
 
 
 
 
 
 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม /โครงการตามแผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบ 9 เดือน) 

ด้านการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต 
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ชื่อองค์ความรู้ : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเภทองค์ความรู้ :    ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย    ด้านอื่น ๆ ................................................... (ระบุ) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการ 
      เรียนการสอน : การบูรณาการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ 

(2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการ
เรียนการสอน : การบูรณาการ
สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 

ไตรมาส 2 ร้อยละความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน าความรู้ไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

อาจารย์ทุกหลักสูตร
ในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
- หลักสูตรทุก
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรได้น าองค์
ความรู้จัดสร้าง 
เป็นสื่อออนไลน์ และ
เผยแพร่ใน Youtube 
ชื่อช่อง ยอดมนุษย์ 
www.youtube.com 
/channel/UCVSMjKd 
Q8ZnWQbJHK3v_lag 
 
อยู่ระหว่างการประเมิน
โครงการ 

  

http://www.youtube.com/
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ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประเภทองค์ความรู้ :    ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย    ด้านอื่น ๆ ................................................... (ระบุ) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ภายในคณะมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. ร้อยละความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                          2. อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาได้รับการพัฒนาด้านพัฒนาทักษะศักยภาพนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อการ
พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ กิจกรรมการ
จัดการความรู้ด้านการเรียนการ
สอนและงานวิจัย 

ไตรมาสที่ 3 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ไม่น้อย
กว่า 30 คน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมสามารถน าองค์
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม 

30 คน 
 
 

ร้อยละ 10 

อาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
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ชื่อองค์ความรู้ : ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประเภทองค์ความรู้ :    ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย    ด้านอื่น ๆ ................................................... (ระบุ) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเพ่ิมขึ้น 
        2. จ านวนหลักสูตรที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษาและการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน Work-
Integrated learning (WIL) 
 

17-18 
ธันวาคม 
2563 

เชิงปริมาณ 
   1. จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
   1. คณาจารย์คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับความรู้
ด้านสหกิจและการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน Work-
Integrated learning 
(WIL) 

1. จ านวนอาจารย์ที่
เข้าร่วมอบรม  
2. คณาจารย์ที่
เข้าอบรมได้รับ
ความรู้ด้านสหกิจ 
และการจัด
การศึกษาเชิง
บูรณาการกับการ
ท างาน Work-
Integrated 
learning (WIL) 
 

1. คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี จ านวน 
30 คน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

1.คณาจารย์ภายในคณะ
ได้รับความรู้ด้านสหกิจ 
และการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน 
Work-Integrated 
learning 
2.หลักสูตรน าแนวทาง
สหกจิศึกษา และการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างานไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของ
หลักสูตร 
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ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและการจัดการความรู้ในองค์กร 

ประเภทองค์ความรู้ :    ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย    ด้านอื่น ๆ ................................................... (ระบุ) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ภายในคณะมีความรู้ความสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดองค์ความรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานอย่างน้อยร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 การประชุมกลุ่มย่อย ต.ค.- ธ.ค. 63 - จ านวนองค์ความรู้ อย่างน้อย1 
เรื่อง 

คณาจารย์ภายใน
คณะ 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

ได้องค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
คือ การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณา
การกับการท างาน WIL 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสอน
แบบบูรณาการกับการท างาน WIL 

ธ.ค. 63 - ผู้เข้าร่วมโครงการ  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการสอนแบบบูรณา
การกับการท างาน WIL  

- จ านวน 40 
คน 
- ความรู้ความ
เข้าใจที่เพ่ิมขึ้น 
 

คณาจารย์ภายในคณะ ผศ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 40 คน โดยมี
ความรู้ความเข้าใจการ
การจัดการสอนแบบ
บูรณาการกับการท างาน 
WIL เพ่ิมข้ึน 
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ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

3 การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือจัดความรู้
ให้เป็นระบบ และสกัดองค์ความรู้ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

มี.ค. 64 - จ านวนองค์ความรู้ - อย่างน้อย1 
เรื่อง 

คณาจารย์ภายใน
คณะ 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

-องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับ
การท างาน WIL ใน
รูปแบบ การจัดสหกิจ
ศึกษา และ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
field work 
-จ านวนอาจารย์ที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
แบบ field work จ านวน 
3 ท่าน  
-จ านวนสาขาวิชาที่มี
การจัดการเรียนการ
สอนแบบสหกิจศึกษา 2 
สาขาวิชา โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจ านวน 3 ท่าน 
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ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ประเภทองค์ความรู้ :    ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย    ด้านอื่น ๆ ................................................... (ระบุ) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ภายในคณะมีความรู้ความสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดองค์ความรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานอย่างน้อยร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 โครงการจัดการความรู้(KM) 
-การจัดการความรู้ด้านการเรียน
การสอน 
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

ธ.ค.63 – ก.ย.
64 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 อย่างน้อย 10 วิชา  

การจัดการ
เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะ
ผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
อย่างน้อย 10 
รายวิชา 

-อาจารย์ผู้สอนอย่าง
น้อย 10 รายวิชา 
-อาจารย์อย่างน้อย 
30 คน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

-วิเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
-ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้เพ่ือ
ส ารวจอาจารย์ที่มีการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ทั้งใน
กลุ่มวิชาวิชาชีพครูและ
วิชาเอก 
-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือก าหนดประเด็น
ความรู้ และ 
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ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

2       กลุ่มเป้าหมายในการ
ประชุม 
-ประชุมเพ่ือระดมความ
คิดเห็นเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การศึกษา
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์คัดเลือกองค์
ความรู้ที่จ าเป็นโดย
พิจารณาให้สอดคล้อง
กับยุทธ์ศาสตร์ของการ
พัฒนาครู 
-ส ารวจข้อมูลด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม /โครงการตามแผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบ 9 เดือน) 

ด้านการวิจัย 
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ผลการด าเนินกิจกรรม /โครงการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อองค์ความรู้ : การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกทั้งยังสามารถน าผลการวิจยัไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาต ิ

ประเภทองค์ความรู้ :     ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต      ด้านการวิจัย      ด้านอื่น ๆ ................................................... (ระบุ) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์มีแนวทางในการน าความรู้ไปเขียนชุดโครงการวิจัย สามารถรับใช้สังคมท้องถิ่นได้ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานวิจัย 
      และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ความพึงพอใจของอาจารย์ที่น าความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเขียนชุดโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
สร้างสรรค์งานวิจัยและน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ไตรมาส 2 ร้อยละความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่ความรู้ไปเขียนชุด
ผลงานวิจัย  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

อาจารย์ทุกหลักสูตร
ในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

รองฯ วิชาการและ
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

คณะฯ จัดโครงการ 
พัฒนาคณาจารย์ให้มี
สมรรถนะที่ตอบ สนอง
ต่อการพัฒนาประเทศ
และได้มาตรฐานสากล 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ : กิจกรรม
การจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอนผลิต
บัณฑิตและการวิจัย 
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ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

       คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  “กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพอาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ”วันที่ 9 - 11 
มีนาคม พ.ศ. 2564   ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์
อยู่ระหว่างการประเมิน
โครงการ 

  



12 
 

ชื่อองค์ความรู้ : การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านวิจัย และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 

ประเภทองค์ความรู้ :     ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต      ด้านการวิจัย      ด้านอื่น ๆ ................................................... (ระบุ) 
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 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อการ
พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ กิจกรรมการ
จัดการความรู้ด้านการเรียนการ
สอนและงานวิจัย 

ไตรมาสที่ 3 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 30 คน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมสามารถน าองค์
ความรู้ไปใช้ในการจัดท า
ผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 

30 คน 
 

ร้อยละ 10 

อาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

เนื่องจากสถานการณ์ 
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-
19) 
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ชื่อองค์ความรู้ : การขอต าแหน่งทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายวชิาการ และการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุ 

ประเภทองค์ความรู้ :     ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต      ด้านการวิจัย      ด้านอื่น ๆ ................................................... (ระบุ) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
      และการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการและการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นเพ่ิมขึ้น 
        2. จ่านวนบุคลการที่เข้าร่วมโครงการ 60 คน 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ไตรมาส 2 เชิงปริมาณ 
     1. จ านวนบุคลากรที่เข้า 
ร่วมโครงการ 60 คน 
เชิงคุณภาพ 
     1. ได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการและ
การขอต าแหน่งสูงขึ้น
เพ่ิมข้ึน 

1. จ านวน
คณาจารย์ที่เข้า
ร่วมอบรม 
2. คณาจารย์ที่
เข้าอบรมได้รับ
ความรู้น าไปใช้
ประโยชน์เพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ
เพ่ิมมากข้ึน 

-บุคลากรสาย
วิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์
และ 
เทคโนโลยี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 
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ชื่อองค์ความรู้ : การยกระดับการเผยแพร่บทความทางวิชาการ และการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและประโยชน์สู่ท้องถิ่น 

ประเภทองค์ความรู้ :     ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต      ด้านการวิจัย      ด้านอื่น ๆ ................................................... (ระบุ) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ภายในคณะมีความรู้ความสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดองค์ความรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนอาจารย์ที่มีการเผยแพร่บทความทางวิชาการในระดับ TCI หรือ Scopus อย่างน้อยร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 การประชุมกลุ่มย่อย ต.ค.- ธ.ค. 63 - จ านวนองค์ความรู้ - อย่างน้อย1 
เรื่อง 

คณาจารย์ภายใน
คณะ 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

ได้องค์ความรู้ในการ
น าไปใช้ประโยชน์คือ 
แนวทางการเผยแพร่
บทความทางวิชาการท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
ฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่
บทความวิชาการในระดับ TCI หรือ 
Scopus 

ก.พ. 64 - ผู้เข้าร่วมโครงการ  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเผยแพร่บทความ
วิชาการในระดับ TCI หรือ 
Scopus  และการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- จ านวน 40 
คน 
- ความรู้ความ
เข้าใจที่เพ่ิมขึ้น 
 

คณาจารย์ภายใน
คณะ 

ผศ.กรรณิการ์   
มิ่งเมือง 

-จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 40 คน 
โดยมีความรู้ความเข้าใจ
การเผยแพร่บทความ
วิชาการในระดับ TCI 
หรือ Scopus และ
เพ่ิมเติมการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
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ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

3 การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือจัดความรู้
ให้เป็นระบบ และสกัดองค์ความรู้ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

มี.ค. 64 - จ านวนองค์ความรู้ - อย่างน้อย1 
เรื่อง 

คณาจารย์ภายใน
คณะ 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

-องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
เผยแพร่บทความ
วิชาการในระดับ TCI 
หรือ Scopus 
-จ านวนอาจารย์ที่มีการ
เผยแพร่บทความ
วิชาการในระดับ TCI 
จ านวน 8 ท่าน 
- จ านวนอาจารย์ที่มกีาร
เผยแพร่บทความ
วิชาการในระดับ Scopus 
จ านวน 1 ท่าน 
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ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์สมรรถนะด้านงานวิจัยเพ่ือการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม 

ประเภทองค์ความรู้ :     ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต      ด้านการวิจัย      ด้านอื่น ๆ ................................................... (ระบุ) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ภายในคณะมีความรู้ความสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดองค์ความรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม อย่างน้อย 10 เรื่อง 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 โครงการจัดการความรู้(KM) 
-การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
กิจกรรม : การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพคณาจารย์สมรรถนะด้าน
งานวิจัยเพื่อการบูรณาการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ธ.ค.63 – ก.ย.
64 

ผลงานวิจัยที่เชื่อมโยง
การบูรณาการการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ
และศิลปะวัฒนธรรม 

อย่างน้อย 10 
เรื่อง 

-อาจารย์ที่ได้รับทุน
วิจัย อย่างน้อย 10 
เรื่อง 
-อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์อย่างน้อย 30 
คน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

-พิจารณาขอบข่าย
เนื้อหา ชื่อวิจัยและทุน
วิจัยของอาจารย์ 
-ประชุมชี้แจงการ
ติดตามการด าเนินงาน
วิจัยของอาจารย์ที่ได้รับ
ทุนวิจัยของคณะและ
ภายนอกคณะ 
-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ก าหนดประเด็นความรู้ 
และกลุ่มเป้าหมายใน
การประชุม 
-ประชุมเพ่ือระดมความ
คิดเห็นเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
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ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

       คัดเลือกองค์ความรู้ที่
จ าเป็นโดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับยุทธ์
ศาสตร์ของการพัฒนาครู 
-ส ารวจข้อมูลด้านการ
วิจัย 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม /โครงการตามแผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบ 9 เดือน) 

ด้านการบริหารจัดการ 
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ชื่อองค์ความรู้ : การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

ประเภทองค์ความรู้ :     ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต      ด้านการวิจัย      ด้านอื่น ๆ.....การพัฒนาบุคลากร...(ระบุ) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคิตท่ีดีต่อการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ความสามารถของตนเอง และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของงานตามความรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564  ไม่ต่ ากว่า 4.51 
                           2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และการจัดการความรู้ 

21-23 
ธันวาคม 
2563 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - ร้อยละบุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - บุคลากรของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีจิตส านึกและมี
แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ 

 
- ร้อยละ 100 

 
 
 

- องค์ความรู้/
หลักปฏิบัติใน
การปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย 1 

เรื่อง 

ผู้บริหาร และ
บุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน
ผู้อ านวยการฯ 

ด าเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะบุคลกร 
ระหว่างวันที่ 21-23 
ธันวาคม 2563 ณ เขาค้อ
ระเบียงภูรีสอร์ท 
เพชรบูรณ์  โดยมี
วิทยากรจากบริษัทแอง
โกลไทย เทรนนิ่ง แอนด์ 
ทัวร์ จ ากัด ได้แก่ 
อาจารย์ พิมพ์พนิต จิตต์
ขวัญ และอาจารย์กิตติ์
ธนา  สวงโท 
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ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

       เพ่ือการให้บริการที่เป็น
เลิศและการจัดการ
ความรู้เพื่อการให้บริการ 
เพ่ือพัฒนาการให้บริการ
ที่เป็นเลิศ พัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน สามารถ
ปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ ท างานอย่างมี
ความสุข แก้ไขปัญหา
เฉพาะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 ประชุมกลุ่มย่อย 13 มกราคม 
2564 

- ได้แนวปฏิบัติที่ดี / องค์
ความรู้ในการปฏิบัติงาน  

อย่างน้อย 1 
องค์ความรู้ 

ผู้บริหาร และ
บุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน
ผู้อ านวยการฯ 

ด าเนินการทบทวน และ
ปรับปรุงรูปแบบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
ให้มีความทันสมัย  
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ชื่อองค์ความรู้ : การปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในของส านักอธิการบดีบนเว็บไซด์ของส านักให้เป็นปัจจุบัน 

ประเภทองค์ความรู้ :     ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต      ด้านการวิจัย      ด้านอื่น ๆ การบริหารจัดการ (สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลกรสายสนับสนุน)  
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 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านัก 
 

ส.ค.63–ม.ค.64 - จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

- ร้อยละ 80 - คณะกรรมการ
บริหารส านักงาน
อธิการบดี จาก 16 
กลุ่มงาน 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง 
ทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรมการ
บริหารส านัก 
งานอธิการบดี 

- มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ทั้งสิ้น 21 คน จาก
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.30 
- จัดการประชุมคณะกรรมการ
ฯ เพ่ือทบทวน  ปรับปรุง 
กระบวนการด าเนินการการ
จัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะ 
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KM2_NSRU-OP 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

       จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกและเพ่ือ
ส ารวจและก าหนดประเด็นใน
การจัดการความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

2 การประชุมย่อย ก.ย.63 – มี.ค.
64 

-  จ านวนองค์ความรู้ 
 

-  อย่างน้อย 
13 กลุ่มงาน 

- คณะกรรมการ
บริหารส านัก 
งานอธิการบดี 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

- ผู้อ านวยการกอง 
ทั้ง 3 กอง 
- หัวหน้ากลุ่มงาน 
ทั้ง 16 กลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบดี 

- ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้า
กลุ่มงานแต่ละกลุ่มด าเนินการ
สรุปประเด็นความรู้จากแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานภายในของส านัก
อธิการบดีบนเว็บไซด์ของส านัก
ให้เป็นปัจจุบัน 
- หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากร
ของแต่ละกลุ่มงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ภายในของ ส านักอธิการบดีบน
เว็บไซด์ของส านักให้เป็น
ปัจจุบัน 
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ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

       - หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากร
ของแต่ละกลุ่มงานด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานภายในของส านัก
อธิการบดีให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
เตรียมต้องการเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซด์ของส านัก 
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ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) และการเขียนโครงร่างงานวิจัย (Proposal) 

ประเภทองค์ความรู้ :     ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต      ด้านการวิจัย      ด้านอื่น ๆ การบริหารจัดการ (สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลกรสายสนับสนุน)  
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)   

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 โครงการอบรมการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

16 – 18  
พ.ย. 2563 

เชิงคุณภาพ :  
     บุคลากรของส านัก        
วิทยบริการฯ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียน โครงร่างงานวิจัย 
(Proposal) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

  1. บุคลากรสาย
สนับสนุนของส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความรู้
ความเข้าใจการ
เขียนโครงร่างวิจัย 
(Proposal) 

- บุคลากรสาย
สนับสนุนของ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ประจ าปีการศึกษา 
2563 

1. ก าหนดช่วงเวลาจัด
โครงการ (ก.ย. 2563) 
2. เขียนโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ (ก.ย.- 
ต.ค. 2563 ) 
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ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

   เชิงปริมาณ :  
1. จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าร่วม
โครงการ 
2. จ านวนบุคลากรของ
สายสนับสนุนส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เข้าร่วม
โครงการอบรมการ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  สามารถ
เขียนโครงร่างงานวิจัย 
(Proposal) ได้แล้วเสร็จ
ในปีการศึกษา 2563  

 
1. ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 80 
 
 
 
2. บุคลากรสาย
สนับสนุนของส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถ
เขียนโครงการเพ่ือ
เสนอขอ
งบประมาณในการ
ท าวิจัย R2R อย่าง
น้อย 2 คน ในปี
การศึกษา 2563 

 2. ส านักงาน
ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  3. เตรียมการและ
ด าเนินการจัดกจิกรรม 
(16 - 18 พ.ย. 2563) 
   4. ประเมินผลการจัด
กิจกรรม (18 - 30 พ.ย. 
2563) 
   5. สรุปและจัดท า
รายงาน (พร้อม
ข้อเสนอแนะ)  
(18 - 30 พ.ย. 2563) 
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ชื่อองค์ความรู้ : แนวทางการช่วยเหลือและกลวิธีการส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

ประเภทองค์ความรู้ :     ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต      ด้านการวิจัย      ด้านอื่น ๆ .....................................................(ระบุ)  
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 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 ประชุมเพ่ือการส ารวจหัวข้อเรื่องที่
ต้องการพัฒนาหน่วยงานหรือ
บุคลากร (Training Needs 
Survey) 
 
 
 
 

22 ต.ค. 2563 
22 พ.ย. 2563 
3 ธ.ค. 2563 
15 ม.ค. 2564 

ได้หัวข้อเรื่องที่จะพัฒนา
หน่วยงานหรือบุคลากร 
4 หัวข้อ 

อย่างน้อย 1 
หัวข้อ 

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
อ านวยการและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
มอบหมายการด าเนินการจัด การ
ความรู้ด้านงานวิจยัที่ชัดเจน 
2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของฯ 
3. มีการระดมความคิดและคัดเลือก
องค์ความรู้ที่ต้องการจัดการความรู้
ที่ชัดเจน โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคที่ผ่านมา 
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ชื่อองค์ความรู้ : การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) 

ประเภทองค์ความรู้ :     ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต      ด้านการวิจัย      ด้านอื่น ๆ ..........ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม....  
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 

รอบการรายงาน             6 เดือน      9 เดือน      12 เดือน 

ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

1 โครงการ การจัดการความรู้ (km) 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง 
“การประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook)” 

กุมภาพันธ์ 
2564 

- คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่บุคลากรของ
ประจ าส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม  
- บุคลากรส านักฯ เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ หลัง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

- จ านวน 10 
คน 
 
 
- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
บุคลากรของประจ า
ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

นางสาวศุภรสวรรค์ 
รอเพ็ชร์ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ระดับส านักฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
- ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้เพ่ือทบทวน
การด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพ โดยหัวข้อที่
บุคลากรเลือกในการจัดการ
ความรู้ คือ “การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/  
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ล าดับที่ 
(1) 

กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (2) 

เวลาที่จัด 
(3) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
(5) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ผลการด าเนินงาน 
(8) 

       กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook)” 
- มีการค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) เพ่ือเป็น
ข้อมูลความรู้เบื้องต้น 

 



 


