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ค ำน ำ 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุภารกิจหลักดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือปฏิบัติตามภารกิจภายใต้หน่วยงานที่ก ากับดูแล 
มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน น ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในต าแหน่งและสายงานของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 ดังนั้นเพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 
รวมทั้งเพ่ือรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดท าแผนจัดการความรู้ โดยใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและก ากับติดตามการ
จัดการความรู้ของทุกหน่วยงานภายใต้การดูแล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความคาดหวังให้แผนการจัดการความรู้ฉบับนี้  สามารถ
ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

       พ.ศ. 2564 
  



สำรบัญ 

 
เรื่อง           หน้ำ 
ค ำน ำ              
สำรบัญ              
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐำน           1 
   ปรัชญา            1 
   วิสัยทัศน์           1 
   พันธกิจ           1 
   เอกลักษณ์และอัตลักษณ์         2 
ส่วนที่ 2  กำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์      3 
   วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้        3 
   ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ          4 
   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ          4 
   แนวทางการจัดการความรู้         5 
   การส่งเสริมและก ากับติดตามการจัดการความรู้       6 
   การวัดผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการจัดการความรู้     10 
ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติกำร กำรจัดกำรควำมรู้       11 
   แบบประเมินตนเองในการจัดการความรู้       11 
   ประเด็นการจัดการความรู้ระดับคณะ       16 
   องค์ความรู้ที่ 1 การยกระดับพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   18 
   ระดับหลักสูตร /คณะ 
   องค์ความรู้ที่ 2 การยกระดับงานวิจัยและแหล่งทุนสนับสนุน     22 
   องค์ความรู้ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา      26 
   องค์ความรู้ที่ 4 การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านวิจยัและการพัฒนาสมรรถนะ   32 
   บุคลากรสายวิชาการเพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ 
   องค์ความรู้ที่ 5 จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย ์      37 
   องค์ความรู้ที่ 6 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ระเบยีบ ข้อบังคับ    43 
   และประกาศที่เกี่ยวกับด้านการเงินและงบประมาณ 
   องค์ความรู้ที่ 7 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู ้   47 
   เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
   องค์ความรู้ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์สมรรถนะด้านงานวิจยั   54 
   เพ่ือการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม 

  



สำรบัญ(ต่อ) 
 
เรื่อง           หน้ำ 
   องค์ความรู้ที่ 9 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและส่งเสริมกระบวนการ   61 

   จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   องค์ความรู้ที่ 10 พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานวิจัยและน าไปใช ้   65 
   ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   ประเด็นการจัดการความรู้ระดับหน่วยงานสนับสนุน     69 
   องค์ความรู้ที่ 1 การปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในยุคดิจิทัล   70 
   องค์ความรู้ที่ 2 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์   75 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   องค์ความรู้ที่ 3 การพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย (R2R)     86 
   องค์ความรู้ที่ 4 การน าองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ    93 

สู่ชุมชนเพ่ือการใช้ประโยชน์ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
   องค์ความรู้ที่ 5 การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการด้านศิลปวัฒนธรรม  98 

และการขายของที่ระลึกแบบหารายได้ 
ภำคผนวก 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ 

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
- ปฏิทินการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564 

 - กลไกการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ 



บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่

ตลาดแรงงาน สนองตอบความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ประชาชน
ทั่วไปได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในเชิงปริมาณมากข้ึน ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพบัณฑิตที่จบ
จากรั้วมหาวิทยาลัย จึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนา
ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับการจัดการ
เรียนการสอน โดยน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  พัฒนาอาจารย์ในแต่ละสาขาให้มีคุณภาพทั้งด้านคุณวุฒิ
และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการท าเครือข่ายทางวิชาการกับภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมให้
มากขึ้น สอดรับกับสภาวการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ 
เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหา รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติอย่าง
ยาวนาน หรือการพัฒนา ปรับใช้เฉพาะตัวบุคคล มากลั่นกรอง เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี  มี
ลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย รวมถึงด้านต่าง ๆ ที่จะ
พัฒนาขึ้นในอนาคต ซึ่งมีการด าเนินงานภายใต้แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  

ปรัชญา   
มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

      วิสัยทัศน์ 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี  (Digital 

technology) ในการด าเนินการตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และ
ประเทศชาติ 
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     พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือรองรับการท างานในอนาคต (Future of works) 

ตามการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ 
2. วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน 

ท้องถิ่นและการด าเนินชีวิตแบบปกติใหม่ (New normal) 
3. ผลิตและพัฒนาครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21 
4. บริหารจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) โดยการใช้

นวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์  

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะในอนาคต (Future skill set) ที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ 

2. บูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการด าเนินชีวิตแบบปกติใหม่ (New normal)  ของชุมชน
ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

3. ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ที่
ส่งเสริมต่อการเป็น มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

5. ยกระดับการบริหารจัดการ แบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้เป็น มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 

 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 
 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

“มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

“เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา” 
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บทที่ 2 

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

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

เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เกิดความตระหนักรู้ถึงความ
จ าเป็นและความส าคัญของการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางาน จนเกิดการจัดการความรู้ใน
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีองค์ความรู้เป็นฐานในการสนับสนุนความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยแนวทางการจัดการความรู้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจาก
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดการความรู้  พร้อมทั้ง
มอบนโยบายและสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่า และมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน สามารถน า
องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกันเพ่ือผลักดันให้บรรลุซึ่งเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 2. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่อยู่ในตัวบุคคลให้อยู่ในรูปแบบของ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติในการ
จัดการความรู้ 
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 4. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการจัดการความรู้ของบุคลากร 
 5. เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 6. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ จัดหมวดหมู่ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ 

1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ช่วย เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 

2. มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ การบริหารงานเพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมต่อภารกิจต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 

3. บุคลากร/คณะ/ศูนย์ ส านัก สถาบัน รับรู้และเข้าใจการด าเนินการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.บุคลากรของทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ภายใต้การด าเนินการจัดการความรู้ ที่
ได้มีการรวบรวมไว้สะดวกมากขึ้น และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายช่องทาง 

5.ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ ได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนากระบวนการท างาน และ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของตน  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่
เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ที่ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาต่างๆ และ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดแผนจัดการ
ความรู้ในแต่ละปีงบประมาณ 

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบันให้ความสนใจ 
และให้ความส าคัญ ในอันที่จะด าเนินงานการจัดการความรู้ส าหรับบุคลากร เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่
จะสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

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

ใน KM Team และในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
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5. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ได้รับความร่วมมือจากตัวบุคคลที่เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า (Resource persons) โดยเฉพาะผู้ที่มี Tacit Knowledge ด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 
แนวทางการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้น าแนวทางในการด าเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
คู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการความรู้  คือ แผนที่ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย น าไปสู่ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ แผนการจัดการความรู้
ประกอบไปด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้
ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล รวมถึงการบูรณาการและต่อยอด 
องค์ความรู้ 
 2. มหาวิทยาลัยก าหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
ด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธ์ จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ของมหาวิทยาลัย 
 3. การจัดท าแผนและการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้นั้น ควรมีการด าเนินงานเป็นไป
ตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (ข้อสังเกตของกระบวนการจัดการความรู้ในขั้นตอนของ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ควรท าให้ครอบคลุมทั้ง Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge) 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 6 องค์ประกอบ (ข้อสังเกตในส่วนของการด าเนินการ
ยกย่องชมเชยนั้น ควรด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้  
ที่ต่อเนื่อง และน าไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 
 4. มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งก ากับติดตามให้การ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดท าขึ้นและเสนอมายัง
มหาวิทยาลัย 
 5. หน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ ส านักและสถาบัน ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ให้
ครบถ้วนทุกกิจกรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง  
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 6. การวัดผลส าเร็จของการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยนั้น 
เป็นไปตามตัวชี้วัดที่แต่ละหน่วยงานก าหนดตามแผนงาน ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาจาก
ผลส าเร็จของการจัดการความรู้ในภาพรวมทุกหน่วยงาน 
 

การส่งเสริมและก ากับติดตามจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
 ภายใต้นโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมและก ากับติดตามการด าเนินการจัดการ
ความรู้  โดยมอบหมายคณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ 
ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการด าเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ/
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลัยประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ ให้แก่คณะ 
หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งก าหนดปฏิทินการด าเนินการและแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. คณะ/หน่วยงานทบทวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ระดับ
หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นองค์ความรู้ที่สนับสนุน
การผลิตบัณฑิต และงานด้านการวิจัยเป็นหลัก และได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถก าหนด
ประเด็นความรู้ในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของบุคลากรภายใน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่หลากหลาย 
ภายใต้กรอบการจัดการความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 4. ทุกหน่วยงานด าเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อหน่วยงาน /มหาวิทยาลัยและ
สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ประเด็น 
มาด าเนินการจัดการความรู้  

 5. คณะ /หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน และ บูรณาการร่วมกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 6 องค์กระกอบ ซึ่งแต่ละกระบวนการมีรายละเอียด ดังนี้ 

    5.1 กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้หน่วยงานเข้าใจถึงขั้นตอนที่
จะท าให้เกิดการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน มีข้ันตอนดังนี้  
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  การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คืออะไร และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร  ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ในรูปแบบใด  อยู่ที่ใคร 
  การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการรวบรวม/สกัดความรู้ ทั้งความรู้ที่เป็น Explicit 
Knowledge และ Tacit Knowledge โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการต่างๆ ในการสร้างและแสวงหา
ความรู้ที่เหมาะสม เช่น การรวบรวมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จากตัว
บุคคล เช่นการประชุม ระดมสมอง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน 
รักษาความรู้เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ
การเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ในองค์ความรู้นั้น 
  การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก  เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมา เพ่ือ
น าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กรณีที่เป็นความรู้
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ มักเป็นแบบทางเดียว 
เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น กรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit 
Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็น
หลัก เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน ระบบ
พ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
  การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการ 
แลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการท างานเพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพ่ือให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
เมื่อปฏิบัติตามแล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ 
เพ่ือให้หน่วยงานน าไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียน
อย่างต่อเนื่อง 
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    5.2 กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยได้พิจารณาปัจจัยแวดล้อมภายใน 
ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ทั้ง โดยการน ากระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) มาเชื่อมโยง เ พ่ือจะผลักดันให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่จะท าให้กระบวนการจัดการความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง และท าให้การจัดการความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผล โดยจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ 
(KM Action Plan) และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง โดยกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
สามารถด าเนินการควบคู่ ไปพร้อมกับ KMP ที่กล่าวมาข้างต้นได้  ซึ่ ง CMP ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

    การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการเตรียมสิ่งพ้ืนฐาน ให้เหมาะกับการ
จัดการความรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการจัดการความรู้ การแต่งตั้ง คณะท างาน
ครอบคลุมบุคลากรด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ แนว
ทางการติดตามประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ  

    การสื่อสาร เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในมหาวิทยาลัย/หน่วยงานรู้ว่าก าลังส่งเสริมการ 
จัดการความรู้ ท าการจัดการความรู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร (ต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และตัว
ผู้ปฏิบัติงาน) จะท า อะไรกันบ้าง และจะต้องท าอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ตัวอย่างการ
สื่อสาร เช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ประเด็นส าคัญเรื่องการจัดการความรู้ เป็นต้น 

    กระบวนการและเครื่องมือ เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพ่ือช่วยให้การ ค้นหา เข้าถึง 
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและ เครื่องมือ ขึ้นกับ
ชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร เช่น การนน า

7.การเรียนรู ้

1.การบ่งชี้ความรู ้

2.การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

3.จัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

4.ประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

6.การแบ่งปันและ
แลกเปลีย่นความรู ้

5.การเข้าถึงความรู้ 

กระบวนการ
จัดการความรู้

1.การส ารวจ
ความรู้

2.การ
รวบรวมและ

พัฒนา

3.สังเคราะห์
ความรู้และ

จัดเก็บ

4.การ
เผยแพร่ 
ถ่ายทอด
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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 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บความรู้ เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews: AAR) แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice Exchange) มาใช้ในกระบวนแบ่งปันความรู้ในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

    การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ และ
หลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ  การ
ประเมินผลและปรับปรุง เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากรใน
กระบวนการจัดการความรู้  ให้แก่คณะท างานการจัดการความรู้ จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จ ในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

    การวัดผล เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้หรือไม่  
มีการน าผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น มีการน าผลการวัดมาใช้ในการ
สื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผล ต้องพิจารณาด้วยว่า
จะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ 
(Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น วัดผลส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการ จัดการความรู้ประจ าปี 
รายกิจกรรมและภาพรวมเพ่ือสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา กระบวนการ 

    การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในกิจกรรม
การจัดการความรู้ของบุคลากร ทั้งในส่วนของคณะท างานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควร พิจารณาได้แก่ 
ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่  
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เช่น 
มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นระดับหน่วยงานภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 การจัดการความรู้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น ได้ค านึงถึงการจัดเก็บ 
รวบรวม และแลกเปลี่ยนความรู้จากบุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทั้งนี้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อย 
และระดับมหาวิทยาลัยนั้น ได้ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลส าเร็จของการจัดการความรู้ และสะท้อนให้
เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนภายหลังกิจด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน 
 6. คณะกรรมการฯ ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุกหน่วยงาน 

    6.1 ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ โดยก าหนดให้แต่ละ
องค์ความรู้ จะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    6.2 ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การ การจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดยมีช่วงห่างของระยะเวลาในการ
ติดตาม  แต่ละครั้งที่เหมาะสม รวมถึงการเก็บข้อมูลหลักฐานการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดการความรู้ 

 

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

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ในภาพรวม 

80 85 900 90 100 

 
ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้ จะ

พิจารณา จากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละ
องค์ความรู้ ซ่ึงก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้วัดผล คือ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
การจัดการ ความรู้ขององค์ความรู้ที่รับผิดชอบ 
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

 

ก่อนการจัดท าแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินตนเองในเรื่องการ
จัดการความรู้ เพ่ือให้ทราบถึงความพร้อม จุดแข็ง-จุดอ่อน / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ต่อไป โดยแบบประเมินตนเองในเรื่องการจัดการความรู้ภายในองค์กร 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 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับ
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 าคัญของการจัดการความรู ้

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 

  



14 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานและอยู่ในความต้องการของตนเอง พร้อมทั้งจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยมี
ประเด็นความรู้ จ านวน 15 องค์ความรู้ จาก 10 หน่วยงาน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญ และเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

การจัดการความรู้ระดับคณะ 

ที ่ ชื่อองค์ความรู้ หน่วยงาน 

1 
การยกระดับพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสตูร /คณะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

2 การยกระดับงานวิจัย และแหลง่ทุนสนับสนนุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

3 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

4 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านวิจัย และการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5 จริยธรรมงานวิจยัในมนุษย ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ระเบียบ ข้อบังคับและ

ประกาศที่เกี่ยวกับด้านการเงินและงบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

คณะครุศาสตร์ 

8 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์สมรรถนะด้าน
งานวิจัยเพ่ือการบูรณาการบริการวชิาการแก่สังคม 

คณะครุศาสตร์ 

9 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10 พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานวิจัยและน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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การจัดการความรู้ระดับส านัก/สถาบัน  

ที ่ ชื่อองค์ความรู้ หน่วยงาน 

1 การปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในยุค
ดิจิทัล 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ส านักงานอธิการบดี 

3 การพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย (R2R) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 การน าองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่
ชุมชนเพ่ือการใช้ประโยชน์ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และการขายของที่ระลึกแบบหารายได้ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ มีรายละเอียดตามกระบวนการ 
จัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (KMP) ทีน่ ามาบูรณการร่วมกับ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(CMP) ทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

หน่วยงานระดับคณะ 
  



คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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องค์ความรู้ที่ 1  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การยกระดับพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร /คณะ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 70 ของสาขาวิชาทั้งหมด 

  

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 2564-2565 

ต.ค. 64 - ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 
- รายงานการประชุม  
- แผนการจัดการความรู้ 
- ประกาศประเด็นการ
จัดการความรู้ 

- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศเรื่องการ
ก าหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2564-2565 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายประกันคุณภาพ
ของคณะฯ/ 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
1. ส ารวจองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
2. สนับสนุนบุคคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ 

ธ.ค.64 -  
มี.ค. 65 

- จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการ
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 
- จ านวนผู้เข้าร่วม 
- จ านวนองค์ความรู้ 

- สรปุรายงานโครงการ 
จ านวน 1 เล่ม 
- มีจ านวนผู้เข้ารว่ม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
- องค์ความรู้อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายประกันคุณภาพ
ของคณะฯ/ 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยการประชุมคณะกรรมการ

เพ่ือคัดเลือกและสรุปหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่ใช้ในด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ม.ค.-มี.ค. 65 - ผลส ารวจประเด็นการ
จัดการความรู้ที่ต้องการ
แลกเปลี่ยน 

- รายการความรู้ที่
จ าเป็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ 
1. สกัดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
2. ให้อาจารย์ในคณะให้คะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

เม.ย.-ก.ค. 
65 

- จ านวนองค์ความรู้ - องค์ความรู้ที่
สามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- แบบให้คะแนน 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

พ.ค.-ก.ค. 65 จ านวนช่องทางการ 
เผยแพร่องค์ความรู้ 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  โดยจัดจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้อาจารย์ในคณะร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

พ.ค.-ก.ค.  65  ประเด็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ 

อย่างน้อย 2
ประเด็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ KM 

7 การเรียนรู ้โดยส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 

พ.ค.-ก.ค. 65 ผลส ารวจการน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้ 

จ านวนสาขาวิชาที่มี
การพัฒนาด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน อย่างน้อยร้อย
ละ 70 ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

แบบส ารวจ อาจารย์ผู้สอน 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1. ขอความรว่มมือจากบุคลาการในการจดัตั้งคณะท างาน 
2. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจ 

ก.ย.-ต.ค. 64 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม 

คณะกรรมการ KM 

2 การสื่อสาร โดยการ 
1. จัดประชุมคณะท างาน KM 
2. หนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
3. เอกสารประชาสัมพันธ์ 
4. ทางเว็บไซต์คณะ 

ก.ย.-ต.ค. 64 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ KM 

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

ต.ค. 64 มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน KM 

มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ KM 

4 การเรียนรู ้โดยการถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้
จากการจัดการความรู้ให้บุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย.-ก.ค. 65 บุคลากรมีความเข้าใจใน
การจัดการความรู้ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ KM 
 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร 

เม.ย.-ก.ค. 65 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ปี - แบบสอบถาม คณะกรรมการ KM 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชยและมอบเกียรติบัตรให้บุคลากร 

พ.ค.-ก.ค. 65 จ านวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ปี - ค าชมเชย 
- เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ KM 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 4,400             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ที่ 2  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การยกระดับงานวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนอาจารย์ที่ได้จัดสรรงบประมาณงานวิจัย /จ านวนงานวิจัยที่ขอเสนอการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ อย่างน้อยร้อยละ 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 2564-2565 

ต.ค. 64 - ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้
- แผนการจัดการความรู ้
- ประกาศประเด็นการ
จัดการความรู ้

- แผนการจัดการ
ความรู ้
- ประกาศเรื่องการ
ก าหนดประเด็น
การจัดการความรู ้
ประจ าปีการศึกษา 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้าศูนย์ วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี/ 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้   
1. ส ารวจองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านการขอ
เขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 
2. สนับสนุนบุคคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเขียน
โครงการวิจัยประเภทต่างๆเพ่ือขอทุนสนับสนุน 

ธ.ค.64- 
มี.ค. 65 

- จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้าน
การขอเขียน
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุน
สนับสนนุจากแหล่งทุน 
- จ านวนผู้เข้าร่วม 
- จ านวนองค์ความรู้ 

- สรุปรายงาน
โครงการ 
- มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
- องค์ความรู้
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้าศูนย์ วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี/ 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยการประชุมคณะกรรมการ

เพ่ือคัดเลือกและสรุปหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่ใช้ในด้าน
การขอเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน 

ม.ค.-มี.ค. 65 - ผลส ารวจประเด็น
การจัดการความรู้ที่
ต้องการแลกเปลี่ยน 

- รายการความรู้
ที่จ าเป็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้   
1. สกัดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
2. ให้อาจารย์ในคณะให้คะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

เม.ย.-ก.ค. 65 - จ านวนองค์ความรู้ - องค์ความรู้ที่
สามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- แบบให้คะแนน 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

พ.ค.-ก.ค.65 จ านวนช่องทางการ 
เผยแพร่องค์ความรู้ 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  โดยจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้อาจารย์ในคณะร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นด้านการขอเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ 

พ.ค.-ก.ค.65 ประเด็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ 

อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

7 การเรียนรู ้โดยส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 

พ.ค.-ก.ค.65 ผลส ารวจการน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้ 

จ านวนอาจารย์/ 
จ านวนงานวิจัยที่
ขอเสนอการ
สนับสนนุจาก
แหล่งทุนต่าง ๆ 
อย่างน้อยร้อยละ 
10 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

แบบส ารวจ คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1. ขอความรว่มมือจากบุคลาการในการจดัตั้งคณะท างาน 
2. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจ 

ก.ย.-ต.ค. 64 บันทึกการประชุม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

  คณะกรรมการ KM 

2 การสื่อสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
1. จัดประชุมคณะท างาน KM 
2. หนังสือเวียน 
3. e-mail 
4. website 

ก.ย.-ต.ค. 64 บันทึกการประชุม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ KM 

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

ต.ค. 64 ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ KM 

4 การเรียนรู้  โดยการถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่
ได้จากการจัดการความรู้ให้บุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย. - ก.ค. 65 บุคลากรมีความเข้าใจ
ในการจัดการความรู้ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ KM 
 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร 

เม.ย. - ก.ค. 65 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ปี - แบบสอบถาม คณะกรรมการ KM 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชยและมอบเกียรติบัตรให้บุคลากร 

พ.ค.-ก.ค. 65 จ านวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ปี - เกียรติบัตร คณะกรรมการ KM 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 3,600             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู้ -             



คณะวิทยาการจัดการ 
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องค์ความรู้ที่ 1  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาการจัดการ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบผลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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. 64 

 
ต.ค. 64 

 
 

พ.ย. 64 

- คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 
- องค์ความรู้ทีส่อดคล้อง
กับการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 
- มีแผนการจัดการ
ความรู้ที่มีเทคนิคการ
สอนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
 
 

- ตัวแทน
คณาจารย์แต่ละ
สาขาวิชา 
- จ านวน 1 องค์
ความรู้ 
- แผนการจัดการ

ความรู้ 

- นโยบาย
มหาวิทยาลัย, 
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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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.-ม.ค. 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

- ความรู้ด้านการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
- เทคนิคการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
- จ านวนคณะกรรมการ
จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ 
- จ านวนคณาจารย์
คณะฯ ที่ได้เข้ารับการ
อบรม/สัมมนา 

- องค์ความรู้ด้าน
การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
- มีเทคนิคในการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
- จ านวน 10 ท่าน 
- คณาจารย์ ทั้ง 7 
สาขาวิชา 

- เอกสารการ
อบรม 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
1. น าเสนอประสบการณ์การจัดการเรียนรู้การจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจากอาจารย์ภายในที่มี
ประสบการณ์ 
2. รวบรวมข้อมูล ขั้นตอน กระบวนการเป็นลายลักษณ์อักษร 

ก.พ. 65 - จ านวนคณาจารย์ที่
น าเสนอองค์ความรู้ 

- เอกสารองค์ความรู้ 

- จ านวน 7 
สาขาวิชา 
- องค์ความรู้ 

- อุปกรณ์สนับสนุน
การน าเสนอ 
- เอกสารองค์
ความรู้ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  
1. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์องค์ความรู้การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
2. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

มี.ค. 65 - จ านวนองค์ความรู้การ
จัดการเรียนรู้การจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 
- มีแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

- จ านวน 1 องค์
ความรู้ 

 
 

- จ านวน 1 เรื่อง 

- อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี
สนับสนุนการ
จัดการความรู้ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 



29 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้  

1. จัดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 
2. จัดท าเอกสารองค์ความรู้แจกให้คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ 

มี.ค. 65 - จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล  
- จ านวนเอกสารองค์
ความรู้ที่แจกเผยแพร่ 

- จ านวน 3 
ช่องทาง 
- จ านวน 1 องค์
ความรู้ 

- สื่อสังคม
ออนไลน์การ
เผยแพร่ข้อมูล
การจัดการความรู้ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : โดยการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย 

พ.ค. 65 - จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- อย่างน้อย 15 คน - เอกสารองค์
ความรู้ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

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

ตลอด
ปีงบประมาณ 

-  จ านวนโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา  

- ไม่น้อยกว่า 10 
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. 64 - กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้การจัดการ
ความรู้ 

1 ครั้งในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

เอกสารการ
จัดการความรู้ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

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

ม.ค.-ก.พ. 65 - จ านวนช่องทางในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ 

3 ช่องทาง เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

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

มี.ค.-เม.ย. 65 - จ านวนตัวอย่าง/แนว
ปฏิบัติที่ดีน าไปเผยแพร่ 

อย่างน้อย 1 
ตัวอย่าง 

เอกสารตัวอย่าง
แนวปฏิบัติที่ดี 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู้ : โดยการจัดกิจกรรมอภิปราย/เสวนาแนว

ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
พ.ค. 65 - จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
อย่างน้อย 15 คน สื่อเทคโนโลยีที่ใช้

ในการจัดกิจกรรม 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

5 การวัดผล : ท าการส ารวจเพื่อติดตามผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

มิ.ย.-ส.ค. 65 - สรุปผลการจัด
กิจกรรม 

1 เล่ม - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : โดยการสนับสนุน
ให้อาจารย์คณะวิทยาการจัดการร่วมส่งผลงานเพ่ือรับ
รางวัลอาจารย์ดีเด่น 

ภายใน ก.ย. 65 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้รับรางวัล 

อย่างน้อย 1 
รางวัล 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 16,400             
7. การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ที่ 2  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านวิจัย และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาการจัดการ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมพันธกิจสัมพันธู การอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
        2. จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะฯ ได้เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติในปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 5 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. - พ.ย. 64 - คณะกรรมการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ 
- องค์ความรู้ที่ได้รับ
คัดเลือกเกี่ยวกับด้าน
วิจัย 
- แผนการจัดการ
ความรู้ด้านวิจัย 

- ตัวแทน
คณาจารย์แต่
ละสาขาวิชา 

- 1 องค์ความรู้ 
 
- มีแผนการ
จัดการความรู้ 

- นโยบาย
มหาวิทยาลัย, 
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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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. 64-ม.ค.65 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- องค์ความรู้ เทคนิค
ด้านวิจัย 
- จ านวนคณะกรรมการ 
จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้  
- จ านวนคณาจารย์
คณะฯ ที่ได้เข้ารับการ
อบรม/สัมมนา 

- มีองค์ความรู้
ด้านวิจัย 

- จ านวน 10 
ท่าน 
 
- คณาจารย์ ทั้ง 

7 สาขาวิชา 

เอกสารการอบรม คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

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

ก.พ. 65 - จ านวนคณาจารย์ที่
น าเสนอองค์ความรู้ 

- จ านวน 7 
สาขาวิชา 

 

- อุปกรณ์
สนับสนุนการ
น าเสนอ 
- เอกสารองค์
ความรู้ประกอบ
ความเข้าใจ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  
1. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์องค์ความรู้การจัดกิจกรรมด้าน
วิจัย 
2. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านวิจัย 

มี.ค. 65 - จ านวนองค์ความรู้
ด้านวิจัย 
- จ านวนแนวปฏิบัติที่
ดีด้านวิจัย 
 

- จ านวน 1 องค์
ความรู้ 
- จ านวน 1 เรื่อง 
 

อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี
สนับสนุนการ
จัดการความรู้
ด้านวิจัย 
 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้  

1. จัดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 
2. จัดท าเอกสารองค์ความรู้แจกให้คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ 

เม.ย. 65 - จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล  
- จ านวนองค์ความรู้ที่
แจกเผยแพร่ 

- จ านวน 3 
ช่องทาง 
- จ านวน 1 องค์
ความรู้ 

สื่อสังคมออนไลน์
การเผยแพร่
ข้อมูลการจัดการ
ความรู้ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย 

พ.ค. 65 - จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อย่างน้อย 15 คน เอกสารองค์
ความรู้ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

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

มิ.ย. - ก.ย. 65 - จ านวนอาจารย์ที่
เสนอขอทุนวิจัย 
- จ านวนงานวิจัย 
 

- อาจารย์ 7 
สาขาวิชา 
- จ านวน 10 
งานวิจัย 

เอกสารองค์
ความรู้ 
 
 

คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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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. 64 - จ านวนกิจกรรมด้าน
วิจัย 

- ภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

เอกสารการ
จัดการความรู้ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

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

ม.ค.- ก.พ. 65 - จ านวนช่องทางใน
การสื่อสาร 

- ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

อุปกรณ์ส านักงาน 
และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

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

มี.ค.-เม.ย.65 - จ านวนตัวอย่าง/แนว
ปฏิบัติที่ดี น าไป
เผยแพร่ 

- อย่างน้อย 1 
ตัวอย่าง 

เอกสารตัวอย่าง
แนวปฏิบัติที่ดี 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

4 การเรียนรู้ : โดยการจัดกิจกรรมอภิปราย/เสวนาแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

พ.ค. 65 - จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- อย่างน้อย 15 
คน 

สื่อเทคโนโลยีที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

5 การวัดผล : ท าการส ารวจเพ่ือติดตามผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

มิ.ย.-ส.ค. 65 - รายงานสรุปผลการ
จัดกิจกรรม 

- จ านวน 1 เล่ม - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : จัดให้มีการ
คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 

ก.ย. 65 - จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้รับรางวัล 

- อย่างน้อย 1 
รางวัล 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 16,400             
7. การเรียนรู้ -             



คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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องค์ความรู้ที่ 1  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมพันธกิจสัมพันธู การอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนบุคลากรสายวชิาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรยิธรรมงานวิจัยในมนุษย์เพ่ิมขึ้น ผู้เข้ารว่มโครงการ จ านวน 40 คน 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  โดยการประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อก าหนด
ประเด็น ความรู้ และกลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
2.จัดท าประกาศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2564-2565 

ต.ค. 64 - ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- รายงานการ
ประชุม 
- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศประเด็น
การจัดการความรู้ 
 
 

- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศเรื่อง
การก าหนด
ประเด็นการจัด 
การความรู้ ปี
การศึกษา 2564-
2565 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้   

1. ส ารวจองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้โครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. สนับสนุนบุคคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
3. ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “งานวิจัยกับจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย”์ โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ธ.ค.64 - มี.ค. 
65 

-จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ “งานวิจัยกับ
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย”์ โดย
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์หาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์
- จ านวนองค์ความรู้ 

- จ านวน 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อย่างน้อย 1 
องค์ความรู้ 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกและสรุปหมวดหมู่
ขององค์ความรู้ที่ใช้ในด้านการเขียนผลงาน โครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกและสรุปหมวดหมู่
ขององค์ความรู้ที่ใช้ในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ “งานวิจัยกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”โดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์
 

ม.ค. - มี.ค. 65 - ผลส ารวจ
ประเด็นการจัดการ
ความรู้ที่ต้องการ
แลกเปลี่ยน 

- รายการความรู้
ที่จ าเป็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  
1. สกัดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
2. ให้อาจารย์ในคณะให้คะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

เม.ย.-ก.ค. 65 - จ านวนองค์
ความรู้ 

- องค์ความรู้ที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- แบบให้คะแนน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้: เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ พ.ค. - ก.ค. 65 - จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

- อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   
1. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้อาจารย์ในคณะร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านการเขียนโครงการพัฒนา 
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2 .จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้อาจารย์ในคณะ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “งานวิจัยกับจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย”์โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

พ.ค. - ก.ค. 65 - ประเด็นความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ 

- อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

7 การเรียนรู ้: ส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 

พ.ค.-ก.ค.65 - ผลส ารวจการ
น าไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดองค์
ความรู้ 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่น า
ความรู้ไปใช้ 

แบบส ารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

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

1. ขอความร่วมมือจากบุคลากรในการจัดตั้งคณะท างาน  
2. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจ 

ก.ย.-ต.ค. 64 - จ านวนผู้เข้าร่วม
การประชุม 

- มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 
40 คน 

- เอกสาร 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

2 การสื่อสาร  
1. จัดประชุมคณะท างาน KM 
2. หนังสือเวียน 
3. e-mail 
4. website 

ก.ย.-ต.ค. 64 - บันทึกการ
ประชุม 

- มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 
40 คน 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

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

ต.ค. 64 - จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

- มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 
40 คน 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
 

4 การเรียนรู้ : ถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ให้บุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย. - ก.ค. 65 - จ านวนบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการความรู ้

- มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 
40 คน 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

5 การวัดผล : จัดท าแบบประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร 

เม.ย. - ก.ค. 65 - สรุปผลการ
ประเมิน 

- จ านวน 1 ครั้ง/ปี - แบบสอบถาม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : กล่าวชมเชยและ
มอบเกียรติบัตรให้บุคลากร 

พ.ค.-ก.ค. 65 - จ านวนครั้งการ
ชมเชย 

- จ านวน 1 ครั้ง/ปี - ค าชมเชย 
- เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 246,070             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             

7. การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ที่ 2  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศท่ีเกี่ยวกับด้านการเงินและงบประมาณ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศท่ีเกี่ยวกับ
ด้านการเงินและงบประมาณเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 60 คน 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  
1.ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดประเด็น ความรู้ และ
กลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
2.จัดท าประกาศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2564-2565 

ต.ค. 64 - ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศ
ประเด็นการ
จัดการความรู้ 
 
 
 

- แผนการจัดการ
ความรู้ 
- ประกาศเรื่องการ
ก าหนดประเด็น
การจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 
2564-2565 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
1. ส ารวจองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านระบบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศที่เกี่ยวกับด้านการเงินและงบประมาณ 
2. สนับสนุนบุคคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศที่เกี่ยวกับด้านการเงินและงบประมาณ 

ธ.ค.64 - มี.ค. 
65 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติ 
การเกี่ยวกับระบบ
การเบิกจ่าย
งบประมาณฯ 
- จ านวนองค์
ความรู้ 

- มีผู้เข้าร่วม
จ านวน 60 คน  
 
 
 
- องค์ความรู้อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือคัดเลือกและสรุปหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่ใช้ในด้าน
การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศที่เกี่ยวกับด้านการเงินและงบประมาณ 

ม.ค. - มี.ค. 65 - ผลส ารวจ
ประเด็นการ
จัดการความรู้ที่
ต้องการ
แลกเปลี่ยน 

- รายการความรู้ที่
จ าเป็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้   
1. สกัดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
2. ให้อาจารย์ในคณะให้คะแนน คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

เม.ย.-ก.ค. 65 - จ านวนองค์
ความรู้ 

- องค์ความรู้ที่
สามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- แบบให้คะแนน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 
 

พ.ค. - ก.ค.65 - จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

- อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  จัดเวทีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ให้อาจารย์ในคณะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวกับด้านการเงินและ
งบประมาณ 

พ.ค.-ก.ค.65 - ประเด็นความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ 

- อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

7 การเรียนรู ้โดยส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พ.ค.-ก.ค.65 - ผลส ารวจการ
น าไปใช้ประโยชน์
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- บุคลากร น าไปใช้
ในการเบิกจ่าย
งบประมาณอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

แบบส ารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม  ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1. ขอความร่วมมือจากบุคลากรในการจัดตั้งคณะท างาน 
2. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้าง 
ความเข้าใจ 

ก.ย.-ต.ค. 64 - จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
ประชุม 

- มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 60 คน 

- เอกสาร 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

2 การสื่อสาร  
1. จัดประชุมคณะท างาน KM 
2. หนังสือเวียน 
3. e-mail 
4. website  

ก.ย.-ต.ค. 64 - จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
ประชุม 

- มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 60 คน 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเครื่องมือ  

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

ต.ค. 64 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- มีผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 60 คน 

- เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การเรียนรู้ : ถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ให้บุคลากรในคณะทราบ 

เม.ย. - ก.ค. 65 - จ านวนบุคลากร
มีความเข้าใจใน
การจัดการความรู ้

- จ านวน 60 คน - เอกสาร คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การวัดผล โดยการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 

เม.ย. - ก.ค. 65 - สรุปผลการ
ประเมิน 

- อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชยและมอบเกียรติบัตรให้บุคลากร 

พ.ค.-ก.ค. 56  - จ านวนครั้งการ
ชมเชย 

- อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

- ค าชมเชย 
- เกียรติบัตร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 -             



คณะครุศาสตร ์
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องค์ความรู้ที่ 1  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะครุศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบผลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตชาติ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. อาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์ จัดการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มวิชาชีพครูหรือวิชาเอก  
           อย่างน้อย 12 รายวิชา 
        2. คณาจารย์ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกันในเรื่องของการโค้ช และ PLC และสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ 
           และออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 อย่างน้อย 30 คน 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  โดยวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
 

ธ.ค. 64 – มี.ค. 
65 

- มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

- อาจารย์ผู้สอน
อย่างน้อย 12 
รายวิชา 

-ส ารวจการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์
ในปีการศึกษา 2564 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  โดยประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้เพ่ือส ารวจอาจารย์ที่มีการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ทั้งในกลุ่มวิชาวิชาชีพครูและวิชาเอก 
 

ม.ค. – ก.ค. 65 -มีอาจารย์ที่จัดการ
เรียนรู้โดยรูปแบบการ
จัดเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เน้น
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
หรือสมรรถนะผู้เรียน 

- อย่างน้อย 12 
วิชา 

-แบบสรุปรายชื่อ 
รายวชิาและกลุ่ม
ผู้เรียนที่อาจารย์ได้
จัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  

- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ และ
กลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
- ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์คัดเลือกองค์ความรู้ที่
จ าเป็นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของการ
พัฒนาครู 
- โครงการการจัดการความรู้ KM 
- พิจารณาคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน 
-ยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 

ม.ค. – ก.ย. 65 -ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียน
การสอน 
 

- อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์อย่างน้อย 
30 คน 

-บันทึกการประชุม 
-แบบรายงานผล
การด าเนินงาน 
-การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
-ประกาศผล
คัดเลือก 
-ของที่ระลึก 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  โดยคณะกรรมการ 
จัดการความรู้ร่วมประชุม ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 

ม.ค. – ส.ค. 65 - ผลการพิจารณาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  

- อย่างน้อย 10 
วิชา 

- แบบประเมินองค์
ความรู้/แบบให้
คะแนนคัดเลือกแนว
ปฏิบัติที่ด ี

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

5 การเข้าถึงความรู้  
- ส ารวจข้อมูลด้านการจดัการเรียนการสอนและด้านการ
วิจัย 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

พ.ค. – ส.ค. 65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียน
การสอน 
 

- อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์อย่างน้อย 
30 คน 

-แบบส ารวจข้อมูล 
-การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
น าเสนอผลงาน 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   

- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

มิ.ย. – ก.ค. 65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียน
การสอน 

- อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์อย่างน้อย 
30 คน 

- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
น าเสนอผลงาน 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ /รอง
คณบดีคณะครุ
ศาสตร์ 

7 การเรียนรู ้ 
- ประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การบูรณาการ
งานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม 
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ของคณะ 
ครุศาสตร์ 

ก.ค. – ก.ย. 65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียน
การสอน 
 

- อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์อย่างน้อย 
30 คน 

- เอกสารเผยแพร่
การจัดการความรู้ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจัด

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น าเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ 

ธ.ค. 64 – ก.ย. 
65 

- ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียน
การสอน 
 

- อาจารย์คณะ
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

- แบบส ารวจข้อมูล 
- แบบประเมินผล
การด าเนินงาน 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะกรรมการ Km  
 

2 การสื่อสาร  
- จัดท าหนังสือเชิญประชุมชี้แจงและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการต่างๆ 

ม.ค. – ก.ย. 65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียน
การสอน 
 

- อาจารย์คณะ
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

-หนังสือเชิญ
ประชุม 
-การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะกรรมการ Km  
 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ และ
กลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
-ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์คัดเลือกองค์ความรู้
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตรก์ารพัฒนาครู 
-โครงการการจัดการความรู้ KM  
-พิจารณาคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการสอน  

ธ.ค.64 – ก.ย. 
65 

- ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียน
การสอน 
 

- อาจารย์คณะ
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

-บันทึกการ
ประชุม 
-แบบรายงานผล
การด าเนินงาน 
-การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะกรรมการ Km  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู้  

- ประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การบูรณาการ
งานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม 
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ของคณะครุ
ศาสตร์ 

ก.ค. – ก.ย. 65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียน
การสอน 

- อาจารย์คณะ
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

- เอกสารเผยแพร่
การจัดการความรู้ 

คณะกรรมการ Km  
 

5 การวัดผล โดยการ 
-การประเมินติดตามผลการด าเนินงาน 
-การพิจารณาคัดเลือกผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

มิ.ย. – ก.ค. 65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียน
การสอน 
 

อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์อย่างน้อย 
30 คน 

-แบบประเมินผล
การน าเสนอ
ผลงาน 
-แบบรายงานผล
การด าเนินการ
จัดการความรู้ 

คณะกรรมการ Km  

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  
-คณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการให้ค าชื่นชมและ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการน าเสนอผลงานสู่แนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย และ
มอบของที่ระลึก 

ก.ค - ก.ย.65 -ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียน
การสอน 
-ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 

ผู้บริหาร 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
และอาจารย์คระ
ครุศาสตร์ 

-ประกาศรายชื่อ 
-ของที่ระลึก 

คณะกรรมการ Km  
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 20,000             
7. การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ที่ 2  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์สมรรถนะด้านงานวิจัยเพื่อการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะครุศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมพันธกิจสัมพันธู การอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. ผู้บรหิาร คณะกรรมการจัดการความรู้ และอาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัยร่วมพิจารณาและน าเสนอผลงานวิจัย เพ่ือเชื่อมโยงการบูรณาการกับ 
           การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม อย่างน้อย 30 คน 
        2. ผู้บริหาร คณะกรรมการจัดการความรู้ และอาจารย์ประชุมพิจารณาคัดเลือกประเด็นองค์ความรู้ที่จะน าผลการวิจัยบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม  
           และองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่สามารถเผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือตีพิมพ์ในระดับชาต ิ 
           และนานาชาติ ในกลุ่ม TCI ฐาน 1 และ TCI ฐาน 2 อย่างน้อย 10 เรื่อง 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  โดยการพิจารณาขอบข่ายเนื้อหา ชื่อ
วิจัยและทุนวิจัยของอาจารย์ 

ธ.ค. 64 – มี.ค. 
65 

- มีอาจารย์ที่ได้รับทุน
วิจัยทั้งในระดับคณะ
และภายนอกคณะ 

- อาจารย์ที่ได้รับ
ทุนวิจัย อย่าง
น้อย 12 เรื่อง 

-ส ารวจการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์
ในปีการศึกษา 
2564 
-ส ารวจรายชื่อผู้
ได้รับทุนวิจัยทั้ง
ภายในและ
ภายนอกคณะ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  โดยประชุมชี้แจงการ
ติดตามการด าเนินงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย
ของคณะและภายนอกคณะ 

ม.ค. – ก.ค. 65 -มีอาจารย์ที่ได้รับทุน
วิจัยภายในคณะและ
ภายนอกคณะ อย่าง
น้อย 30 คน 

- อาจารย์คณะ 
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

-แบบสรุปรายชื่อผู้
ได้รับทุนวิจัย 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ และ
กลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
- โครงการการจัดการความรู้ KM 
- พิจารณาคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการความรู้
ด้านการวิจัย 
- ยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 

ม.ค. – ก.ย. 65 -ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 

- อาจารย์คณะ 
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

-บันทึกการประชุม 
-แบบรายงานผล
การด าเนินงาน 
-ประกาศผล
คัดเลือก 
-ของที่ระลึก 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  โดยคณะกรรมการ 
จัดการความรู้ร่วมประชุม ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

ม.ค. – ส.ค. 65 - ผลการพิจารณาการ
น าเสนอผลงานวิจัย
เพ่ือบูรณาการการเรียน
การสอน การบริการ
วิชาการแก่สังคม และ
ศิลปะวัฒนธรราม 
อย่างน้อย 10 เรื่อง 

- อาจารย์คณะ 
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

- แบบประเมินองค์
ความรู้/แบบ
พิจารณาให้คะแนน
คัดเลือกแนวปฏิบัติ
ที่ด ี

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้  

- ส ารวจข้อมูลด้านการวิจัย 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และผลงานวิจัย 

พ.ค. – ส.ค. 65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 

- อาจารย์คณะ 
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

-แบบส ารวจข้อมูล 
-การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
น าเสนอผลงาน 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าเสนอผลงานวิจัย 

มิ.ย. – ก.ค. 65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 

- อาจารย์คณะ 
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
น าเสนอผลงาน 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ /รอง
คณบดีคณะครุ
ศาสตร์ 

7 การเรียนรู ้ 
- ประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การบูรณาการ
งานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม 
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ของ 
คณะครุศาสตร์ 

ก.ค. – ก.ย. 65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 

- อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์อย่างน้อย 
30 คน 

- เอกสารเผยแพร่
การจัดการความรู้ 

คณะกรรมการ KM 
ของคณะ 

  



57 
 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจัด

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น าเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ 

ธ.ค. 64 – ก.ย. 
65 

- ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 

- อาจารย์คณะ
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

- แบบส ารวจ
ข้อมูล 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะกรรมการ Km  
 

2 การสื่อสาร  
- จดัท าหนังสือเชิญประชุมชี้แจงและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการต่างๆ 

ม.ค. – ก.ย. 65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 

- อาจารย์คณะ
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

-หนังสือเชิญ
ประชุม 
-การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะกรรมการ Km  
 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ และ
กลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
- โครงการการจัดการความรู้ KM  
- พิจารณาคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 
- ยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 

ธ.ค.64 – ก.ย. 
65 

- ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 

- อาจารย์คณะ
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

-บันทึกการ
ประชุม 
-การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้/น าเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการ 

คณะกรรมการ Km  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู้  

- ประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การบูรณาการ
งานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม 
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ของคณะ 
ครุศาสตร์ 

ก.ค. – ก.ย. 65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 

- อาจารย์คณะ
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

- เอกสารเผยแพร่
การจัดการความรู้ 

คณะกรรมการ Km  
 

5 การวัดผล โดยการ 
- การประเมินติดตามผลการด าเนินงาน 
- การพิจารณาคัดเลือกผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

มิ.ย. – ก.ค. 65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียน
การสอน 
- ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 

- อาจารย์คณะ
ครุศาสตร์อย่าง
น้อย 30 คน 

-แบบประเมินผล
การน าเสนอ
ผลงาน 
-แบบรายงานผล
การด าเนินการ
จัดการความรู้ 

คณะกรรมการ Km  

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  
- คณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการให้ค าชื่นชม
และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการน าเสนอผลงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย 
และมอบของที่ระลึก 

ก.ค - ก.ย.65 - ขอบข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 

- แนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการวิจัย 
อย่างน้อย 1 
ผลงาน 

-ประกาศรายชื่อ 
-ของที่ระลึก 

คณะกรรมการ Km  
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 20,000             
7. การเรียนรู้ -             



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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องค์ความรู้ที่ 1  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบผลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตชาติ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็น/หัวข้อ/โจทย์
และกลุ่มเป้าหมาย 
- จัดท าประกาศเรื่องการก าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ประปีการศึกษา 2564-2565 
- แต่งตั้งคณะท างาน และประชุมคณะท างาน 

ต.ค.- ธ.ค. 64 - ร้อยละของ
สาขาวชิา/หลักสูตร 
ที่เข้าร่วม 
- มีการจัดท า
แผนการจดัการ
ความรู ้

- ร้อยละของตัวแทน
จากทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา ร้อยละ 
100 
- จ านวน 1 แผน 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้   
- ส ารวจองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย และการ
บริการวิชาการ 
- จัดท าโครงการ 
- สนับบุคลการเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการเรียน 
การสอน วิจัย และการบริการวิชาการ 

 ม.ค.-มี.ค. 65  - ความรู้ที่จ าเป็น  
- โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการ 

- ชุดความรู้อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
- สรุปรายงาน
โครงการจ านนวน 1 
เล่ม 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  

- การถอดบทเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลองค์ความรู้ที่จะใช้ใน
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

- รายงานการ
สรุปองคค์วามรู้
ที่สามารถน าไป 
ใช้ประโยชน์ 

- องค์ความรู้ไป
พัฒนาการเรียนการ
สอน 1 เล่ม 
 

- อุปกรณ์เทคโนโลยี รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  
- สกัดองค์ความรู้จากตัวบุคคลและองค์กรเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ 
- ประมวลผลจากกระบวนการด าเนินงาน 
- เชิญชวนอาจารยล์งคะแนนคดัสรรแนวทางปฏิบัติรว่มกัน 

เม.ย. 65 - จ านวนองค์
ความรู้ 

- องคค์วามรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
จริงอย่างน้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- แบบให้คะแนน 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เม.ย.- พ.ค. 65 - จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

- อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มเพ่ือเสนอความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

พ.ค.- มิ.ย. 65 - จ านวน
ประเด็นความรู้ที่
เป็นประโยชน์ 

- อย่างน้อย 2 ประเด็น - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

7 การเรียนรู ้โดยส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้ 

มิ.ย.- ก.ค. 65 - ร้อยละการ
น าไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดองค์
ความรู้ 

- ร้อยละ 100  รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ก าหนดนโยบายการจดัการความรู้ 
- สร้างเวทีความเข้าใจ 
- เชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็น 
- ก าหนดประเดน็การจัดการความรู้ 

มิ.ย ก.ค. 65 - บันทึกการ
ประชุม 

- มีผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- เอกสารการประชุม รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

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

ก.ค.-ส.ค. 65 - จ านวนช่องทาง
ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

- อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- ศึกษาความเป็นไปได้ 
- ตั้งคณะท างาน Km และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ก.ค.-ส.ค. 65 - ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

- มีหลักสูตร/
สาขาวิชาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อย 80 

- เอกสาร รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

4 การเรียนรู ้
- ผลิตสื่อและเผยแพร่ web คณะฯ 
- ถ่ายทอดผลส าเร็จ และประโยชน์ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ 

ก.ค.-ส.ค. 65 - บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการความรู ้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- เอกสาร รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ

บุคลากร 
ส.ค. 65 - สรุปผลการ

ประเมิน 
- จ านวน 1 ครั้ง/ป ี - แบบสอบถาม รองฯ วิชาการและ

ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากร 

ส.ค. 65    รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 5,000             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู้ -             
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องค์ความรู้ที่ 2  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมพันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปเขียนชุดโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้   

- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ และ
กลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
- ส ารวจหัวข้อที่ต้องการพัฒนา 

ต.ค.- ธ.ค.64 - ประเด็นความรู้ที่ตรงกับ
ความต้องการ 
- มีแนวทางจัดการความรู ้

- ประเดน็ความรู้ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
- ประกาศเรื่องการ
ก าหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  จัดอบรมสร้างความรู้
พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานวิจัยและน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

ม.ค. - มี.ค. 65 - ตัวแทนหลักสูตร/
สาขาวิชาเข้าร่วม
โครงการฯ 

- ร้อยละ 100 
 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยด าเนินการสรุปองค์
ความรู้จากการจัดโครงการ /กิจกรรม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- ผลส ารวจประเด็นการ
จัดการความรู้ฯ ที่ได้จาก
โครงการ 

- รายงานโครงการ 
จ านวน 1 เล่ม 
- องค์ความรู้อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

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

4 การประเมินผลและกลัน่กรองความรู้   
- สกัดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
- คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

เม.ย.- พ.ค. 65 - จ านวนองค์ความรู้ - องค์ความรู้ที่ 
สามาถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

เม.ย.- ก.ย. 65 - จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

- อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  โดยการแบ่งกลุ่มเพ่ือ
เสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างการจัด
โครงการ 

เม.ย.- ก.ย. 65 - ประเด็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ 

- อย่างน้อย 1 
ประเด็น 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

7 การเรียนรู ้โดยส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้ 

เม.ย.- ก.ย. 65 ผลส ารวจการน าไปใช้
ประโยชน์ 

จ านวนผู้น าไปใช้
ประโยชน์ 

แบบส ารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะเพ่ือร่วมเป็น
คณะท างาน KM 
- เสริมสร้างความเข้าใจเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการความรู้ 

ต.ค.-ธ.ค. 64 - จ านวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

- มีผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 
- จัดประชุมคณะท างาน KM 
- หนังสือเวียน 
- email 
- website 

ม.ค.-มี.ค. 65 - มีช่องทางการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ 

- ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

- เอกสาร รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- ตั้งคณะท างาน KM 
- แบ่งปันความรับผิดชอบ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานในคณะท างาน 

มี.ค.-เม.ย. 65 - จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วม 

- ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

- เอกสาร รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 

4 การเรียนรู้ โดยการถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้
จากการจัดการความรู้งานวิจัยให้บุคลากรในคณะทราบ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการความรู้ 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- เอกสาร รองฯ วิชาการและ
ทุกหลักสูตร/ทุก
สาขาวิชา 
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ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
5 การวัดผล โดยการท าประเมินความรู้ความเข้าใจของ

บุคลากร 
เม.ย.-ก.ย. 65 - สรุปผลการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ 
- จ านวน 1 ครั้ง/ป ี - แบบสอบถาม คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชยให้แก่บุคลากร 

เม.ย.-ก.ย. 65 - จ านวนครั้งการจัด
กิจกรรมยกย่อง ชมเชย 

- จ านวน 1 ครั้ง/ป ี - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 5,000             
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4. การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ -             
5. การเข้าถึงความรู้ -             
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7. การเรียนรู้ -             
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แผนปฏิบัติการการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

หน่วยงานระดับหน่วยงานสนบัสนุน 



ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในยุคดิจิทัล 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
สู่มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. มีกิจกรรมชี้แจงท าความเข้าใจในกระบวนการรับสมัคร อย่างน้อย 2 ครั้ง 
                           2. บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรับสมัคร ร้อยละ 100 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้ 

1. ประชุมผู้ที่เกีย่วข้องเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ที่
ต้องการศึกษาเพ่ิมเติม 
2. พิจารณาประเด็นความรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
และวิสัยทัศน์ของส านักฯ และกลุ่มเป้าหมาย 

ก.ย. 64 - สามารถระบุ
ความรู้ที่ต้องการได้ 

- ได้ความรู้ด้านการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้านการรับสมัคร
นักศึกษา 

- เอกสารประกอบการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้/
ผู้บริหารหน่วยงาน 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
1. ส ารวจรวบรวมข้อมูล กระบวนการเกี่ยวกับการรับ
สมัครนักศึกษาจากบุคลากรที่รับผิดชอบส่วนงานต่าง ๆ 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ วิธีการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ก.ย.-ต.ค. 64 - จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม 

- ร้อยละ 100 - เอกสารแนวปฏิบัต/ิ
ประกาศ ระเบยีบต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการรับ
สมัครนักศึกษา 

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

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
1. จัดเตรียมระบบสนับสนุนการจัดเก็บองคค์วามรู้ 
2. สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับปรุง
กระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในยุคดิจิทัล  

ต.ค. - พ.ย. 64 - มีแหลง่จัดเก็บข้อมูล
ความรู ้
- สรุปผลการ
แลกเปลีย่นเรียนรู ้

- อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
 
- สรุปผลการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ 1 เล่ม 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ โดยการจัดประชุม
บุคลากรเพ่ือสรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุง แก้ไข แนว
ปฏิบัติที่ได้ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

พ.ย. 64 - ร้อยละบุคลากร
ส านักฯ เข้าร่วม
ประชุมทบทวน 
 

- บุคลากรส านักฯ 
เข้าร่วมประชุม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือจดหมายข่าวของส านัก 

ธ.ค.64 - ม.ค.65 - มีช่องทางในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

- อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   
1. จัดท าเอกสารเพ่ือกระจายองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่บุคลากร
ทุกภาคส่วน 
2. จัดให้บุคลากรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยน าแนวทางท่ีได้ ไปใช้ในการปฏิบัติ 

ม.ค.-ก.พ 65 - ร้อยละบุคลากรที่
เกิดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ 

- ร้อยละ 100 - เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

7 การเรียนรู ้โดยส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
องค์ความรู้ 

มี.ค. – ก.ค. 65 - 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 

ก.ย. 64 - ผู้บริหารหน่วยงาน
เข้าร่วมเป็นคณะท างาน 

- ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

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

ต.ค. 64 - มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูล/ข่าวสาร 

- อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- คัดเลือกช่องทางในการเข้าถึงความรู้ 
- ก าหนดวิธีการแบ่งปันความรู้ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานในคณะท างาน 

ก.ย.-ต.ค. 64 - มีกระบวนการที่
เหมาะสม สอดคล้อง
กับลักษณะของข้อมูล
ความรู้ 

- - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

4 การเรียนรู ้
- ถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ให้บุคลากรในคณะทราบ 

ต.ค. - พ.ย. 64 - ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

- ร้อยละ 90 
ของบุคลากร
ทั้งหมด 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร 

มี.ค. – พ.ค. 65 - บุคลากรมีการน าความรู้
ไปใช้ 

- อย่างน้อยร้อยละ 
80  

แบบส ารวจ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการ
กล่าวชมเชย และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากร 

ก.ค. – ส.ค. 65 - - - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

 
  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 -             



ส านักงานอธิการบดี 
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักงานอธิการบดี 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
        2. การพัฒนานวัตกรรม หรือมาตรการการปฏิบัติงานในการให้บริการบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
            โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
        3. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดีใน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ 
            การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
        4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงานอธิการบดี 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับส านักฯ 
2. การประชุมทบทวนของคณะกรรมการจัดการความรู้ส านัก
เพ่ือทบทวนการด าเนนิการจัดการความรูต้ามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบรหิารส านักและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากปัญหาขององค์กร 

ส.ค. – พ.ย. 64 
 

- ประชุมทบทวน
การด าเนินงานการ
จัดความรู้ก าหนด
ประเด็นการจัดการ
ความรู้ของส านัก 

- ประเด็นความรู้ที่
ตรงกับความต้องการ
ของบุคลากรและ
หน่วยงาน อย่างน้อย 
1 ความรู้ 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง
ทั้ง 3กอง 
- 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.64 - รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2563 
- ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะจาก
ภายในหน่วยงาน 

- ข้อเสนอแนะจากที
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับ
ส านัก 
- การประชุม 1 ครั้ง 

- รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2563 
- ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะจาก
ภายในหน่วยงาน 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการ
กองทั้ง 3กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
1. สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสรุป
แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
2. แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

ธ.ค.64 –มี.ค.65 - ร้อยละของกลุ่ม
งานภายใน
ส านักงาน
อธิการบดีที่ได้มี
แนวทางการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปฏิบัติงาน
ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของ 

- ร้อยละ 90 ของกลุ่ม
งาน 

- แนวทางการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบ
การปฏิบัติงาน  ภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
- นวัตกรรมหรือ
มาตรการการ
ปฏิบัติงานในการ 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง
ทั้ง 3กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
   โรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 
(COVID-19) 

 ให้บริการบุคลากร
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ โดยคณะ
กรรมการฯ ประชุมกลั่นกรองความรู้ที่มีอยู่ 

ตลอดปี
การศึกษา 

-  จ านวนครั้ ง ใน
การประชุม 

- อย่างน้อย 2 ครั้ง - รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้  
1. สรุปแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 
2. นวัตกรรมหรือมาตรการการปฏิบัติ งานในการ
ให้บริการบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแนวทางการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ม.ค. – พ.ค. 65 

 

- นวัตกรรมหรือ
มาตรการการ
ปฏิบัติงานในการ
ให้บริการบุคลากร
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของ  

- สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอด
แนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

- แนวทางการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปฏิบัติงาน  
ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
- นวัตกรรมหรือ
มาตรการการ
ปฏิบัติงานในการ
ให้บริการบุคลากร 

- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของส านักงาน
อธิการบดี 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
   โรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 
(COVID-19) 
- การติดตามการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการการ
ปฏิบัติงานในการ
ให้บริการบุคลากร
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยภายใต้
สถานการณ์การ
แพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยภายใต้
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดี
ที่ได้มีการน าแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตลอดปี
การศึกษา 

จ านวนครั้งที่ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง - เอกสารประกอบ 
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
7 การเรียนรู ้โดยการติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ

การปฏิบัติงานในการให้บริการบุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของแต่ละหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 

ตลอดปี
การศึกษา 

- สรุปผลการ
ด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพใน
ระดับกลุ่มงาน(ผล
การด าเนินตามตัว
บ่งชี้ (KPI OP) ของ
กลุ่มงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี) 

- ผู้บริหารรับทราบ
ถึงผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพ
ในระดับกลุ่มงาน(ผล
การด าเนินตามตัว
บ่งชี้ (KPI OP) ของ
กลุ่มงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี) 

- สรุปผลการ
ด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพใน
ระดับกลุ่มงาน(ผล
การด าเนินตามตัว
บ่งชี้ (KPI OP) ของ
กลุ่มงานภายใน
ส านักงาน
อธิการบดี) 

-  คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของส านักงาน
อธิการบดี 

 
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.64 – พ.ย.65 

 
- ขอบเขตการจัดการ
ความรู้ของส านักท่ี
สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ส านัก 

- อย่างน้อย 1 
ขอบเขต 
 

- ประกาศส านักงาน
อธิการบดีเรื่อง
นโยบายการจัดการ
ความรู้ 
- ข้อเสนอแนะต่างๆ 
 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง
ทั้ง 3กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสื่อสาร  

1. ประกาศส านักงานอธิการบดีเรื่องนโยบายการจัดการ
ความรู้ 
2. การประชุมคณะกรรม-การจัดการความรู้ส านักฯ 
3. การเผยแพร่แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
4. นวัตกรรมหรือมาตรการการปฏิบัติ งานในการ
ให้บริการบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ต.ค.64 - พ.ค.65  - มีช่องทางแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอด
แนวทางการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

- อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

- ประกาศส านักงาน
อธิการบดีเรื่อง
นโยบายการจัดการ
ความรู ้
- หนงัสือบันทึก
ข้อความเชิญเข้ารว่ม
ประชุม/กิจกรรม 
-  บันทึกการประชุม
แลกเปลีย่นเรียนรู้ฯ
การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการ
ปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
- เว็บไซต์  
http://president.ns
ru.ac.th/ 
เว็บเพจ หรือสื่อ
สังคม(โซเชียลมีเดีย)  

- ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวย 
การกอง ทั้ง 3 
กอง 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของส านักงาน
อธิการบดี 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเครื่องมือ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับส านัก 
2. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. สรุปแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน  หรือนวัตกรรมหรือ
มาตรการการปฏิบัติงานในการให้บริการบุคลากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ก.ย.63–พ.ค. 64 
 

- จ านวนกลุ่มงานของ
ส านักงานอธิการบดีที่
เข้าประชุมเพ่ือรับการ
ถ่ายทอดความรู้จาก 
กระบวนการและ
แนวทาง ฯ 

-  ทุ ก กลุ่ ม ง าน
ของส านั ก งาน
อธิการบดี 

- สรุปแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
- บันทึกการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอดแนว
ทางการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการ
ปฏิบัติงานฯ 
- เว็บไซต์ 
http://president.
nsru.ac.th/  
เว็บเพจ หรือสื่อ
สังคม(โซเชียลมีเดีย) 
ของแต่ละหน่วยงาน
ภายในส านักงาน
อธิการบดี 

- ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการ
กอง ทั้ง 3 กอง 

http://op.nsru.ac.th/
http://op.nsru.ac.th/
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การเรียนรู ้

1. การติดตามการด าเนินงานตามมาตรการการ
ปฏิบัติงานในการให้บริการบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของแต่ละหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
2. การระดมความข้อคิดเห็นและสอบถามปัญหา 
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกกลุ่มงานทีมีการน า
กระบวนการและแนวทางฯไปใช้เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

- มีการรวบรวม
ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอ 
แนะต่างๆ  

- อย่างน้อย ปีละ 
2 ครั้ง 

- สรุปผลการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
ตามมาตรการการ
ปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  

- ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกอง 
ทั้ง 3 กอง 
- คณะกรรม การ
จัดการความรู้ 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ระดับส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของส านักงาน
อธิการบดี 

5 การวัดผล  
1. สรุปผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ตามมาตรการการ
ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของแต่ละหน่วยงาน 

มิ.ย.–ก.ค. 65 - จ านวนกลุ่มงานจดัท า
แนวทางการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการปฏิบัติงาน 
หรือนวัตกรรมหรือ
มาตรการการปฏิบัติงาน
ในการให้บริการบุคลากร 

- ร้อยละ 80 
กลุ่มงานภายใน
ส านักงาน
อธิการบดี 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการการ
ปฏิบัติงานในการ
ให้บริการบุคลากร
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยภายใต้
สถานการณ์การ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
 ภายในส านักงานอธิการบดีและประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ ส านักงานอธิการบดี 
2.การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส านักงาน
อธิการบดี 

 ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการส านักงาน
อธิการบดี 

 แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ของแต่ละหน่วยงาน
ภายในส านักงาน
อธิการบดี 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

- คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพระดับ
ส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของส านักงาน
อธิการบดี 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล โดยการมอบ
รางวัลให้กลุ่มงานจัดท าแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปฏิบัติงาน  หรือนวัตกรรมหรือมาตรการการ
ปฏิบัติงานในการให้บริการบุคลากรภายในและภายนอก
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

ก.ค.-ส.ค.65 - รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการการ
ปฏิบัติงานในการ
ให้บริการบุคลากร
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

- - - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพระดับ
ส านัก 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ของส านักงาน
อธิการบดี 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 -             



ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย (R2R) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. บุคลากรสายสนับสนุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
        2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย  
            (R2R) ประจ าปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
        3. จ านวนบุคลากรของสายสนับสนุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถเขียนงานวิจัย (R2R) ได้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2564  
            อย่างน้อยจ านวน 2 คน 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้  

1. แจ้งให้ผู้บริหาร และบุคลากร ทราบถึงการจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
2. จัดท าแบบส ารวจความต้องการอบรมการจัดการ
ความรู้ในองค์กร (KM) เพ่ือให้ได้หัวข้อในการจัดการ
ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด 
 

ส.ค.-ก.ย. 64 
 

- จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การด าเนินการ
การจัดการความรู้
ในองค์กร 

- บุคลากร เข้าร่วม
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
มากกว่าร้อยละ 80 
 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

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

1. แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร ส านักวิทยบริการฯ 
และบุคลากร ได้ทราบถึงการจัดโครงการอบรมการ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผู้บริหารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับขอบเขตการจัดการองค์ความรู้ KM 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรภายใน
หน่วยงานที่มีประสบการณ์ 

ต.ค. -พ.ย. 64 - ผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม
การจัดการ
ความรู้ ความรู้
ความเข้าใจของ
ขอบเขตการ
จัดการองค์
ความรู้ 

- บุคลากรสาย
สนับสนุนของส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความรู้
ความเข้าใจ มากกว่า
ร้อยละ 80 

- คอมพิวเตอร์ 
- เอกสารประกอบ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  โดยจัดท าข้อมูลลง
เว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และมีผู้รับผิดชอบในการควบคุมระบบ 

ม.ค.-ก.พ. 65 - มีระบบการ
จัดการความรู้
ภายในหน่วยงาน  

- มีข้อมูลตัวอย่างการ
เขียนโครงร่างงานวิจัย 
(Proposal) ภายใน
หน่วยงานฯ 

- คอมพิวเตอร์  
- ไฟล์ข้อมูลเอกสาร
ประกอบประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ โดยสรุป
ประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการ
ตรวจ พิจารณาเห็นชอบของผู้บริหาร 

ต.ค. -พ.ย. 64 
 

- สรุปโครงการที่
รวบรวมประเด็น 
ปัญหาจาก
โครงการอบรม
การจัดการความรู ้

- จ านวนเล่มสรุป
โครงการ 1 เล่ม 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

5 การเข้าถึงความรู้  
- จัดท าเว็บไซต์ 
- จัดให้สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เม.ย. -พ.ค. 61 
 

- มีแหล่งเผยแพร่
ข้อมูลการจัดการ
ความรู ้

- อย่างน้อย 1 แห่ง - คอมพิวเตอร์  - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การจัดการความรู้ การเขียนหนังสือราชการ โดยใช้
กระบวนการ ดังนี้ 
1. ใช้นโยบายด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ 
2. วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในการเขียนโครงร่างงานวิจัย 
3. เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ 

พ.ย.-ธ.ค. 64 
 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
เขียนโครงร่าง
งานวิจัย 

1. จ านวนบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ
อบรมการจัดการ
ความรู้การเขียนโครง
ร่างงานวิจัย มีความรู้ 
มากกว่าร้อยละ 80 
3. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน 

- คอมพิวเตอร์  
- เอกสารประกอบ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
 

7 การเรียนรู ้โดยประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการ
จัดการความรู้ปีปัจจุบันเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมา 

พ.ค. 65 - จัดการประชุม
เพ่ือทบทวนการ
ด าเนินการการ
จัดการความรู้ 

- ผู้บริหาร และ 
บุคลากร ทราบถึง
การเขียนโครงร่าง
งานวิจัยของบุคลากร
เพ่ือความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งที่ถูกต้อง
และมีคุณภาพ 

- คอมพิวเตอร์  
- ตัวอย่างการเขียนโครง
ร่างงานวิจัยของบุคคลากร 
ที่ได้รับมีการเผยแพร่ 

- 
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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 

ต.ค.-พ.ย. 64 บันทึกการประชุม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสารการ
ประชุม 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

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

พ.ย.-ธ.ค. 64 จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

มีผู้เขา้ร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- คอมพิวเตอร์ 
- เอกสาร
ประกอบการอบรม 
- กระดาษ อุปกรณ์
ส านักงาน และ
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

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

พ.ย.64 - ก.ค.65 - เว็บไซต์ 
- สถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- เว็บไซต์
หน่วยงานที่มี
ข้อมูลการจัดการ
ความรู้ อย่าง
น้อย 1 เว็บไซต์ 
 

- คอมพิวเตอร์ 
- ไฟล์ข้อมูล
เอกสาร และ
รูปแบบการจัดการ
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 เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างงานวิจัย 
(Proposal) 

พ.ย.64 - ก.ค.65 - จ านวนโครงการของ
ส านักวิทยบริการฯ  

จ านวนโครงการ
ของแต่ละ
หน่วยงาน อย่าง
น้อยหน่วยงาน
ละ 1 โครงการ 
 

- คอมพิวเตอร์ 
 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร และการน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ไปใช้ 

มิ.ย. - ก.ค. 65 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ปี - แบบสอบถาม - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ในรูปของการยก
ย่องชมเชย ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการฯ 

ส.ค. – ก.ย. 65 จ านวนครั้งการชมเชย 1 ครั้ง/ปี - เกียรติบัตร - ผู้บริหารส านัก
วิทยบริการฯ 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 -             



สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การน าองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนเพ่ือการใช้ประโยชน์ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ 

  

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้: โดยการส ารวจหัวข้อเรื่องท่ีต้องการ
พัฒนาหน่วยงานหรือบุคลากร (Training Needs 
Survey) 

ต.ค. 64-ม.ค. 65 - มีประเด็น/หัวข้อที่
จะพัฒนาหน่วยงาน 

- อย่างน้อย 1 เรื่อง - คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/
วิทยากร/Mentor มาให้ความรู้แก่บุคลากร 

ก.พ. - เม.ย. 65 - มีองค์ความรู้ที่เกิด
จากงานวิจัยและ
บริการวิชาการที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

- ไม่น้อยกว่า 1 
องค์ความรู้ 
 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยการจัดท าข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยและบริการวิชาการไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่สามารถสืบค้นได้ 

พ.ค. 65 - มีระบบการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน
จัดเก็บบนเว็บไซต ์

- อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร
ประกอบการอบรม 
- คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ โดยการถอด

บทเรียนเส้นทางความส าเร็จเพ่ือเผยแพร่ต้นแบบ
ผู้เชี่ยวชาญ/Mentor 

มิ.ย. 65 - บทเรียนสู่
ความส าเร็จที่ได้จาก
กิจกรรม 

- จ านวน 1 บทเรยีน - คณะกรรมการ
อ านวยการและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

มิ.ย. 65 - จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

- อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  โดยจัดการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพ่ือประเมินผลและกลั่นกรอง
ความรู้ 

มิ.ย.-ก.ค. 65 - จ านวนองค์ความรู้
ที่เกิดจากงานวิจัย
และบริการวชิาการที่
สามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

- อย่างน้อย 2 
เรื่อง 

- คณะกรรมการ
อ านวยการและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

7 การเรียนรู ้โดยจัดการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินการ
จัดการความรู้และสรุปผล 

ก.ค. 65 - รายงานสรุปผลการ
จัดการความรู้ 

- จ านวน 1 เล่ม - คณะกรรมการ
อ านวยการและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

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

ปรับปรุง ขอบเขต กระบวนการด าเนินการด้านการจัดการ
ความรู้ (KM) 

ต.ค. 64-ม.ค. 65 - มีการประชุมเพ่ือ
ทบทวน ปรับปรุง 
กระบวนการด าเนินการ
ด้านการจัดการความรู้ 

- อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

2 การสื่อสาร : มีการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
และสื่อสารวัตถุประสงคืของการด าเนินการไปยัง
บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน 

ต.ค. 64-ม.ค. 65 - มีการสื่อสารโดยผ่าน
การประชุมเพ่ือระดม
ความคิดเห็นและวาง
แผนการด าเนินงาน 

- อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : จัดการประชุมเพ่ือถอด
บทเรียนเส้นทางความส าเร็จเพ่ือเผยแพร่ต้นแบบ
ผู้เชี่ยวชาญ/Mentor 

ก.พ. -มิ.ย. 65 - มีองค์ความรู้ที่เกิด
จากงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

- จ านวน 1 
บทเรียน 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

4 การเรียนรู้ : จดัการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
เพ่ือประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ 

มิ.ย.-ก.ค. 65 - รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- จ านวน 1 เล่ม - คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

5 การวัดผล: โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรและการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

ก.ค. 65 - องค์ความรู้ที่เกิดจาก
งานวิจัยและบริการ
วิชาการที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

- อย่างน้อย 2 
เรื่อง 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล การยกย่องชมเชย
ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ Social Media 

ก.ค. 65 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การยกย่องชมเชย 

- อย่างน้อย 1 คน - คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

  

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 -             



ส านักศิลปะและวฒันธรรม 
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องค์ความรู้ที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และการขายของที่ระลึกแบบหารายได้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. จ านวนกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และการขายของที่ระลึกแบบหารายได้  
           อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
        2. บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และการขายของที่ระลึกแบบหารายได้ 
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
        3. มีเอกสารความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และการขายของที่ระลึกแบบหารายได้ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

  

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. 64 - มีการจัดการ
ประชุมเพ่ือทบทวน
การด าเนินการ
จัดการความรู้ 
 

- ผู้บริหารและบุคลากร
ทราบผลการด าเนินงาน
จากปีการศึกษา 2563 
และได้หัวข้อในการ
จัดการความรู้ในปี
การศึกษา 2564 

- เอกสารประกอบ 
การประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 



100 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้   

1. ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
และการขายของที่ระลึกแบบหารายได้ 
2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
และการขายของที่ระลึกแบบหารายได้ 

ม.ค. – ก.พ. 65 
 

- เอกสาร/ข้อมูล
เกี่ยวกับทักษะความรู้
ที่จ าเป็น 
- จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

- มีเอกสาร/ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
การขายของที่ระลึก
แบบหารายได้ 
- บุคลากรเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

- เอกสาร/ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
การขายของที่ระลึก
แบบหารายได้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
1. สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
และการขายของที่ระลึกแบบหารายได้ 
2. มีการจัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และการ
ขายของที่ระลึกแบบหารายได้ 

ก.พ. – มี.ค. 65 

 
- สรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม 
- มีเอกสารความรู้
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
การขายของที่ระลึก
แบบหารายได้ 

- สรุปโครงการ 1 เล่ม 
- เอกสารความรู้
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
การขายของที่ระลึก
แบบหารายได้ 1 เล่ม 

- เอกสารสรุป
โครงการ 
- เอกสารความรู้
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
การขายของที่ระลึก
แบบหารายได้ 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ : โดยประชุม

คณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือกลั่นกรองความรู้ 
สรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุง แก้ไขเอกสารความรู้
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และการขายของที่ระลึกแบบหารายได้ 
 

มี.ค. – เม.ย. 65 - มีการจัดการประชุม
คณะกรรมการฯ 
กลัน่กรองความรู้ 

- บุคลากรส านักฯ เข้า
ร่วมประชุม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เอกสารประกอบ 
การประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

5 การเข้าถึงความรู้  
1. จัดพิมพ์เอกสารความรู้ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และการขาย
ของที่ระลึกแบบหารายได้เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากร 
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หรือจดหมายข่าวของส านักฯ 

เม.ย. – พ.ค. 65 - มีเอกสารความรู้
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการ
บริการวชิาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
การขายของที่ระลึก
แบบหารายได ้
- จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ความรู ้

- เอกสารความรู้
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
การขายของที่ระลึก
แบบหารายได้ 1 เล่ม 
- มีช่องทางการ
เผยแพร่ความรู้ อย่าง
น้อย 1 ช่องทาง 
 

- เอกสารความรู้
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
การขายของที่ระลึก
แบบหารายได้ 
- เว็บไซต์ส านักฯ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- จดหมายข่าว 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  โดยจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 

พ.ค.-มิ.ย.65 - จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

- บุคลากรส านักฯ 
เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- เอกสารประกอบ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
7 การเรียนรู ้: โดยมีการน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
และการขายของที่ระลึกแบบหารายได้ มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 

พ.ค.-ก.ค.65 - ร้อยละบุคลากรที่เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
การขายของที่ระลึก
แบบหารายได้ 

บุคลากรส านักฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1. ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ของสานักฯ เพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญ 
2. ร่วมเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้าง
ความเข้าใจในการจัดการความรู้ของส านักฯ 

ต.ค. – ธ.ค. 64 ขอบเขตการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้อง
กับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 

อย่างน้อย 1 
ขอบเขต/ปีการศึกษา 

- เอกสารรายงานการ
ประชุม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

2 การสื่อสาร  
1. ด าเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจั ดกิ จกรรม/โครงการบริ การวิ ชาการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม และการขายของที่ระลึกแบบหารายได้ 
2. หนังสือ/ค าสั่งแจ้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
3. เอกสารประชาสัมพันธ์ 

ม.ค. – ก.พ. 65 
 

- จ านวนช่องทางใน
การสื่อสาร 
 

- อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสารการประชุม/
โครงการ 
- บันทึกข้อความ/
ค าสั่ง 
- เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
3 กระบวนการและเครื่องมือ : โดยการจัดท าเอกสาร

ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม และการขายของที่ระลึกแบบหา
รายได้ เพื่อน าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยผ่านการประชุม เว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือจดหมายข่าวของส านักฯ 

ก.พ. – เม.ย. 65 
 

- มีเอกสารความรู้
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
การขายของที่ระลึก
แบบหารายได้ 
- จ านวนช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูล 

- จ านวน 1 เล่ม 
- อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

- เอกสารความรู้ 
- เว็บไซต์ส านักฯ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- จดหมายข่าว 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

4 การเรียนรู ้
1. มีการแลกเปลี่ยนรู้ผ่านการประชุม ถ่ายทอด
ผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้ให้
บุคลากรในส านักฯ ทราบ 
2. มีการน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และการ
ขายของที่ระลึกแบบหารายได้ มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 

พ.ค. – มิ.ย. 65 

 
- จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- บุคลากรส านักฯ เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- เอกสาร/ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
การขายของที่ระลึก
แบบหารายได้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

พ.ค. – มิ.ย. 65 - ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากร 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : ด าเนินการในรูป

ของการกล่าวยกย่องชมเชยบุคลากรในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักฯ 

มิ.ย. – ก.ค. 65 

 
มีการกล่าวยกย่อง
ชมเชย 

บุคลากรที่เข้าร่วม
ร่วมประชุม 

ค ากล่าวยกย่องชมเชย คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ
ผู้อ านวยส านักฯ 

 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

 
 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 -             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. คณะ/หน่วยงาน รับมอบนโยบายการจัดการ
ความรู้ ประชุมชี้แจง ประเด็นและเป้าหมาย
จัดการความรู้ จากมหาวิทยาลยั 

สิงหาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ/
หน่วยงานสนบัสนุน 

สิงหาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

3. คณะกรรมการฯ ก าหนดประเด็น และ
เป้าหมายการจัดการความรู้ 

สิงหาคม 2564 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับคณะ/
หน่วยงานสนบัสนุน 

4. คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั จัดท า
แผนการจัดการความรู้ ปีการศกึษา 2564 

สิงหาคม – ตุลาคม 2564 คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

5. คณะ/หน่วยงาน เสนอแผนการจัดการ
ความรู้แก่คณะกรรมการประจ าฯ เพื่อพิจารณา
แผนฯ 

สิงหาคม 2564 คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

6. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ด าเนนิการตาม
แผนการจัดการความรู ้

กันายนยน 2564– กรกฏาคม 
2565 

คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

7. คณะ/หน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าการ
จัดการความรู้ รอบ 6 เดือน 

มกราคม 2565 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างชุมชน
นักปฏิบัติระหวา่งหน่วยงานภายในคณะ/
หน่วยงาน 

กันายนยน 2564– กรกฏาคม 
2565 

คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

9. คณะ/หน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าการ
จัดการความรู้ รอบ 9 เดือน 

เมษายน 2565 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

10. คณะ/หน่วยงาน สรุปรายงานผลการ
จัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564 รอบ 12 
เดือน 

กรกฎาคม 2565 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

11. คณะกรรมการจัดการความรู้ ประชุม
ร่วมกับหน่วยงานทั้ง 10 เพื่อสรุปผลการจัดการ
ความรูใ้นภาพรวม 

สิงหาคม 2565 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลยั 
คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนนุ
ทั้ง 5 หน่วยงาน 

  



ปฏิทินการก ากับ ติดตามการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 

ช่วงเวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยชี้แจงนโยบาย และแนวทางการจัดการ

ความรู้ ตามแนวทางการจัดการความรู้ จาก กพร. 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการความรู้ ระดับคณะ/
หน่วยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

สิงหาคม 2564 - คณะ/หน่วยงาน จัดตัวแทนหน่วยงานเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
- คณะ/หน่วยงาน จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงาน
สนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงาน 

กันยายน 2564–มกราคม 
2565 

คณะ/หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  

คณะทั้ง 5 คณะ และหน่วยงาน
สนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงาน 

กันยายน 2564 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
ประชุมติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการจัดท า
แผนการจัดการความรู้  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

มกราคม 2565 ติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน 
ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

เมษายน 2565 ติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน 
ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
ประชุมติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินการ
จัดการความรู้ รอบ 9 เดือน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

กรกฎาคม 2565 ติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน 
ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 2565 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
ประชุมติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินการ
จัดการความรู้ รอบ 12 เดือน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 2565 คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย
สรุปผลการส่งเสริมและก ากับ ติดตามการจัดการ
ความรู้ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

  



รายละเอียดวิธีการส่งเสริม และการก ากับ ติดตามการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียดวิธีปฏิบัติและการก ากับ 
1. ก าหนด และประกาศนโยบายแนว

ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการภายใน 
1.1 ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม และก ากับ ติดตามการจัดการความรู้ 

ระดับมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมให้คณะ/ส านักและสถาบัน 

ด าเนินการจัดการความรู้ 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับคณะ และหนว่ยงานสนับสนนุ 
2.2 จัดท าแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตามภาระของหน่วยงาน 
2.3 จัดท าแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพประจ าปี ที่เชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
2.4 จัดท าปฏิทินการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 
2.5 จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ ตามแนวทางการด าเนินงานจาก กพร. 
2.6 ประชุมตัวแทนคณะ/หน่วยงาน เพ่ือชี้แจงนโยบายและข้อมูลแผนการ

ด าเนินงาน สู่การปฏิบัติทุกหน่วยงาน 
3. ส่งเสริมให้ความรู้และจัดท าแนวทาง 

การควบคุมคุณภาพ หรือการพัฒนา
คุณภาพ 

3.1 ศึกษา นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพฯ 
3.2 ศึกษาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่  ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
3.3 ศึกษาแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตามภาระของหน่วยงาน   
3.4 ศึกษาแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพประจ าปี ที่เชื่อมโยง ตั้งแต่

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
3.5 ศึกษาคู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และ

ของมหาวิทยาลัย 
3.6 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.7 พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับผู้บริหาร/

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่เกี่ยวกับระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.8 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ระดับคณะ

และระดับสถาบันให้กับผู้บริหารทุกระดับ 
3.9 จัดอบรมให้ความรู้ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรให้กับ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคน 
3.10 จัดอบรมให้ความรู้ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ระดับคณะและระดับ

สถาบัน ให้กับผู้บริหารทุกระดับ  
3.11 สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน 
3.12 จัดให้มีที่ปรึกษา (หน่วยงานกลาง) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วย

แก้ปัญหา ข้อสงสัย และเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  



ขั้นตอนการปฏิบัติ  รายละเอียดวิธีปฏิบัติและการก ากับ 
4. ส่งเสริมให้ความรู้และจัดท าแนว

ทางการตรวจสอบคุณภาพ 
4.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
4.2 ศึกษาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
4.3 พิจารณาปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพประจ าปี  
4.4 ก ากับและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ทุกๆ 6 เดือน 
9 เดือนและ 12 เดือน  

4.5 ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพ  
6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน 

4.6 ตรวจเยี่ยม (กิจกรรม QA สัญจร) ทุกหน่วยงาน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการลงพ้ืนที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ด าเนินการการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ของทุก
หน่วยงาน 

4.7 รายงานผลการตรวจเยี่ยมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ให้ทราบและเพ่ือหาแนวทางร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไข 

5. ส่งเสริมให้ความรู้และจัดท าแนว
ทางการประเมินคุณภาพ 

5.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน 

5.2 ศึกษาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

5.3 พิจารณาปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพประจ าปี  
5.4 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพ  

เพ่ือรับการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
5.5 จัดอบรมให้ความรู้ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้รอบใหม่ ปีการศึกษา 

2557-2561 ส าหรับผู้ประเมินคุณภาพที่ข้ึนทะเบียน ของสกอ. 
5.6 จัดอบรมให้ความรู้ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้รอบใหม่ ปีการศึกษา 

2557-2561 ส าหรับผู้ประเมินคุณภาพที่ยังไม่มีประสบการณ์ 
5.7 ประสานทุกหน่วยงานเพ่ือเตรียมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน (CDS)  

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
  



 
ขั้นตอนการปฏิบัติ (ต่อ)  รายละเอียดวิธีปฏิบัติและการก ากับ 

 5.8 ประสานทุกหน่วยงานเพ่ือเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIS) 

5.9 ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมและรายงานผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพรอบปีการศึกษา 

5.10 ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการประเมนตนเอง (SAR) พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

5.11 ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการประเมนตนเอง โดยผ่านระบบ CHE 
QA Online 

5.12 ประสานทุกหน่วยงานเพ่ือแจ้งการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพ 

5.13 ก าหนดตารางการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ระดับสถาบัน 

5.14 ประสานผู้ประเมินภายในเพ่ือท าการประเมินคุณภาพการด าเนินงาน
ของสายสนับสนุน  

5.15 ประสานผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอกเพ่ือท าการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

5.16 กิจกรรมรับการประเมินหน่วยงานทุกระดับ 
6. สรุปผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report) 
  

6.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
6.2 ศึกษาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
6.3 พิจารณาปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพประจ าปี  
6.4 น าผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในและจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เสนอต่อกรรมการ
ประจ าคณะ/ส านักและสถาบัน 

6.5 น าผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในและจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

6.6 น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ และจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปี ต่อไป  

6.7 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  
(SAR) ที่เป็นรายงานประจ าปี ของระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ
สถาบัน และของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณชน 

6.8 จัดท ารายงานการประเมนตนเอง โดยผ่านระบบ CHE QA Online 
ส่งต้นสังกัด สกอ. 
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