมพิวเตอร์ 
- เอกสารประกอบการ
อบรม 
- กระดาษ อุปกรณ์
ส านักงาน และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- จัดท าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดให้สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(บริเวณอาคาร 15) และให้บุคลากรผู้มีประสบการณ์
ถ่ายทอดความรู้ 

ม.ค. ก.พ. 64 - เว็บไซต์ 
- สถานที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- เว็บไซต์หน่วยงานที่
มีข้อมูลการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อย 1 
เว็บไซต์ 
- ห้องประชุม อาคาร 
15 
 

- คอมพิวเตอร์ 
- ไฟล์ข้อมูลเอกสาร 
และรูปแบบการจัดการ
ความรู้ 
- ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู ้

- การแลกเปลี่ยนรู้ผ่านการประชุมบุคลากรผู้มี
ประสบการณ์ และผู้ที่ก าลังด าเนินการเขียนผลงานทาง
วิชาการภายในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งท่ีเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ 

ต.ค.  – พ.ย. 63 จ านวนโครงการของ
ส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

จ านวนโครงการของ
แต่ละหน่วยงาน อย่าง
น้อยหน่วยงานละ 1 
โครงการ 
ในปีงบประมาณ 
2562 

- คอมพิวเตอร์ 
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร และการน าความรู้ในการเขียนผลงานทาง
วิชาการไปใช้ 

พ.ค. 64 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ปี - แบบสอบถาม - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการยก
ย่องชมเชย ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการฯ 

พ.ค. 64 จ านวนครั้งการ
ชมเชย 

1 ครั้ง/ปี - เกียรติบัตร - ผู้บริหารส านัก
วิทยบริการฯ 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : แนวทางการช่วยเหลือและกลวิธีการส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1. สร้าง Mentor/ระบบพี่เลี้ยง จากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ประสบความส าเร็จในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
         ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
      2. สร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
      3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติ 
        2. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้: โดยประชุมเพ่ือการส ารวจหัวข้อเรื่องที่
ต้องการพัฒนาหน่วยงานหรือบุคลากร (Training Needs 
Survey) 

ต.ค. 63-ม.ค. 64 ได้หัวข้อเรื่องที่จะ
พัฒนาหน่วยงาน
หรือบุคลากร 

อย่างน้อย 1 หัวข้อ - คณะกรรมการ
อ านวยการ/
คณะกรรมการ
ด าเนินงานสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  โดยจัดโครงการ “พัฒนา
บทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ” 

ก.พ. -เม.ย. 64 ผู้ร่วมโครงการ
สามารถพัฒนา
บทความตีพิมพ์ 
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติได้ 

จ านวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

- คณะกรรมการ
อ านวยการและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงานสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยการจัดท าข้อมูลลง

เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเป็นช่องทางใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

พ.ค. 64 มีระบบการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน
จัดเก็บบนเว็บไซต์ 

มีการเผยแพร่อย่าง
น้อยจ านวน 1 
ช่องทาง 

- คอมพิวเตอร์ 
- เอกสารประกอบการ
อบรม 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ : โดยถอดบทเรียน
เส้นทางความส าเร็จเพ่ือเผยแพร่ต้นแบบผู้เชี่ยวชาญ/
Mentor 

มิ.ย. 64 บทเรียนสู่
ความส าเร็จ 

มีเส้นทางแห่ง
ความส าเร็จต้นแบบ
ของผู้เชี่ยวชาญ/
Mentor 

 คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ 
ผ่านช่องทางต่างๆ 

มิ.ย. 64 จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

อย่างน้อย 1 ช่องทาง - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) เพ่ือประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ 

มิ.ย. 64-ก.ค. 64 มีจ านวนผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ิมขึ้น 

มีจ านวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ิมขึ้น 

- คณะกรรมการ
อ านวยการและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

7 การเรียนรู ้โดยการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินการ
จัดการความรู้ 

ก.ค. 64 รายงานสรุปผล รายงานสรุปผล - คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : โดยการ

ทบทวน ปรับปรุง ขอบเขต กระบวนการด าเนินการด้าน
การจัดการความรู้ (KM) 

ต.ค. 63-ม.ค. 64 มีการประชุมเพ่ือ
ทบทวน ปรับปรุง 
กระบวนการด าเนินการ
ด้านการจัดการความรู้ 
(KM) 

ผู้บริหารและ
บุคลากรทราบผล
การด าเนินงานในปี
ที่ผ่านมาและวาง
แผนการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

2 การสื่อสาร : มีการประชุมเพ่ือเตรียมการจัดประชุม
บุคลากรในหน่วยงานและคณะกรรมการจัดการความรู้
เพ่ือส ารวจความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานหรือบุคลากรใน
หน่วยงานว่ามีเพียงพอหรือไม่ ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ใน
คน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) 

ต.ค. 63-ม.ค. 64 มีการสื่อสารโดยผ่าน
การประชุมเพ่ือระดม
ความคิดเห็นและวาง
แผนการด าเนินงาน 

อย่างน้อย 1 ครั้ง - คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : จัดโครงการ “พัฒนา
บทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ” และถอดบทเรียนเส้นทาง
ความส าเร็จเพื่อเผยแพร่ต้นแบบผู้เชี่ยวชาญ/Mentor  

ก.พ. -มิ.ย. 64 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถพัฒนาบทความ
เพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติได้ 

จ านวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ิมขึ้น 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

4 การเรียนรู้ : จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
เพ่ือประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ 

มิ.ย. - ก.ค. 64 รายงานสรุปผล รายงานสรุปผล - คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล : มีจ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
ก.ค. 64 จ านวนผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ิมขึ้น 

จ านวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ิมขึ้น 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : การยกย่อง
ชมเชยในที่ประชุม ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ 
Social Media 

ก.ค. 64 มีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับการ
ยกย่อง ชมเชย หรือ
การให้รางวัล อย่าง
น้อย 1 ท่าน 

มีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับ
การยกย่อง ชมเชย 
หรือการให้รางวัล 
อย่างน้อย 1 ท่าน 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 19,575             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 4,500             
7. การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพ่ือให้บุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) ที่ถูกต้อง และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. จ านวนกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)  อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
                           2. บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                           3. บุคลากรส านักฯ สามารถประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ได้ 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับส านักฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อทบทวนการ
ด าเนินการจัดการความรู้ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้หัวข้อในการ
จัดการความรู้ที่มีประโยชน์ 

ต.ค. – ธ.ค. 63 - มีการจัดการประชุม
เพ่ือทบทวนการ
ด าเนินการจัดการ
ความรู้ 

- ผู้บริหารและบุคลากร
ทราบผลการ
ด าเนินงานจากปี
การศึกษา 2562 และ
ไดห้ัวข้อในการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษา 
2563 

- เอกสารประกอบ 
การประชุม 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

1. ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook) 
2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook) 

ม.ค. – ก.พ. 64 - เอกสาร/ข้อมูล
เกี่ยวกับทักษะความรู้ที่
จ าเป็น 
- จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 

- มีเอกสาร/ข้อมูล
เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 
- บุคลากรเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- เอกสาร/ข้อมูล
เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
1 .  ส รุ ป ผลกา รแลก เปลี่ ยน เ รี ยน รู้ เ กี่ ย ว กั บการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook) 
2. มีการจัดท าเอกสารคู่มือการประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 

ก.พ. – มี.ค. 64 

 
- สรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม 
- มีคู่มือการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 
(Facebook) 

- เล่มสรุปโครงการ 
1 เล่ม 
- คู่มือการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 1 เล่ม 

- เอกสารสรุป
โครงการ 
- คู่มือการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ : โดยประชุมคณะ

กรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือกลั่นกรองความรู้ สรุป
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง แก้ไขคู่มือการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 

มี.ค. – เม.ย. 64 มีการจัดการประชุม
คณะกรรมการฯ 
กลั่นกรองความรู้ 

- บุคลากรส านักฯ 
เข้าร่วมประชุม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- เอกสารประกอบ 
การประชุม 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ และกลุ่มงาน
บริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

5 การเข้าถึงความรู้  
- จัดพิมพ์คู่มือการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) เพ่ือ
เผยแพร่ให้กับบุคลากร 
- เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หรือจดหมายข่าวของส านักฯ 

เม.ย. – พ.ค. 64 - มีคู่มือการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 
(Facebook) 
- จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ความรู้ 

- คู่มือการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 1 เล่ม 
- มีช่องทางการ
เผยแพร่ความรู้ อย่าง
น้อย 1 ช่องทาง 

- คู่มือการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 
- เว็บไซต์ส านักฯ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- จดหมายข่าว 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ /กลุ่มงาน
บริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ/เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  โดยจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 

พ.ค. - มิ.ย. 64 จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

บุ คลากร เข้ า ร่ ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร
ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ /กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ 

7 การเรียนรู ้โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

พ.ค. - ก.ค. 64 จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

บุคลากร มีความรู้ 
ความเข้าใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ และกลุ่มงาน
บริหารส านักงานฯ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ของสานักฯ เพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญ 
- ร่วมเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความ
เข้าใจในการจัดการความรู้ของส านักฯ 

ต.ค. – ธ.ค. 63 ขอบเขตการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

อย่างน้อย 1 
ขอบเขต/ปี
การศึกษา 

- เอกสารรายงานการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

2 การสื่อสาร  
- ด าเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook) 
- หนังสือ/ค าสั่งแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 

ม.ค. – ก.พ. 64 จ านวนช่องทางในการ
สื่อสาร 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสารประกอบ 
การประชุม- บันทึก
ข้อความ 
- เอกสารประชาสัมพันธ ์

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้/ กลุ่มงาน
บริหารส านักงานฯ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : จัดท าคู่มือการประชาสัมพันธ์ 
โครงการ /กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) เพ่ือน าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่
สนใจสามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยผ่านการประชุม เว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือจดหมายข่าวของส านักฯ 

ก.พ. – เม.ย. 64 
 

- มีคู่มือการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 
- จ านวนช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูล 
 

- จ านวน 1 เล่ม 
- อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสารความรู้ 
- เว็บไซต์ส านักฯ 
- บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
- จดหมายข่าว 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ / กลุ่มงาน
บริหารส านักงานฯ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู ้

- มีการแลกเปลี่ยนรู้ผ่านการประชุม ถ่ายทอดผลส าเร็จ
และประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้ให้บุคลากรใน
ส านักฯ ทราบ 
- มีการน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง 

พ.ค. – มิ.ย. 64 - จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- บุคลากรส านักฯ 
เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

- เอกสาร/ข้อมูล
เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ /กลุ่มงาน
บริหารส านักงานฯ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

พ.ค. – มิ.ย. 64 - ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากร 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ / 
กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวยกย่องชมเชย/มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 

มิ.ย. – ก.ค. 64 - มีการกล่าวยกย่อง
ชมเชย/มอบเกียรติบัตร 

- บุคลากรที่น า
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- ค ากล่าวยกย่อง
ชมเชย/เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ / 
กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

 

 
 
 
 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การบ่งชี้ความรู้ -             
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู้ -             



กลไกการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับติดตาม การจัดการความรู้ 

 



อธิบายแนวทางการก ากับติดตามการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564) 

กิจกรรมระดับหน่วยงาน 
วิธีการการก ากับติดตาม 

ของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2563 

- บันทึกข้อความติดตามการ
จัดท าแผนฯ 
- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฯ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ ระดับคณะ ส านกั/
สถาบนั เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 

หน่วยงานมีคณะกรรมการ/
คณะด าเนนิงานดา้นการ
จัดการความรู ้

คิดเป็นร้อยละ 100 
ของหน่วยงานทัง้หมด 

สิงหาคม 2563 
 

ทุกคณะ /ส านัก /
สถาบนั 

2. การจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ ระดับหน่วยงาน  

- ประชุมชี้แจง ประเดน็และ
เป้าหมายจัดการความรู้ระดับ
คณะ ส านัก/สถาบัน 
- ให้ทุกหน่วยงานจัดส่ง
แผนการจัดการความรู้ระดบั
หน่วยงาน แก่มหาวิทยาลัย 
(ส านักส่งเสริมฯ)  
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ
เผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บเพจ
การจัดการความรู้ ของ
มหาวิทยาลยั 

1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ ภายใน
หน่วยงาน ที่มีกระบวนการและ
ขั้นตอนเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความรู้ จาก ก.พ.  
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูล
ประเด็นการจัดการความรู้ ระดบั
คณะ /ส านัก สถาบัน ให้มีความ
ครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัย
ก าหนด อย่างน้อย 2 ประเด็นใน
ระดับคณะ ได้แก่ 1) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต  2) 
ด้านการวิจัย และในระดับส านัก/
สถาบนั มีการด าเนนิการจัดการ
ความรู้ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาหน่วยงานดา้นตา่ง ๆ 

1. คณะ /ส านัก /สถาบัน 
มีแผนการจัดการความรู้ 
ระดับหน่วยงานที่มีการ
กระบวนการและขั้นตอน
เป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความรู้ จาก ก.พ.  
2. จ านวนประเด็นความรู้
ภาพรวมทั้ง 10 หน่วยงาน 

คิดเป็นร้อยละ 100 
ของหน่วยงานทัง้หมด 

 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 10 
ประเด็นความรู ้

กันยายน-ตุลาคม 
2563 

 

ผู้ด าเนินงาน 
คณะทั้ง 5 คณะ 
และหน่วยงาน
สนับสนนุทั้ง 5 
หน่วยงาน 
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กิจกรรมระดับหน่วยงาน 
วิธีการการก ากับติดตาม 

ของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการก ากับตดิตามการจัดการความรู้ (คร้ังที่ 1 กันยายน) 
3. คณะ /ส านัก สถาบนั
ด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ /การด าเนนิ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานภายใน
คณะ /หน่วยงาน 

- รายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานระดับหน่วยงาน 
รอบ 6 เดือน ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด 

1. เพื่อติดตามการด าเนินงาน ดา้น
การจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน 
พร้อมทั้งรับทราบปัญหาเบื้องตน้จาก
การด าเนินการและให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง 
2. เพื่อขับเคลื่อนให้การด าเนินงานใน
ระดับคณะ /ส านัก สถาบัน เป็นไปตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนฯ 

1. รายงานความก้าวหนา้
การจัดการความรู้ รอบ 6 
เดือน ระดับคณะ /ส านัก 
สถาบนั 
2. หน่วยงานระดบัคณะ /
ส านัก สถาบนัมีการ
ด าเนินงานครบถ้วนตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ครบทั้ง 10 หน่วยงาน 

มกราคม 2564 ผู้ด าเนินงาน 
คณะทั้ง 5 คณะ 
และหน่วยงาน
สนับสนนุทั้ง 5 
หน่วยงาน 
ผู้ก ากับตดิตาม 
มหาวิทยาลยั โดย
ส านักสง่เสริมฯ 

4. ติดตามความก้าวหนา้การ
จัดการความรู้ ระดับ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
รอบ 9 เดือน 

- รายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานระดับหน่วยงาน 
รอบ 9 เดือน ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด 
- ส ารวจจ านวนโครงการ /
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(ครั้งที่ 1)  
- สนส. เสนอรายงานผลการ
ติดตามรอบ 9 เดือนแก่
มหาวิทยาลยั 
- ประชุมคณะกรรมการฯ 
ติดตามความกา้วหน้า 

1. เพื่อติดตามการด าเนินงาน และ
รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินการจัดการความรู้ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 
2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมครบถ้วนตาม
แผน 
3. เพื่อประเมนิผลส าเร็จของการ
ด าเนนิงานตามแผนฯของแตล่ะ
หน่วยงาน  

1. ทุกหน่วยงานมีกิจกรรม
สนับสนนุการด าเนนิการ
จัดการความรู้ให้บรรลุ 
ตามแผนฯ ที่ก าหนด 
 
 
2. จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้
จากการด าเนนิกิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานทั้งหมดมี
การด าเนินงานตาม
กรอบระยะเวลาที่ระบุ
ไว้ในแผนฯ 
 
อย่างน้อย 10 องค์
ความรู ้

เมษายน 2564 ผู้ด าเนินงาน 
คณะทั้ง 5 คณะ 
และหน่วยงาน
สนับสนนุทั้ง 5 
หน่วยงาน 
ผู้ก ากับตดิตาม 
มหาวิทยาลยั โดย
ส านักสง่เสริมฯ 
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กิจกรรมระดับหน่วยงาน 
วิธีการการก ากับติดตาม 

ของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. ส ารวจการด าเนนิ
โครงการ / กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- ส ารวจจ านวนโครงการ /
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(ครั้งที่ 2) 
 

1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมครบถ้วนตาม
แผน 
 

จ านวนโครงการ /
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่มีการด าเนินการเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว ้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของโครงการ /
กิจกรรมตามแผนฯ 
ทั้งหมด 

 ผู้ก ากับตดิตาม 
มหาวิทยาลยั โดย
ส านักสง่เสริมฯ 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการก ากับตดิตามการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน (คร้ังที่ 2 พฤษภาคม) 
6. ติดตามความก้าวหนา้การ
จัดการความรู้ ระดับ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
รอบ 12 เดือน 

- รายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานระดับหน่วยงาน 
รอบ 12 เดือน ตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด 
- ส ารวจโครงการ /กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (คร้ังที่ 2) 
- เสนอรายงานผลการติดตาม
รอบ 12 เดือนแก่มหาวิทยาลัย 

1. เพื่อติดตามการด าเนินโครงการ /
กิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการ
จัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน 
2. เพื่อรวบรวม และประเมินผลการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. เพื่อติดตามผลการน าองค์ความรู้ที่
ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ ไปใช้ประโยชน ์

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไปใชป้ระโยชน์ หรือ
พัฒนางานอย่างเปน็
รูปธรรม 

ไม่น้อยกว่า  
5 องค์ความรู ้

กรกฏาคม 2564 ผู้ด าเนินงาน 
คณะทั้ง 5 คณะ 
และหน่วยงาน
สนับสนนุทั้ง 5 
หน่วยงาน 
ผู้ก ากับตดิตาม 
มหาวิทยาลยั โดย
ส านักสง่เสริมฯ 

7. การรวบรวมและเผยแพร่
ความรู ้

พิจารณาแหล่งจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมุลความรู้ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 10 
หน่วยงาน 

1.เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีช่องทางใน
การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลความรู้ 
และเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั้งภายใน
และภายนอกที่สนใจ สามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้
2. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ผู้ที่
สนใจ ไดน้ าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- หน่วยงานทั้ง 10 
หน่วยงานมีช่องทางการ
จัดเก็บ รวบรวมองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ 
- มีองค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ 

ครบทุกหน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

อย่างน้อย 10 องค์
ความรู ้

สิงหาคม 2564 ผู้ด าเนินงาน 
คณะทั้ง 5 คณะ 
และหน่วยงาน
สนับสนนุทั้ง 5 
หน่วยงาน 
ผู้ก ากับตดิตาม 
มหาวิทยาลยั โดย
ส านักสง่เสริมฯ 
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กิจกรรมระดับหน่วยงาน 
วิธีการการก ากับติดตาม 

ของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ประชุมสรุปและรายงาน
ผลการก ากับติดตามจัดการ
ความรู ้

- บันทึกข้อความติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
- รายงานผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
- ผลการประเมินฯ 
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
เกณฑ์ข้อ 5 (ทุกหน่วยงาน) 

1. เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
จัดการความรู้ในภาพรวมแก่
มหาวิทยาลยัทราบ 
2. ขอรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นใน
การด าเนินงาน เพื่อปรบัปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ ส านัก 
สถาบนั ผ่านเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้
ที่ 5.2 เกณฑ์ข้อ 5 

ครบทุกหน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลยั โดย
ส านักสง่เสริมฯ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
เรื่อง  นโยบายการจัดการความรู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

..................................................................... 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับ พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี         

พ.ศ. ๒๕๔๖  ตามความในมาตรา ๑๑  สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปน

องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ 

เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ  รวมท้ังตอง

สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปน

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงไดกําหนดนโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยใหกาวสูสถาบันแหงการเรียนรู ดังนี้ 

นโยบายขอท่ี ๑  สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดทําแผนการจัดการความรู ท่ีสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

นโยบายขอท่ี ๒  กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู เพ่ือนํา        

องคความรูท่ีไดมาประยุกตใชกับการทํางานใหมีคุณภาพ และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

จัดการ ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  

นโยบายขอท่ี ๓  สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงาน มีการสรางนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีดีดาน

การจัดการความรู  

นโยบายขอท่ี ๔  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายการจัดการความรู ระหวางหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังในระดับคณะ สํานักและสถาบัน  

 นโยบายขอท่ี ๕  กําหนดใหทุกหนวยงานมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการความรูท่ีเปน

ระบบอยางตอเนื่อง ตามรอบระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๖   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

 

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ   ชํานาญกิจ) 

                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 



ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (1 สิงหาคม 2563-31 กรกฎาคม 2564) 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. คณะ/หน่วยงาน รับมอบนโยบายการจัดการ
ความรู้ ประชุมชี้แจง ประเด็นและเป้าหมาย
จัดการความรู้ จากมหาวิทยาลยั 

สิงหาคม 2563 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ/
หน่วยงานสนบัสนุน 

สิงหาคม 2563 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

3. คณะกรรมการฯ ก าหนดประเด็น และ
เป้าหมายการจัดการความรู้ 

สิงหาคม 2563 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับคณะ/
หน่วยงานสนบัสนุน 

4. คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั จัดท า
แผนการจัดการความรู้ ปีการศกึษา 2563 

สิงหาคม – ตุลาคม 2563 คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

5. คณะ/หน่วยงาน เสนอแผนการจัดการ
ความรู้แก่คณะกรรมการประจ าฯ เพื่อพิจารณา
แผนฯ 

สิงหาคม 2563 คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

6. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ด าเนนิการตาม
แผนการจัดการความรู ้

กันายนยน 2563– กรกฏาคม 
2564 

คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

7. คณะ/หน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าการ
จัดการความรู้ รอบ 6 เดือน 

มกราคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างชุมชน
นักปฏิบัติระหวา่งหน่วยงานภายในคณะ/
หน่วยงาน 

กันายนยน 2563– กรกฏาคม 
2564 

คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

9. คณะ/หน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าการ
จัดการความรู้ รอบ 9 เดือน 

เมษายน 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

10. คณะ/หน่วยงาน สรุปรายงานผลการ
จัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 รอบ 12 
เดือน 

กรกฎาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

11. คณะกรรมการจัดการความรู้ ประชุม
ร่วมกับหน่วยงานทั้ง 10 เพื่อสรุปผลการจัดการ
ความรูใ้นภาพรวม 

สิงหาคม 2564 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลยั 
คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

  



ปฏิทินการก ากับ ติดตามการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 

ช่วงเวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยชี้แจงนโยบาย และแนวทางการจัดการ

ความรู้ ตามแนวทางการจัดการความรู้ จาก กพร. 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการความรู้ ระดับคณะ/
หน่วยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

สิงหาคม 2563 - คณะ/หน่วยงาน จัดตัวแทนหน่วยงานเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
- คณะ/หน่วยงาน จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงาน
สนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงาน 

กันยายน 2563–มกราคม 
2564 

คณะ/หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  

คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงาน
สนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงาน 

กันยายน 2563 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
ประชุมติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการจัดท า
แผนการจัดการความรู้  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

มกราคม 2564 ติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน 
ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

เมษายน 2564 ติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน 
ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
ประชุมติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินการ
จัดการความรู้ รอบ 9 เดือน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

กรกฎาคม 2564 ติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน 
ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 2564 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
ประชุมติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินการ
จัดการความรู้ รอบ 12 เดือน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 2564 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย
สรุปผลการส่งเสริมและก ากับ ติดตามการจัดการ
ความรู้ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

  





f www.facebook.com/aprnsru/

regis@nsru.ac.th

http://apr.nsru.ac.th/


	Blank Page
	Blank Page

