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มาตรา 11 ได้กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการให้สูงข้ึนจนถึงระดับสากลโดยอาศัยการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดําเนินการจัดการความรู้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 โดย

การต้ังชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ใช้ช่ือว่า ชุมชน SSRU.KM เริ่มดําเนินการเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ  ปีงบประมาณ 2551 ได้เพ่ิมการดําเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ 

ปีงบประมาณ 2552 ดําเนินการในสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จนกระทั่งถึงปีงบประมาณ 
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เรียนรู้ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาองค์

ความรู้ที่จําเป็น สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้วิเคราะห์องค์ความรู้ที่จําเป็นที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ ทั้งหมด 8 แผน คือ แผนที่ 1 บริหาร

จัดการเชิงคุณภาพ แผนที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน แผนที่ 3 พัฒนาการเรียนการ

สอน แผนที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม แผนที่ 5 เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนที่ 6 

บริการวิชาการ แผนที่ 7 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนที่ 8 บริหารจัดการสินทรัพย์ 

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการความรู้ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานและ

บุคลากรทุกท่านได้ปฏิบัติร่วมกันในการจัดการความรู้ เพ่ือนําองค์ความรู้ที่ได้มาใช้การปฏิบัติงานให้

บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไป 
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1.1 ทีต่ั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้ังอยู่ เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย์ 10300 โทรศัพท์ 02-160-1000, 02-160-1111, 02-160-1023 โทรสาร 02-160-1010 

เว็บไซต์ www.ssru.ac.th 

 

1.2 ประวัติและความเป็นมา 

 พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งน้ี เดิมเป็นส่วนหน่ึงของวังสวนสุนันทา ซ่ึงเป็นเขต

พระราชฐานภายในบริเวณของพระราชวังดุสิตซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนพระอิริยาบถแทนการเสด็จประพาสหัวเมือง พระองค์ 

มีพระราชประสงค์ให้สวนน้ีมีลักษณะเป็นสวนป่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้หาพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลที่ดีและหาได้ยาก

นานาชนิดมาปลูกไว้ในสวนแห่งน้ีด้วย ที่มาของชื่อสวนแห่งน้ีมาจากชื่อสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ช้ัน

ดาวดึงส์ซ่ึงมีชื่อว่า "สุนันทาอุทยาน" และพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

พระมเหสีซ่ึงเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ ซ่ึงได้ส้ินพระชนม์จากเหตุเรือล่มระหว่างเสด็จประพาสพระราชวัง 

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากน้ีพระองค์ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตําหนักข้ึนเพ่ือเตรียมไว้เป็น 

ที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน แต่เน่ืองจากพระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน การสร้างจึงยังไม่แล้วเสร็จตาม 

พระราชประสงค์ 

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จข้ึนครองราชย์สมบัติ ได้ทรงพระราชดําริว่าสถานท่ี

ในพระบรมมหาราชวังชั้นในคับแคบ ไม่เหมาะสมจะเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน จึงโปรดให้

สร้างพระตําหนักและตึกในบริเวณสวนสุนันทาข้ึนอีกหลายหลัง แล้วโปรดให้เป็นที่ประทับของพระมเหสี  

เจ้าจอมมารดา เจ้าจอมและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จํานวน 32 ตําหนัก 

รวมทั้งอาคารท่ีพักของบรรดาข้าราชบริพาร โดยมีสมเด็จพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระ

สุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้เสด็จมาประทับ ณ ตําหนักสายสุทธานพดล (ตึก 27) ต้ังแต่ พ.ศ. 2467 

ถึง พ.ศ. 2472 (ส้ินพระชนม์ ณ ตําหนักที่ประทับสวนสุนันทา) เน่ืองจากในสมัยน้ันบรรดาขุนนาง ข้าราชการ  

ผู้มีบรรดาศักดิ์นิยมนําบุตรี และหลานของตนมาถวายตัวต่อสมเด็จพระวิมาดาเธอฯ เป็นจํานวนมาก สมเด็จ

พระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้าง "โรงเรียนนิภาคาร " ข้ึนภายในสวนสุนันทา สอนตามหลักสูตรการศึกษาใน

สมัยน้ัน รวมทั้งอบรมจริยา มารยาท การฝีมือ ให้เป็นกุลสตรี 

 ครั้นถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ในสวนสุนันทา

หวั่นเกรงภัยจากการเมือง จึงได้ทยอยกันออกไปจากสวนสุนันทาจนหมดส้ิน บางพระองค์ได้เสด็จออกไปอยู่

หัวเมืองและหลายพระองค์เสด็จล้ีภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ โรงเรียนนิภาคารจึงเลิกดําเนินการไปโดย

ปริยาย นับแต่นั้นมาสวนสุนันทาที่เคยงดงามก็ถูกทอดท้ิง ขาดการดูแลเอาใจใส่ ตําหนักต่างๆ ชํารุดทรุดโทรม

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
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เป็นอันมาก พ้ืนที่ภายในรกร้างว่างเปล่า ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  

คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เห็นว่าสวนสุนันทาถูกทอดท้ิงรกร้างอยู่มิได้ทําประโยชน์ จึงเห็นสมควรให้

นายกรัฐมนตรีได้ใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัยของรัฐมนตรีและผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรขอเพียงพ้ืนที่

ภายนอกกําแพงติดถนนสามเสนสร้างเป็นบ้านพักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าน้ัน คณะรัฐมนตรีจึงลงมติ

เ ห็นสมควร ว่า  ควรใ ช้สถานที่ น้ี ใ ห้ เป็นประโยชน์แ ก่การศึกษาและมอบให้กระทรวงธรรมการ 

(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ดาํเนินการจัดต้ังให้เป็นสถานศึกษาของชาติ และสถานที่ศึกษาน้ีให้ชื่อโดยคง

ชื่อเดิมของสถานที่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ โดยขนานนามว่า "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย"  

 เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เปิดสอน ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ต่อมาจึงได้

ยกฐานะข้ึนเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  

เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ 

ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจําสถาบันราชภัฏ และเม่ือ

ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เม่ือวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงมี

ชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา" 

 ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใช้ใน             

ราชกิจจานุเบกษา ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" นับแต่

น้ันเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

 

1.3 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการไปสู่ความสําเร็จ 

 4 เป้าหมาย ดังน้ี 

 เป้าหมายที่ 1 : ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นองค์กรท่ีดี สร้างคุณภาพ 

ชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายที่ 2 : ด้านชุมชนวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชนวิชาการที่ผลิตบัณฑิต 

แข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม 

เป้าหมายที่ 3 : ด้านพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการ 

เป็นเลิศ สามารถพึ่งตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ 

เป้าหมายที่ 4 : ด้านคุณภาพช้ันนํา มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัย 

อันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย ภายในปี 2559 
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1.4 บุคลากร 

บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 

รวม 

ตําแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ศ รศ. ผศ. อาจารย์ 

อาจารย์

ช่วยสอน 

ข้าราชการ 5 126 51 182 - 24 70 88 - 182 

พนักงานมหาวิทยาลัย           

- ประเภทช่ัวคราว 54 279 30 363 2 5 9 343 4 363 

- ประเภทประจํา 2 111 57 170 - 1 5 164 - 170 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - 

รวม 61 516 138 715 2 30 84 595 4 715 

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ํากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ - 5 19 - 24 

พนักงานมหาวิทยาลัย      

- ประเภทช่ัวคราว 27 223 10 5 265 

- ประเภทประจํา 2 207 38 - 247 

พนักงานราชการ 2 15 2 - 19 

ลูกจ้างช่ัวคราว 67 1 - - 68 

ลูกจ้างประจํา 34 7 5 - 46 

รวม 132 458 74 5 669 

 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล  ข้อมูล  ณ วันที่  30  พฤศจกิายน 2556 
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1.5 โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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1.6 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  
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2.1 ปรัชญา (Philosophy) 
 ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  นําสังคม 

  “Wisdom Faith and Social Leadership”       

2.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนํา เพื่อปวงชน  

“A Leading Quality University for All”        

2.3 พันธกิจ (Mission) 

 1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 

 2) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน 

 3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง 

 4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

 5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่

ประชาคมอาเซียน และสากล 

2.4 ค่านิยมหลัก ( Core Values) 

 1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ 

 2. มุ่งม่ันการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

 4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

 5. บุคลากรทุกคนมีคุณค่าต่อองค์กร 

2.5 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และเคารพผู้อาวุโส 

 

 

ตอนที่ 2 กรอบแผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  8 
 

2.5 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการส่ือการ ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 (Professional practitioners, academic excellence, intelligent communicators, and strategic thinkers 

with public awareness) 

2.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดม่ันคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

 (Focus on royal traditions, knowledge cultivation, ethical enhancement, as an international 

learning organization) 

2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลัก คือ มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

คือ ศิษย์เก่าและชุมชนมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์

ของสวนสุนันทา เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน 

และประเทศชาติ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สร้างผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติและเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

คือ มีระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิดความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนํา เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลัก คือ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

คือ มีการอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ มีระบบบริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

โดยมีรายละเอียดแสดงในแผนภูมิแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยภายในป ี2559 
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3.1 กระบวนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพกระบวนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้นํากระบวนการจัดการ

ความรู้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้

ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การบ่งช้ีความรู้ เป็นการบ่งช้ีความรู้ที่องค์กรจําเป็นต้องมี และวิเคราะห์รูปแบบและ

แหล่งความรู้ที่มีอยู่ โดยการตอบคําถามว่า เราต้องมีความรู้ที่จําเป็นขององค์กรเรื่องอะไร และเรามีความรู้น้ัน

แล้วหรือยัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายขององค์กร 

ตอนที่ 3 แผนการจัดการความรู้ 
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากแหล่ง

ต่างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือจัดทําเน้ือหาให้ตรงกับความต้องการ โดยการหา

คําตอบว่า ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร และจะนํามาเก็บรวบรวมกันได้อย่างไรการจัดความรู้ให้เป็น

ระบบ คือ จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้

อย่างเป็นระบบในอนาคต 

3. การจัดการความรู้ใหเ้ป็นระบบ เป็นการแบ่งชนิดและประเภทของความรู้ เพื่อจัดทํา

ระบบให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน โดยการตอบคําถามว่า ความรู้ที่สร้างมาจะเก็บอย่างไร และ

จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ เป็นการจัดทํารูปแบบและภาษา ให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันทั่วท้ังองค์กร รวมทั้งเรียบเรียงปรับปรุงเน้ือหาให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการ โดยหา

คําตอบว่า จะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์ได้อย่างไร 

5. การเข้าถึงความรู้ เป็นความสามารถในการเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ใน

เวลาที่ต้องการ โดยการพิจารณาว่า เราสามารถนําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือเปล่า หรือทําอย่างไรเพื่อจะให้

เข้าถึงความรู้ได้ 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ออกมาให้ได้ โดยอาศัย

เครื่องมือต่างๆ ดังน้ี กรณีท่ีเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาจจัดทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จัดทําเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรม

กลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปล่ียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เป็นต้น 

7. การเรียนรู้ เป็นการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้โดยมี

นัยสําคัญคือ Learning by doing ว่า ความรู้ที่จําเป็นซ่ึงถูกบ่งช้ีหรือกําหนดไว้ในขั้นตอนการบ่งชี้ความรู้น้ัน ได้

ถูกนําไปใช้ประโยชน์งานจริงหรือไม่ และก่อให้เกิดการแก้ปัญหาและปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง 
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3.2 องค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการ 

แบบฟอร์มที่  1:การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ชื่อส่วนราชการ :มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 

เป้าประสงค์ 

(Objective) 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance Indicator) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

องค์ความรู้ที่จําเป็น 

(Knowledge) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(Responsible) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

1. มีระบบบริหารจัดการ 

ที่ด ีเพื่อให้มหาวิทยาลัย 

มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  

(high performance 

organization) 

1. ระดับความสําเร็จของการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่เป็นเลิศ 

ระดับ 5  1. การสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ สํานักงานอธิการบดี 

2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้

ความเข้าใจการปฏิบัติงานการเรียน

ซ่อมเสริมและสามารถนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80 2. การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการเรียนซ่อม

เสริม 

สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

  3. ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงาน      

ระดับ 3 3. การพัฒนาคู่มือการจัดประชุม  สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย 

  4. ร้อยละความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการ 

ร้อยละ 80 4. การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ ศูนย์การศึกษาวิจัยด้าน

สุขภาพการท่องเที่ยวฯ 

จังหวัดระนอง 

  5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ระดับ 5 5. การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ 

  6. ร้อยละความพึงพอของ

ผูร้ับบริการ 

ร้อยละ 85 6. เทคนิคการคืนเงินทดรองราชการ สํานักงานอธิการบดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 

เป้าประสงค์ 

(Objective) 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance Indicator) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

องค์ความรู้ที่จําเป็น 

(Knowledge) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(Responsible) 

  7. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 

ระบบการเทยีบโอนผลการเรียน  

ร้อยละ 80 7. การพัฒนาระบบการเทียบ โอนผลการ

เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

สํานักงานอธิการบดี 

  8. ระดับความสําเร็จของระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

9 ข้อ 8. การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้วยเครือข่าย 

 

  9. ร้อยละความสําเร็จของการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 80 9. การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  

  10. ร้อยละของความรู้ความเข้าใจ

ในระบบควบคุมภายใน 

ร้อยละ 70 10. การปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วยระบบ

ควบคุมภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

  11. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการต่อสื่อเทคโนโลยีและ

ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ระดับ 4.00 11. ระบบ E-learning สําหรับรายวิชาศึกษา

ทั่วไปที่เรียนด้วยเครื่องมือสื่อสารทุก

ประเภท ทุกที่ ทุกเวลา 

สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป

และนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ 

  12. ร้อยละความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการ 

ร้อยละ 80 12. เทคนิคการให้บริการผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  13. ร้อยละของข้อร้องเรียนในการ

ให้บริการ จุด One Stop Service 

< ร้อยละ 10 13. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  

จุด One Stop Service 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

  14. ระดับความสําเร็จของการ

ให้บริการ one stop service 

 

 

ระดับ 5 14. การให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ด้วยระบบ One Stop 

Service 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  13 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 

เป้าประสงค์ 

(Objective) 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance Indicator) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

องค์ความรู้ที่จําเป็น 

(Knowledge) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(Responsible) 

  15. ระดับความพงึพอใจใน

ประสทิธภิาพ มาตรฐานการใหบ้ริการ 

ระดับ 5 15. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

“Smile Service”                

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  16. ระดับความผาสุกและความ

ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ 

ระดับ 3.51 16. เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการ

บริการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 

 2. มีระบบและกลไกใน

การพัฒนาบุคลากรให้มี

ศักยภาพสูง เพื่อให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีและมี

ความผาสุก 

17. คูม่ือการเขยีนผลงานทางวชิาการ 

18. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

องค์ความรู้ 

1 เล่ม 

ร้อยละ 80 

17. ขั้นตอนและวิธีการเขียนและการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสูต่ําแหน่งทาง

วิชาการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 19. ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่

สูงขึ้นและเพื่อให้มีคุณภาพการ

บริการที่ดี 

ระดับ 5 18. การพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพที่ดี

ในการบริการ 

 

  20. ระดับความสําเร็จของการ

เรียนรู้การนําแนวคิดมาปฏิบัติให้

เกิดผล เพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางาน เพื่อบรรลุผลในเชิงธุรกิจ 

และส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ได้มี

ส่วนร่วมคิดแก้ปัญหาขององค์กร 

ระดับ 5 19. จากงานประจําสู่งานวิจัย (Routine to 

Research R2R) : เสริมพลัง สร้างสรรค์และ

พัฒนาด้วยเทคนิค Kaizen 

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 

  21. ระดับความผาสุกและผูกพัน

ของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.11 20. การสร้างความผาสุกและผูกพันในองคก์ร สํานักงานอธิการบดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 

เป้าประสงค์ 

(Objective) 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance Indicator) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

องค์ความรู้ที่จําเป็น 

(Knowledge) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(Responsible) 

 3. มโีครงสร้างพืน้ฐาน 

การบริหารจัดการพื้นที่ 

ปรับภูมิทัศน ์และ

สิ่งแวดล้อมที่ด ี

22. ระดับความพึงพอใจต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาคม 

ระดับ 3.75 21. การปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 สํานักงานอธิการบดี 

  23. ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

ห้องสมุดมีชีวิต 

ร้อยละ 80 22. แนวทางการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิต สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4. มีสื่อ เทคโนโลย ีและ

ทรัพยากรที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ รวมทั้งมีระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

24. ร้อยละความพึงพอใจต่อการ

ใช้งานระบบคลังความรู้ทาง

สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 23. ระบบคลังความรู้ทางสารสนเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

สร้างความสัมพันธ์ที่

ดีกับศิษย์เก่าและ

ชุมชน  

1. มีกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่

หลากหลาย และมีศิษย์

เก่าหรือชุมชนเข้าร่วม

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

25. ร้อยละของศิษย์เก่าที่เข้าร่วม

กิจกรรมกับคณะวิทยาการจัดการ 

ร้อยละ 50 24. แนวทางการจัดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 

เป้าประสงค์ 

(Objective) 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance Indicator) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

องค์ความรู้ที่จําเป็น 

(Knowledge) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(Responsible) 

  2. มีการปรับปรุงข้อมูล

ศิษย์เก่าในระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศให้

สามารถใช้ในสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสารของ

มหาวิทยาลัยได ้

26. จํานวนครั้งของผู้เข้ามาใช้

บริการในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

200 ครั้ง/

เดือน 

25. การพัฒนาฐานขอ้มูลศิษย์เก่าเพื่อเชื่อม

ความสัมพันธ์และให้บริการ 

วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 

 27. ระดับความสําเร็จของการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ 

ระดับ 5 26. การนําฐานข้อมูลศิษย์เก่าไปใช้

ประโยชน์จริง 

สํานักงานอธิการบดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ยกระดับมาตรฐาน

การจัดการเรียนการ

สอนและคุณภาพ

บัณฑิตตามอัตลักษณ์

ของสวนสุนันทา 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มีความรู้  ความสามารถ

ทางวิชาการ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม และสามารถ

ดํารงตนอยู่ในสังคมที่มี

การแข่งขันสูง 

2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มีคุณภาพและ

ตอบสนองความต้องการ

ของสังคม 

28. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่ความเป็นประชาคม

อาเซียน 

ร้อยละ 80 27. การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

29. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 

30. ร้อยละความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

28. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

คณะวิทยาการจัดการ 

 31. ร้อยละของรายงานกรณีศึกษา

ของผู้ป่วยที่นักศกึษาสามารถ

กําหนดปัญหาของผู้ป่วยได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 90 29. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้าง

นักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและรองรับ

ประชาคมอาเซียน 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 

เป้าประสงค์ 

(Objective) 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance Indicator) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

องค์ความรู้ที่จําเป็น 

(Knowledge) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(Responsible) 

  32. ระดับความสําเร็จของระบบ

และกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3 30. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

มาตรฐานผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิง

วิชาชีพสําหรับการทํางานในประเทศและ

ต่างประเทศ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

  33. ร้อยละของจํานวนนักศกึษา

พยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการ

พัฒนาทักษะและความรู้ในการ

ปฏิบัติการพยาบาลสาขาการ

พยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้คะแนน

ของประเมินการปฏิบัติการพยาบาล

ที่ผ่านเกณฑ์มากกว่า 70% 

ร้อยละ 90 31. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล สาขาการพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่น 

วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 

  34. จํานวนนวัตกรรมที่ผลิตเพื่อ

การสร้างเสริมสุขภาพ 

1 ชิ้น 32. การสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริม

สุขภาพของชาวต่างชาติที่อาศัยในชุมชน 

 

  35. ร้อยละผลงานของผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ

การตีพิมพ ์หรือเผยแพร่ 

36. ร้อยละผลงานของผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับ

การตีพิมพ ์หรือเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 12 

 

 

ร้อยละ 50 

33. การยกระดับคุณภาพผลงานทาง

วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 

เป้าประสงค์ 

(Objective) 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance Indicator) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

องค์ความรู้ที่จําเป็น 

(Knowledge) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(Responsible) 

 4. มีวิทยาเขตที่สามารถ

จัดการศึกษาให้กับ

ประชาชนในพื้นที่บริการ 

37. ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนการ

ประชาสัมพันธ์วทิยาเขต 

ร้อยละ 80 34. การวางแผนการประชาสัมพันธ์วิทยา

เขตให้การศึกษา 3 วิทยาเขต 

สํานักงานวิทยาเขต 

 5. มีการนําอัตลักษณ์สู่

การปฏิบัติเพื่อให้ได้

บัณฑิตตาม 

อัตลักษณ์ที่กําหนด 

38. ผลการประเมินของผู้เรียน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ 

39. จํานวนนักศกึษาที่ได้รับรางวัล

ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 3.51 

 

 

 

1 คน 

35. การพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณ์

ของสวนสุนันทา    

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

  วิทยาลัยการภาพยนตร์  

ศิลปะการแสดงและสื่อ

ใหม ่

 6. นักศึกษาได้รับการ

พัฒนาตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์และ

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

40. จํานวนนักศกึษาที่ได้รับการ

ประกาศเกียรติคุณยกย่องใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 คน 36. การพัฒนานักศึกษาให้ได้ตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 คณะวิทยาการจัดการ 

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

    คณะครุศาสตร์ 

  41. ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนใน

รายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

ร้อยละ 80 37. ระบบพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป

และนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 

เป้าประสงค์ 

(Objective) 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance Indicator) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

องค์ความรู้ที่จําเป็น 

(Knowledge) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(Responsible) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม เพื่อเป็น

ฐานในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ชุมชน 

และประเทศชาติ 

1. มีโครงสร้างและระบบ

บริหารงานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการ

ผลิตงานวิจัย 

2.บุคลากรได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะ

ในการสร้างผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์

เพิ่มขึ้น 

42. อาจารย์และผู้ช่วยสอนมี

ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นจากปี 

งบประมาณ 2556 

ร้อยละ 80 38. การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

43. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถเขยีน

ขอ้เสนอโครงการวจิัยเพื่อขอรับทุน 

ร้อยละ 70 39. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

44. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี

ผลงานวิจัย 

ร้อยละ 50 40. การเขยีนงานวจิัยเพื่อขอรับทุน วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 

45. ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้า

ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 41. การเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน

และมีผลงานได้รับการยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

  46. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี

ผลงานวิจัย  

ร้อยละ 50 42. การบูรณาการงานวิจัย กับการเรียน

การสอน และการบริการวิชาการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

  47. ร้อยละของการนํางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 15  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

     คณะครุศาสตร์ 

  48. ร้อยละของอาจารย์กลุ่มดอก

ปีบที่สามารถการบูรณาการรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนการวิจัย

การบริการวชิาการและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไดใ้นระดับด ี

ร้อยละ 90 43. รูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอน การวจิัย การบริการวชิาการ และการทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ

นักศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติใน

ด้านการพัฒนาสขุภาวะของวัยรุ่น 

วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 

เป้าประสงค์ 

(Objective) 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance Indicator) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

องค์ความรู้ที่จําเป็น 

(Knowledge) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(Responsible) 

 3. ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

เพิ่มขึ้น 

49. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

และ/หรือนักวิจัยประจํา 

ร้อยละ 4 44. เทคนิคการบริหารจัดการงานวจิัยเพื่อ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

- กลุม่ 

สาขา วิชา

สังคมศาสตร์ 

ร้อยละ 4 

- กลุม่

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร ์

ร้อยละ 12 

45. การเขียนบทความวิชาการงานวิจัยด้วย

ภาษาอังกฤษ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาลัยการภาพยนตร์  

ศิลปะการแสดงและสื่อ

ใหม ่

  50. จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับ

อนุมัติให้ดําเนินการ 

ไม่น้อยกว่า  

6 โครงการ 

46. การพัฒนาความรู้และทักษะในการทํา

โครงการวิจัยและเขียนบทความวิจัยเป็น

ภาษาอังกฤษ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

สร้างความพร้อมการ

เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน  

1. บุคลากรและนักศึกษามี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

เพิ่มขึ้น 

2. มีความร่วมมือกับ

สมาชิกประชาคมอาเซียน 

51. ระดับความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

ระดับ 4 47. การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้าง

ความสัมพันธ์กับสมาชิก 

ประชาคมอาเซียน 

สํานักงานอธิการบดี 

52. อาจารย์ บุคลากรและ

นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ

ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ร้อยละ 80 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 

เป้าประสงค์ 

(Objective) 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance Indicator) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

องค์ความรู้ที่จําเป็น 

(Knowledge) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(Responsible) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

เป็นศูนย์กลางแห่ง

การเรียนรู้และบริการ

วิชาการชั้นนํา  

2. เป็นศูนย์กลางการ

ใหบ้ริการทางวิชาการบน

พื้นฐานของความรู้ทาง

วิชาการและเป็นที่พึ่งพา

ของสังคมได ้

53. ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่น

สามารถนําสิ่งที่ได้จากการอบรม

นําไปใช้และแก้ปัญหาที่มีในชุมชน

และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน 

ร้อยละ 75 48. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการ

บริการวิชาการ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  

ส่งเสริมและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สู่สากล  

1. ประชาคมสวนสุนันทา 

มีส่วนร่วมในการสืบสาน 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์เพิ่มขึ้น 

2. มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์สามารถ

ให้บริการการเรียนรู้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

54. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 4.50 49. เทคนิคการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็น

ความสําคัญ 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

55. ร้อยละของนกัศกึษาที่เห็น

ความสําคัญของศลิปวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ 94 คณะครุศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  

ปฏิรูปการบริหาร

จัดการทรัพยากร 

สินทรัพย์และ

ทรัพย์สินทางปัญญา  

1. มีรายได้จากการบริหาร

จัดการทรัพยากร

สินทรัพย์และทรัพย์สิน

ทางปัญญาเพิ่มขึ้น 

56. กําไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แลว้ที่ผ่านมา ร้อยละ 35 50. เทคนิคการหารายได้ที่มีประสิทธิภาพ สํานักทรัพย์สินและ

รายได้ 
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แบบฟอร์มที่ 2 : องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการ

จัดการความรู้ 

ชื่อส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

แผนที่ 1 

บริหารจัดการเชิง

คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

องค์ความรู้ที่จําเป็น  :  23 องค์ความรู้ 

1. การสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลศิ (1 องค์ความรู้) 

2. การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ (15 องค์ความรู้) 

 2.1 การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการเรียนซ่อมเสริม 

 2.2 การพัฒนาคู่มือการจัดประชุม  

 2.3 การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ 

 2.4 การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน 

 2.5 เทคนิคการคืนเงินทดรองราชการ 

 2.6 การพัฒนาระบบการเทียบ โอนผลการเรียนอย่างม ีประสิทธิภาพ  

 2.7 การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่าย 

 2.8 การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

 2.9 การปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วยระบบควบคุมภายใน 

 2.10 ระบบ E-learning สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เรียนด้วยเครื่องมือสื่อสารทุก

ประเภท ทุกที่ ทุกเวลา 

 2.11 เทคนิคการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.12 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ จุด One Stop Service 

 2.13 เทคนิคการให้บริการ one stop service 

 2.14 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ “Smile Service”                

 2.15 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการบริการ 

3. การพัฒนาบุคลากร (3 องค์ความรู้) 

 3.1 ขั้นตอนและวิธีการเขียนและการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสูต่ําแหน่งทาง

วิชาการ 

 3.2 การพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพที่ดีในการบริการ 

 3.3 จากงานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research R2R) : เสริมพลัง สร้างสรรค์และ

พัฒนาด้วยเทคนิค Kaizen 

4. การสร้างความผาสุกและผูกพันในองค์กร (1 องค์ความรู้) 

5. การปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต (1 องค์ความรู้) 

6. ห้องสมุดมีชีวิต (1 องค์ความรู้) 

7. ระบบคลังความรู้ทางสารสนเทศ (1 องค์ความรู้) 
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แบบฟอร์มที่ 2 : องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการ

จัดการความรู้ 

 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้:  

 เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในเร่ือง 1) มีระบบบริหารจัดการที่ด ี

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 2) มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มี

ศักยภาพสูง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุก 3) มีโครงสร้างพื้นฐาน การบริหาร

จัดการพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมที่ดี และ 4) มีสื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ รวมท้ังมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนที่ 2  

สร้างความสัมพันธ์ที่

ดีกับศิษย์เก่าและ

ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 

องค์ความรู้ที่จําเป็น  : 3 องค์ความรู้ 

1. แนวทางการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า 

2. การพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และให้บริการ 

3. การนําฐานข้อมูลศิษย์เก่าไปใช้ประโยชน์จริง 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้:   

 เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์ในเ ร่ือง  1) มีกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่หลากหลาย และมีศิษย์เก่าหรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 2) มีการ

ปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่าในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ในส่ือสารข้อมูลข่าวสาร

ของมหาวิทยาลัยได ้

 

แผนที่ 3  

พัฒนาการเรียนการ

สอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

องค์ความรู้ที่จําเป็น  :  11 องค์ความรู้ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (6 องค์ความรู้) 

 1.1 การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซยีน 

 1.2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 1.3 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักศกึษาพยาบาลตามอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและรองรับประชาคมอาเซียน 

 1.4 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ

สําหรับการทํางานในประเทศและต่างประเทศ 

 1.5 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาล สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 1.6 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของชาวต่างชาติที่อาศัยในชุมชน 

2. การยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (1 องค์ความรู้) 

3. การวางแผนการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตให้การศึกษา 3 วิทยาเขต (1 องค์ความรู้) 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  23 
 

แบบฟอร์มที่ 2 : องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการ

จัดการความรู้ 

 

4. การพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา (1 องค์ความรู้)   

5. การพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (1 องค์ความรู้) 

6. ระบบพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

(1 องค์ความรู้) 

 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้: 

 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในเร่ือง 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี

ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคม

ที่มีการแข่งขันสูง 2) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของ

สังคม 3) มีวิทยาเขตที่สามารถจัดการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่บริการ 4) มีการนําอัต

ลักษณ์สู่การปฏิบัติเพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่กําหนด 5) นักศึกษาได้รับการพัฒนา

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

แผนที่ 4 

พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาต ิ

องค์ความรู้ที่จําเป็น  :   9 องค์ความรู้ 

1. การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (1 องค์ความรู้) 

2. การเขียนงานวิจัยเพื่อขอรับทุน (3 องค์ความรู้) 

 2.1 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 2.2 การเขียนงานวิจัยเพื่อขอรับทุน 

 2.3 การเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนและมีผลงานได้รับการยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

3. การบูรณาการงานวจัิย กับการเรยีนการสอน และการบรกิารวชิาการ (2 องค์ความรู้) 

 3.1 การบูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

 3.2 รูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิตในด้านการพัฒนาสุขภาวะของวัยรุ่น 

4. เทคนิคการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (1 องค์ความรู้) 

5. การเขียนบทความวิชาการงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ (2 องค์ความรู้) 

 5.1 การเขียนบทความวิชาการงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ 

 5.2 การพัฒนาความรู้และทักษะในการทําโครงการวิจัยและเขียนบทความวิจัยเป็น

ภาษาอังกฤษ 

 

 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  24 
 

แบบฟอร์มที่ 2 : องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการ

จัดการความรู้ 

 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้: 

 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในเร่ือง 1) มีโครงสร้างและระบบบริหาร

งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการผลิตงานวิจัย 2) บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะในการสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 3) ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร ่ในระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น 

แผนที่ 5 

เตรียมพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

องค์ความรู้ที่จําเป็น  :  1 องค์ความรู้ 

1. การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกประชาคมอาเซียน 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้:  

 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในเร่ืองบุคลากรและนักศึกษามีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น 

แผนที่ 6 

บริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันนํา 

องค์ความรู้ที่จําเป็น  :  1 องค์ความรู้ 

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้:  

 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในเร่ืองเป็นศูนย์กลางการให้บริการทาง

วิชาการบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการและเป็นที่พึ่งพาของสังคมได ้

แผนที่ 7 

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์7 : ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

องค์ความรู้ที่จําเป็น  :  1 องค์ความรู้ 

1. เทคนิคการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสําคัญ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้:  

 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในเร่ือง 1) ประชาคมสวนสุนันทา มีส่วน

ร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่มขึ้น 2) มีศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์สามารถให้บริการการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

แผนที่ 8 

บริหารจัดการ

สินทรัพย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์8 : ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

องค์ความรู้ที่จําเป็น  : 1 องค์ความรู้ 

1. เทคนิคการหารายได้ที่มีประสิทธิภาพ 

 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้:  

 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในเร่ืองมีรายได้จากการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  25 
 

แบบฟอร์มที่ 2 : องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการ

จัดการความรู้ 

 

ผู้ทบทวน :          

                (รองศาสตราจารย์ธีระดา  ภิญโญ) 

ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:         

             (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย) 

ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  26 
 

3.3 แผนการจัดการความรู้  

 แผนที่ 1 บริหารจัดการเชิงคุณภาพ  

  องค์ความรู้ที่ 1 การสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ 

ชื่อหน่วยงาน  :  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ระดับความสําเร็จของการสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเลิศ  

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ระดับ 5  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุม

คัดเลือกองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์

รูปแบบของความรู้ 

  

 พ.ย. 2556 

 

จํานวนคนที่เข้าร่วม 

 

≥ 10 คน 

 

ทีม KM  

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

- การสื่อสาร 

- กระบวนการและ

เครื่องมือ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 2.1  แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้

กลุ่มเป้าหมาย คือ การศกึษาดูงานจาก

หน่วยงานภายนอก/แหล่งเรียนรู้ 

 

ม.ค. – ก.พ. 

2557 

 

 

จํานวนแหล่งความรู้ 

 

 

1 แหล่ง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

ทีม KM  

 

 

ระบบพี่เลี้ยง    

 

 

  2.2 แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้

กลุ่มเป้าหมาย คือ เชิญวิทยากรมาให้

ความรู้ 

 ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

อบรม 

ร้อยละ 80 

        

        



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  27 
 

 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 รวบรวมความรู้ที่ได้มาจัดให้เป็น

หมวดหมู ่

 

ม.ีค. 2557 

 

จํานวนหมวดหมู่ที่ได ้

 

≥ 2 หมวดหมู ่

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู ้     

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

 4.1  การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ

ประมวลผล  

 

เม.ย. –พ.ค. 

2557 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการที่เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

ทีม KM  

 

 

ระดมสมอง 

 

 4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง

ภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศกลั่นกรอง

ความรู้ที่ได้ 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 2 คน 

 

ผู้เชี่ยวชาญ 

 

ทีม KM  

 

ระบบพี่เลี้ยง     

5 การเข้าถึงความรู้ 

 5.1 เผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

การประชุม 

 

 

 

 

  

 พ.ค. 2557 

 

จํานวนช่องทางในการ

เผยแพร ่

 

อย่างน้อย 2 

ช่องทาง 

 

เครือข่าย

ประชาสัมพันธ์

ประจําหน่วยงาน

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

 

- การเตรียม

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- การสื่อสาร 

- กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- การเรียนรู้ 

- การวัดผล 

        



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  28 
 

 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

แลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้จากการนํา

คู่มือปฏิบัตงิานการแผนประชาสัมพันธ์การ

สร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ 

 

 

 

ม.ิย. 2557 

 

 

 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

เครือข่าย

ประชาสัมพันธ์

ประจําหน่วยงาน

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

 

- การเตรียม

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- การสื่อสาร 

- กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- การเรียนรู้ 

- การวัดผล 

7 การเรียนรู้ 

มีแผน/กิจกรรมประชาสัมพันธเ์พื่อการ

สร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ 

 

ก.ค. 2557 

 

 จํานวนแผน/กิจกรรม 

 

 

1 แผน/กิจกรรม  

 

 แผน/กิจกรรม

การสร้าง

ภาพลักษณ์เพื่อ

ความเป็นเลิศ 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

 

- ระดมสมอง 

- เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู ้     

 

ผู้ทบทวน :            

                          ( นายรวีโรจน ์  สิงห์ลําพอง) 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

                   (นางสาวนิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่งผูอ้ํานวยการกองกลาง 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  29 
 

องค์ความรู้ที่ 2 การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการเรียนซ่อมเสริม  

ชื่อหน่วยงาน  :  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบริหารจัดการใหม้ีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) :  ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานการเรียนซ่อมเสริมและสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ร้อยละ 80 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้  

คณะกรรมการการจัดการความรู้

ของ    สสสร.ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้

ที่จําเป็นตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด หรือ 

กําหนดองค์ความรู้ขึ้นมาใหม ่โดย

พิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 

สสสร. 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

จัดการความรู้ที่ เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้และ

บุคลากรที่รับผิดชอบ

ด้านการจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  

แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้ให้

กลุ่มเป้าหมาย โดยเชญิผู้เชี่ยวชาญดา้น

หลักสูตรการเรียนซอ่มเสริมมาใหค้วามรู้กับ

ทีม KM และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 

 

ม.ค. 2557 

 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของทีม KM และบุคลากร

ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

ทีม KM และ

บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้และ

บุคลากรที่รับผิดชอบ

ด้านการจัดการ

ความรู้ 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

        

  

 

      



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  30 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะทํางาน KM ได้รวบรวมความรู้ที่

ได้จากการไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากหลายๆ 

หน่วยงานมาพิจารณาและจัดให้เป็น

หมวดหมู ่เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลในการ

พิจารณาดําเนินการในขั้นต่อไป 

 

ม.ีค. 2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 

2 เรื่อง 

 

ทีม KM  

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

ฐานข้อมูล 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 ประมวลผลความรู้เกี่ยวกับการการ

ปฏิบัติงานการเรียนซ่อมเสริม โดยวัดจาก

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการ

เรียนซ่อมเสริม  

 

พ.ค. 2557 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของทีม KM 

 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

 ชุมชนนักปฏิบัต ิ

 4.2 เชิญผู้เชียวชาญด้านหลักสูตรการเรียน

ซ่อมเสริม กลั่นกรองความรู้การ

ปฏิบัติงานการเรียนซ่อมเสริม 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1 คน   ระบบพี่เลี้ยง 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือการพัฒนาการปฏิบัติงาน

การเรียนซ่อมเสริม 

 

ม.ิย. 2557 

 

คู่มือปฏิบัติงานการเรียน

ซ่อมเสริม 

 

1 ฉบับ 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร โดยเชญิ

ผู้เชี่ยวชาญดา้นหลักสูตรมาใหค้วามรู้กับทมี 

KM และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 

 

ส.ค. 2557 

 

จํานวนครั้งในการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 ครั้ง 

 

- ทีม KM 

- บุลากรภายในและ

ภายนอกหนว่ยงาน 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  31 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

ประเมนิผลความรู้ความเข้าใจของ

บุคลากรในการปฏบิัติงานการเรียนซ่อมเสริม 

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละของบุคลากรที่มี

ความรู้ความเข้าใจการ

ปฏิบัติงานการเรียนซ่อม

เสริมและสามารถนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

บุคลากรที่สนใจ 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 

ผู้ทบทวน :             

              (นางสาวพัทธนันท ์ชัยบุตร) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถาบันสร้างสรรค ์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:            

              (นายธนาคม พจนาพิทักษ์) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการสถาบันสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  32 
 

องค์ความรู้ที่ 3 การพัฒนาคู่มือการจัดประชุม 

ชื่อหน่วยงาน  :  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการหน่วยงานให้มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความผาสุก และประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน  

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ระดับ 3 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกร รมก า ร จั ดก า รคว าม รู้ ข อ ง

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ประชุมเพื่อ

คัดเลือกองค์ความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

พร้อมระดมสมองจัดทําแผนการจัดการความรู้  

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

จัดการความ รู้ที่ เ ข้ า ร่ วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้  

  

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้ 

    แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมจาก

หน่วยงานภายนอก 

 

ม.ค. 2557 

 

จํานวนแหล่งความรู้   

 

2 แหล่ง 

 

ห น่ ว ย ง า น

ภายนอก   

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้/ 

ทีม KM   

 

ฐานความรู้   

 2.2 ศึกษาองค์ความรู้ 

ถอดความรู้เรื่องการจัดประชุมจากสมาชิกใน

กลุ่มและเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย กับขั้นตอนการ

ดําเนนิงานในปัจจุบัน  

 

 

 

ร้อยละของทีม KM   ที่เข้า

ร่วมศึกษา 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM   

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

  

ระดมสมอง 

  

 

      

        



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  33 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะทํางาน KM ได้รวบรวมความรู้ที่ได้

จากการไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากหลายๆ 

หน่วยงานมาพิจารณาและจัดให้เป็นหมวดหมู ่ 

 

ม.ีค.- เม.ย. 

2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

อย่างน้อย 

1 เรื่อง 

 

ทีม KM  

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

 

ฐานข้อมูล   

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัด

ประชุมโดยการระดมความคิดจากทีม KM 

 

เม.ย.-พ.ค. 

2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM  

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

  

ระดมสมอง 

 4.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมให้

คําปรึกษาและตรวจทานเกี่ยวกับองค์ความรู้

เพื่อกลั่นกรองความรู้ที่ได ้

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ผู้เชี่ยวชาญ

และทีม KM  

 การชี้แนะ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมพร้อม

เผยแพร่ในเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัยและ

เผยแพร่ผ่านระบบ E-documentและสื่ออื่นๆ 

ให้กับบุคลากรเพื่อขอข้อมูลสะท้อนกลับ  

 

ม.ิย. 2557 

 

มีคู่มือกระบวนการ

ปฏิบัติงาน  

 

1 เล่ม 

 

ทีม KM  

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

 

กลุ่มความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประชุมชี้แจงคูม่ือเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  

 

ส.ค. 2557 

 

 

 

จํานวนครั้งในการจัด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

 

- ทีม KM 

- บุคลากร

ภายใน  

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้   

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

  

 

      



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  34 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ส.ค. 2557 

 

 

ร้อยละความเข้าใจของผู้เข้า

อบรม 

 

ร้อยละ 80 

 

 

บุคลากร

ภายใน

สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย 

และ

บุคคลภายนอก

ที่สนใจ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice  

ก.ย. 2557 

 

จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล ทีม KM  คณะทํางานการ

จัดการความรู้   

ฐานความรู้ 

 

 

ผู้ทบทวน :            

  (นางอมรวดี  กลิ่นจันทร์) 

หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:             .. 

 (รองศาสตราจารย์พิศณุ  พูนเพชรพันธุ)์ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 

 

 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  35 
 

องค์ความรู้ที่ 4 การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ 

ชื่อหน่วยงาน  :  ศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการท่องเที่ยวฯ  จังหวัดระนอง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของศูนย์

การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการท่องเที่ยวฯ 

จังหวัดระนอง ประชุมเพื่อคัดเลือกองค์

ความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อม

ระดมสมองจัดทําแผนการจัดการความรู ้ 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้  

  

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้ 

    แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

สารบรรณจากหน่วยงานภายนอก 

 

ม.ค. 2557 

 

จํานวนแหล่งความรู้   

 

2 แหล่ง 

 

หน่วยงาน

ภายนอก   

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้/ 

ทีม KM   

 

ฐานความรู้   

 2.2 ศึกษาองค์ความรู้ 

ถอดความรู้เรื่องระบบงานสารบรรณ จาก

สมาชิกในกลุ่มและเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย 

กับขัน้ตอนการดําเนนิงานในปัจจุบัน  

 

 

 

ร้อยละของทีม KM   ที่เข้าร่วม

ศึกษา 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM   

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

  

ระดมสมอง 

    

 

    



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  36 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะทํางาน KM ได้รวบรวมความรู้ที่

ได้จากการไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากหลายๆ 

หน่วยงานมาพิจารณาและจัดให้เป็น

หมวดหมู ่ 

 

ม.ีค.- เม.ย. 

2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

อย่างน้อย 

1 เรื่อง 

 

ทีม KM  

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

 

ฐานข้อมูล   

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานสารบรรณ โดยการระดม

ความคิดจากทีม KM 

 

เม.ย.-พ.ค. 

2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM  

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

  

ระดมสมอง 

 4.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสารบรรณ ให้

คําปรึกษาและตรวจทานเกี่ยวกับองค์

ความรู้เพื่อกลั่นกรองความรู้ที่ได ้

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ผู้เชี่ยวชาญและ

ทีม KM  

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

การชี้แนะ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ 

พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต ์KM ของ

มหาวิทยาลัยและเผยแพร่ผ่านระบบ E-

documentและสื่ออื่นๆ ให้กับบุคลากรเพื่อ

ขอข้อมูลสะท้อนกลับ  

 

ม.ิย. 2557 

 

มีคู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน  

 

1 เล่ม 

 

ทีม KM  

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

 

กลุ่มความรู้ 

        

  

 

      



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  37 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประชุมชี้แจงคูม่ือเพื่อแบ่งปันความรู้

ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและภายนอก

หน่วยงาน  

 

ส.ค. 2557 

 

 

 

 

จํานวนครั้งในการจัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

 

- ทีม KM 

- บุคลากร

ภายใน  

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้   

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ส.ค. 2557 

 

 

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการ 

 

ร้อยละ 80 

 

 

บุคลากรภายใน

ศูนยก์ารศกึษาฯ 

จังหวัดระนอง และ

บุคคลภายนอกที่

สนใจ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice  

ก.ย. 2557 

 

จํานวนรางวัลที่ได ้ 1 รางวัล ทีม KM  คณะทํางานการ

จัดการความรู้   

 

 

 

ฐานความรู้ 

 

ผู้ทบทวน :          

             (นายพงศักดิ์ รุ่งสง) 

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัต ิ:           

  (นางอัญชัญ  จงเจริญ) 

ตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญประจําศูนยก์ารศกึษา 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  38 
 

  องค์ความรู้ที่ 5 การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน 

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะครุศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ระดับ 5 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

สมาชิกในกลุ่มประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ที่

จําเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยพิจารณา

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร ์

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

ดําเนินงานการจัดการความรู้

ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

การระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการทําคู่มือ

การปฏิบัติงาน 

 

ม.ค. – ก.พ. 

2557 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของทีม KM 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 

ทีม KM 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะทีม KM นําความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร

และศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่นๆ มา

จัดเป็นประเภทงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน

การปฏิบัติงาน 

 

ม.ีค. – พ.ค. 

2557 

 

ร้อยละการแบ่งแยกงานแต่

ประเภทได้อย่างชัดเจน 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

  

 

 

      



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  39 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4 . 1  ประมวลความ รู้การพัฒนาคู่ มื อการ

ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และ

ง่ายต่อการปฏิบัต ิ

 

ม.ิย. 2557 

 

ร้อยละความถูกต้องและ

ความเข้าใจของขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

4.2 กลั่นกรองความรู้การพัฒนาคู่มือการ

ปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 จํานวนครั้งในการกลั่นกรอง ไม่น้อยกว่า 1 

ครั้ง 

   

5 การเข้าถึงความรู้ 

 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

 

ก.ค. 2557 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

 

1 เล่ม 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

การเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์

คณะครุศาสตร์และเผยแพร่กับหน่วยงานอื่น 

 

ส.ค. 2557 

 

จํานวนครั้งในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

ครั้ง 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

7 การเรียนรู้ 

 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ก.ย. 2557 

 

ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน 

 

ระดับ 5 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

ผู้ทบทวน :  

                       (อาจารย์สําราญ  ปิ่นทอง) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

                      (อาจารย์ ดร.อารยา  ล)ี 

ตําแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 6 เทคนิคการคืนเงินยืมทดรองราชการ 

ชื่อหน่วยงาน  : กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ 85 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

 คณะกรรมการการจัดการความรู้

ของกองคลัง ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้

ที่จําเป็นตามที่มหาวทิยาลัยกําหนดหรือ

กําหนดองค์ความรู้ขึ้นใหม่ให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของกองคลัง 

 

พ.ย.  2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

การจัดการความรู้ที่เข้า

ร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 85 

 

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู้ 

 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรู้และบุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 ศึกษา ค้นคว้า กฎระเบียบและ

วิธีการเกี่ยวกับการคืนเงินทดรอง

ราชการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

 

ก.พ. 2557 

 

จํานวนแหล่งข้อมูล 

 

 

 

2 แหล่ง 

 

 

 

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู้ 

 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรู้และบุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการจัดการ

ความรู้ 

 

ฐานข้อมูล 

2.2 รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกลุม่  จํานวนสมาชิก 50 คน สมาชิกกลุม่ KM  - 

 2.3 การแลกเปลี่ยนความรู้  จํานวนข้อความคิดเห็น

เกี่ยวกับเทคนิคการคืนเงิน

ยืม 

 

20 ความ

คิดเห็น 

  ระดมสมอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.4 เชิญวิทยาการ/ผู้เชี่ยวชาญ  

ด้านการคืนเงินทดรองที่มีประสบการณ์

โดยตรงมาเป็นผู้ให้ความรู้ 

ม.ีค. 2557 ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของผู้เข้าอบรม 

ร้อยละ 70 

 

บุคลากรและ

เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรู้และบุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการจัดการ

ความรู้ 

ระบบพี่เลี้ยง 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 คณะทํางาน KM รวบรวมความรู้

เกี่ยวกับขั้นตอนการคืนเงินทดรอง

ราชการที่ได้จากการฝึกอบรมและการ

ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ 

 

ม.ีค. – เม.ย. 

2557 

 

ร้อยละของจํานวน

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

ร้อยละ 85 

 

คณะทํางาน KM 

 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรู้และบุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง 

 

 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 ประมวลผลความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน

การคืนเงินทดรองราชการโดยการ

ประชุมคณะทํางาน KM 

 

พ.ค. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าประชุม 

 

50 คน 

 

 

บุคลากรและ

เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรู้และบุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง 

 4.2  จัดทําคู่มือเทคนิคการคืนเงินยืมทด

รองราชการ  

พ.ค. – ม.ิย. 

2557 

จํานวนคูม่ือ 

 

1 คูม่ือ คณะทํางาน KM เอกสาร 

5 การเข้าถึงความรู้ 

 เผยแพร่คู่มือเทคนิคการคืนเงินยืม

ทดรองราชการ 

  

ก.ค. 2557 

 

จํานวนช่องทาง 

 

3 ช่องทาง 

 

บุคลากรและ

เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรูแ้ละบุคลากรที่รับผดิชอบ

ด้านการจัดการความรู้ 

 

 

 

ฐานความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ

บุคลากรและพนักงานของมหาวิทยาลัย 

 

ส.ค. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าร่วม

แลกเปลี่ยน 

 

50 คน 

 

จํานวนสมาชิก

กลุม่ KM 

 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรู้และบุคลากรที่รับผดิชอบ

ด้านการจัดการความรู้ 

 

ระดมสมอง 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลการนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ก.ย. 2557 

 

ร้อยละความพึงพอของ

ผูร้ับบริการ 

 

ร้อยละ 85 

 

ผู้ใช้บริการ 

 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรู้และบุคลากรที่รับผดิชอบ

ด้านการจัดการความรู้ 

 

เอกสาร 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา 

Best Practice  

 จํานวนรางวัลที่ได ้ 

1 รางวัล 

1 รางวัล 

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้และ

บุคลากรที่

รับผดิชอบดา้น

การจัดการความรู้ 

คณะทํางาน KM - 

 

ผู้ทบทวน :  

  (น.ส.สิริวรรณ์มโนวรรณ์) 

ตําแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

  (นางจุณีรัตน ์ จันทร์นิตย์) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการกองคลัง 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 7 การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชื่อหน่วยงาน  :  กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการเทียบโอนผลการเรียน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :  ร้อยละ 80 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

     คณะกรรมการจัดการความรู้กองบริการ

การศึกษา สํานักงานอธิการบดี ประชุม

คัด เ ลือกองค์ความ รู้ที่ แสดงถึ งการต่อ

ยอดจากองค์ความรู้ ในปีที่ผ่านที่มา โดย

พิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

กองบริการการศึกษา โดยจัดทําแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการเทียบ

โอนผลการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของ ผู้ เ ข้ า ร่ วม

ประชุม 

 

 

 

 ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการจัดการ

ค ว าม รู้  กอ งบ ริ ก า ร

การศึกษา  

- บุ ค ล า ก ร ด้ า น ง า น

วิ ช า ก า ร ข อ ง ค ณ ะ /

วิทยาลัย 

- ทีม KM  

 

ทีม KM  

 

- ระดมสมอง 

- เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2 .1  แสวงหาความ รู้ โดยพัฒนาความ รู้

กลุ่มเป้าหมาย 

     ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก /

แหล่งเรียนรู้ 

 

ม.ค.-ก.พ. 

2557 

 

จํานวนแหล่งความรู้ 

 

1 แหล่ง 

 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ กองบริการ

การศึกษา 

 

 

ทีม KM  

 

ระบบพี่เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

 2.2 ศึกษาองค์ความรู้ 

     ศึกษาองค์ความรู้การพัฒนาระบบการ

เทียบโอนผลการเรียน กับคณะกรรมการ

จัดการความรู้ กองบริการการศึกษา 

 

ก.พ.-ม.ีค. 

2557 

 

มีองค์ความรู้การพัฒนา

ระบบการเทียบโอนผล

การเรียน 

 

1 องค์

ความรู้ 

 

คณะกรรมการจัดการ

ค ว าม รู้  กอ งบ ริ ก า ร

การศึกษา 

 

ทีม KM  

 

ระดมสมอง 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

รวบรวมความรู้ที่ได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู ่ 

3.1 จัดทําฐานข้อมูลเทียบโอนผลการเรียน 

 - รายวิชาของภายในมหาวิทยาลัย 

  - รายวิชาของภายนอกมหาวิทยาลัย 

 - ผู้ รับบริการสามารถรายงานผล

การเทียบโอนผลการเรียน 

 - ตรวจสอบผลการเทียบโอนผล

เทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา 

3.2 วิธีการใช้งานฐานข้อมูลระบบการเทียบ

โอนผลการเรียน 

 

ม.ีค. - ส.ค. 

2557 

 

มีระบบฐานข้อมูลการ

เทียบโอนผลการเรียน

แ ล ะ ส า ม า ร ถ อ อ ก

รายงานผลรายวิชาที่ขอ

ยกเว้น 

 

1 ระบบ 

 

คณะกรรมการจัดการ

ค ว าม รู้  กอ งบ ริ ก า ร

การศึกษา 

 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร

จัดการความรู้ กอง

บริการการศึกษา 

 

- ฐานข้อมูล 

- เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู ้

     เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิชาการ ทบทวน

และกลั่นกรองคู่มือการเทียบโอนผลการเรียน  

โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก  

ทีมKM  

 

เม.ย. -ส.ค. 

2557 

 

 

มีคู่มือการเทียบโอนผล

การเรียน     

 

1 เล่ม 

 

คณะกรรมการจัดการ

ค ว าม รู้  กอ งบ ริ ก า ร

การศึกษา 

 

ทีม KM  

 

- ระดมสมอง 

- ระบบพี่เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

5 

 

 

การเข้าถึงความรู้ 

     เชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทบทวนคู่มือ

การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน    

 

เม.ย. -ส.ค. 

2557 

 

 

มีคู่มือการพัฒนาระบบ

การเทียบโอนผลการ

เรียน          

 

1 เล่ม 

 

คณะกรรมการจัดการ

ค ว าม รู้  กอ งบ ริ ก า ร

การศึกษา 

 

ทีม KM  

 

ชุมชนนักปฏิบัต ิ

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 ประชุมชี้แจงคู่มือการพัฒนาระบบการ

เทียบโอนผลการเรียน 

    

 

 

พ.ค. -ส.ค. 

2557 

 

 

ร้อยละของ ผู้ เ ข้ า ร่ วม

ประชุม 

 

 

 

ร้อยละ 80 

 

- บุ ค ล า ก ร ด้ า น ง า น

วิ ช า ก า ร ข อ ง ค ณ ะ /

วิทยาลัย 

- คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร

จัดการความรู้ กอง

บริการการศึกษา 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

 6.2 แลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้จากการนําคู่มือ

การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน

ไปปฏิบัต ิ

 

 ร้อยละของ ผู้ เ ข้ า ร่ วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

ร้อยละ 80 - คณะกรรมการจัดการ

ค ว าม รู้  กอ งบ ริ ก า ร

การศึกษา 

- ทีม KM  

 - ระดมสมอง 

- เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้และแนวทางในการ

พัฒนา 

  

 

ส.ค. 2557 

 

- มี ร ะบบการ พัฒนา

ระบบการเทียบโอนผล

การเรียน 

- มีคู่มือการพัฒนาระบบ

การเทยีบโอนผลการเรียน 

- มีคู่มือการเทียบโอนผล

การเรียน 

 

1 ระบบ 

 

 

1 เล่ม 

 

1 เล่ม 

 

- คณะกรรมการจัดการ

ค ว าม รู้  กอ งบ ริ ก า ร

การศึกษา 

- บุ ค ล า ก ร ด้ า น ง า น

วิ ช า ก า ร ข อ ง ค ณ ะ /

วิทยาลัย 

 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร

จัดการความรู้ กอง

บริการการศึกษา 

 

- ระดมสมอง 

- เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  46 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

 7.2 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน ์

 

 

 

 

 

ส.ค. 2557 ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้ รั บบ ริการ  โดย

อ้ า ง อิ ง จ า ก ง า น วิ จั ย

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

ผู้ รับบริการที่มีต่อการ

พัฒนาระบบการเทียบ

โอนผลการเรียน 

ร้อยละ 85 - คณะกรรมการจัดการ

ค ว าม รู้  กอ งบ ริ ก า ร

การศึกษา 

- บุ ค ล า ก ร ด้ า น ง า น

วิ ช า ก า ร ข อ ง ค ณ ะ /

วิทยาลัย 

- ทีม KM  

 

- ชุมชนนักปฏิบัต ิ 

- งานวิ จั ยความพึ ง

พอใจของผู้รับบริการที่

มีต่อการพัฒนาระบบ

การเทียบโอนผลการ

เรียน 

 7.3 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู ้

 

 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล คณะกรรมการจัดการ

ค ว าม รู้  กอ งบ ริ ก า ร

การศึกษา 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร

จัดการความรู้ กอง

บริการการศึกษา 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

  

 

ผู้ทบทวน : 

   (นางสาวแคชรินทร์   ทับทิมเทศ) 

ตําแหน่ง หัวหน้างานรับเข้าศึกษา 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

  (นางสาวสุวรรณา  งามวิทย์โรจน)์ 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการกองบริการการศึกษา 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 8 การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่าย 

ชื่อหน่วยงาน  : กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : 9 ข้อ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

กองนโยบายและแผน 

 

พ.ย. 2556 

 

มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

การจัดการความรู้ 

 

1 ฉบับ 

 

 

บุคลากรกอง

นโยบายและแผน 

 

ส่วนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

 

- 

1.2 ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ 

ที่จําเป็นเพื่อการพัฒนางาน 

 จํานวนหัวข้อในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 หัวข้อ คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 

- 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา  

 มีคําสั่งคณะกรรมการ

เครือข่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1 ฉบับ เจ้าหน้าที่ประกัน

คุณภาพของ

หน่วยงานต่างๆ 

ส่วนงานประกัน

คุณภาพและการ

จัดการความรู้ 

- 

1.4 ประชุมเพื่อกําหนดประเด็น 

การแลกเปลี่ยนภายใต้องค์ความรู้ 

ที่กําหนดในแต่ละครัง้ 

 จํานวนประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5 

ประเด็น 

เครือข่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการ 

การจัดการความรู้ 

ชุนชน 

นักปฏิบัติ  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1  ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ 

ตามประเด็นที่กําหนด ตามข้อ 1.4  

 

ม.ค. – ก.ค. 

2557 

 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

5  เรื่อง 

 

 

เครือข่ายประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

 

คณะกรรมการ 

การจัดการความรู้ 

 

ชุนชน 

นักปฏิบัต ิ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.2 สรุปผลการแลกเปลี่ยนความรู ้ 

แต่ละครั้งโดยสรุปเป็นขั้นตอน แนวทาง 

และวิธีการดําเนินการตามแหล่งเรียนรู้ 

ม.ค. – ก.ค. 

2557 

 

มีรายงานสรุปผลการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แต่ละครัง้ 

5 ฉบับ เครือข่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการ 

การจัดการความรู้ 

ชุนชน 

นักปฏิบัต ิ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1 นําความรู้ที่ได้มาจัดเป็นหมวดหมู ่

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

1 เรื่อง 

 

- 

 

คณะกรรมการ 

การจัดการความรู้ 

 

ฐานข้อมูล 

3.2 ประชุมพิจารณาผลการจัดหมวด

ความรู้ 

 

 

ร้อยละของสมาชิกเครือข่าย

เข้าร่วมประชุมพจิารณา 

การจัดหมวดหมู่ความรู้ 

ร้อยละ 75 เครือข่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 ชุนชน 

นักปฏิบัต ิ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการประกัน

คุณภาพมาร่วมกลั่นกรององค์ความรู้ 

 

 

ก.ค. 2557 

 

องค์ความรู้ที่ได้รับการ

กลั่นกรอง 

 

1 องค์

ความรู้ 

 

ผู้เชี่ยวชาญ/ 

ผูก้ํากับดูแลด้าน 

การประกันคุณภาพ 

 

คณะกรรมการ 

การจัดการความรู้ 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

4.2 นําองค์ความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรอง

ตาม ข้อ 4.1 มาจัดทําเป็นคู่มือการพัฒนา

งานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

เครือข่าย 

 ม ี(ร่าง) คู่มือการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ด้วยเครือข่าย 

1 ฉบับ เครือข่ายการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 ชุมชน 

นักปฏิบัติ 

 4.3 เสนอคูม่ือฯ ตามข้อ 4.2 ให้ผูก้ํากับ

ดูแลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

พิจารณาเห็นชอบ 

 

 มีคู่มือการพัฒนางานประกัน

คุณภาพด้วยเครือข่ายที่ผ่าน 

ความเห็นชอบ 

1 ฉบับ ผูก้ํากับดูแลด้าน

ประกันคุณภาพ 

 - 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  49 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกอง

นโยบายและแผนและเว็บไซต์ KM  ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นต้น 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนช่องทางการเผยแพร่ 

 

  3 

ช่องทาง 

 

- เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

-ผูจ้ัดเก็บข้อมูลเพื่อ

การประกันคุณภาพ

ในระดับหน่วยงาน 

 

คณะกรรมการ 

การจัดการความรู้ 

 

ระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 ประชุมชี้แจงคู่มือการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้วยเครือข่าย 

 

ก.ค.-ส.ค. 

2557 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 75 

 

- เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- ผูจ้ัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การประกันคุณภาพ

ในระดับหน่วยงาน 

 

คณะกรรมการ 

การจัดการความรู้ 

 

ชุมชน 

นักปฏิบัติ 

6.2 แบ่งปันผ่านช่องทางการแบ่งปัน

ความรู้และบันทกึคลังความรู้ 

ม.ค.-ส.ค. 

2557 

จํานวนช่องทาง 

การแบ่งปันความรู้ 

  3 

ช่องทาง 

- เครือข่ายการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- ผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 ฐานความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

ส.ค. 2557 

 

ระดับสําเร็จของระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 

9 ข้อ 

 

เครือข่ายการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

 

คณะกรรมการ 

การจัดการความรู้ 

 

ชุมชน 

นักปฏิบัติ 

7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา 

Best Practice กลุ่มความรู้ 

 รายงานผลการเข้าร่วมสรรหา 

Best Practice 

ของกลุม่ 

1 ฉบับ -  - 

 

ผู้ทบทวน :           

                     (นางภัทราวดี    สุขสุโฉม) 

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:                   

                 (นายสนธยา          เจริญศิริ) 

ตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งผูอ้ํานวยการกองนโยบายและแผน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 9 การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

ชื่อหน่วยงาน  :  กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ   

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ 80   

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

กองนโยบายและแผน 

 

พ.ย. 2556 

 

มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดการความรู้ 

 

1 ฉบับ 

 

 

 

บุคลากรกอง

นโยบายและแผน 

 

ส่วนงาน

บริหารงานทั่วไป 

 

- 

1.2 ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็น

เพื่อการพัฒนางาน 

 จํานวนหัวข้อในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 หัวข้อ คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 

 - 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแผน

และงบประมาณ 

 

 

 มีคําสั่งเครือข่ายแผนและ

งบประมาณ 

1 ฉบับ เจ้าหน้าที่แผน 

และงบประมาณ

หน่วยงานต่างๆ 

- ส่วนงานแผน

และงบประมาณ 

- ส่วนงานติดตาม

และสารสนเทศ 

- 

1.4 ประชุมเพื่อกําหนดประเด็นการ

แลกเปลี่ยนภายใต้องค์ความรู้ที่กําหนดใน

แต่ละครัง้ 

 จํานวนประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2 ประเด็น เครือข่ายแผน 

และงบประมาณ 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 

ชุนชน 

นักปฏิบัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1  ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ตาม

ประเด็นที่กําหนด ตามข้อ 1.4  

 

ม.ค. – ก.ค. 

2557 

 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

2  เรื่อง 

 

 

เครือข่ายแผน 

และงบประมาณ 

 

-คณะกรรมการ

การจัดการความรู้ 

- เครือข่าย

เจ้าภาพ 

 

ชุนชน 

นักปฏิบัติ 

 

2.2 สรุปผลการแลกเปลี่ยนความรู ้ 

แต่ละครั้งโดยสรุปเป็นขั้นตอน แนวทาง 

และวิธีการดําเนินการตามแหล่งเรียนรู้ 

 มีรายงานสรุปผลการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แต่ละครัง้ 

5 ฉบับ  คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 

 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1 นําความรู้ที่ได้มาจัดเป็นหมวดหมู ่

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

1 เรื่อง 

 

- 

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 

 

ฐานข้อมูล 

3.2 ประชุมพิจารณาผลการจัดหมวด

ความรู้ 

 ร้อยละของสมาชิกเครือข่าย

เข้าร่วมประชุมพจิารณาการ

จัดหมวดหมู่ความรู้ 

ร้อยละ 75 เครือข่ายแผนและ

งบประมาณ 

 ชุนชน 

นักปฏิบัติ 

 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

งบประมาณมาร่วมกลั่นกรององค์ความรู้ 

 

 

ก.ค. 2557 

 

องค์ความรู้ที่ได้รับการ

กลั่นกรอง 

 

1 องค์ความรู้ 

 

ผู้เชี่ยวชาญ/ 

ผูก้ํากับดูแล 

ด้านแผนและ

งบประมาณ 

 

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 

 

ระบบพี่เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 4.2 นําองค์ความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรอง

ตาม ข้อ 4.1 มาจัดทําเป็นคู่มือการบริหาร

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

ก.ค. 2557 ม ี(ร่าง) คู่มือการบริหาร

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

1 ฉบับ เครือข่ายแผน 

และงบประมาณ 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชน 

นักปฏิบัติ 

 

 4.3 เสนอคูม่ือฯ ตามข้อ 4.2 ให้ผูก้ํากับ

ดูแลด้านแผนและงบประมาณพิจารณา

เห็นชอบ 

 มีคู่มือการบริหารงบประมาณ

ให้มีประสิทธิภาพ 

ที่ผ่านความเห็นชอบ 

1 ฉบับ ผูก้ํากับดูแล 

ด้านแผนและ

งบประมาณ 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 

- 

5 การเข้าถึงความรู้ 

 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพผ่าน

ช่องทางต่างๆ เชน่ เว็บไซด์กอง   เว็บไซด์ 

KM ของมหาวิทยาลัย  เป็นต้น 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนช่องทางการ เผยแพร่ 

 

  3 

ช่องทาง 

 

- ผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านแผนและ

งบประมาณ 

- ผู้ที่สนใจ 

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 

 

ระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 ประชุมชี้แจงคู่มือการบริหาร

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

 

ก.ค.-ส.ค. 

2557 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 75 

 

เครือข่ายแผน 

และงบประมาณ 

 

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชน 

นักปฏิบัติ 

 

6.2 แบ่งปันผ่านช่องทางการแบ่งปัน

ความรู้และบันทกึคลังความรู้ 

 

ม.ค.-ส.ค. 

2557 

จํานวนช่องทางการแบ่งปัน

ความรู้ 

  3 

ช่องทาง 

- เครือข่ายแผน

และงบประมาณ 

- ผู้ที่สนใจ 

 ฐานความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละความสําเร็จของการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

 

ร้อยละ 80 

 

เครือข่ายแผน 

และงบประมาณ 

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชน 

นักปฏิบัติ 

7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา 

Best Practice กลุ่มความรู้ 

 รายงานผลการเข้าร่วมสรรหา 

Best Practice ของกลุม่ 

1 ฉบับ -  - 

 

ผู้ทบทวน :           

                 (นางภัทราวดี  สุขสุโฉม) 

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:                               

               (นายสนธยา          เจริญศิร)ิ 

ตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งผูอ้ํานวยการกองนโยบายและแผน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 10 การปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วยระบบควบคุมภายใน 

ชื่อหน่วยงาน  :  หน่วยตรวจสอบภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละของความรู้ความเข้าใจในระบบควบคุมภายใน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ร้อยละ 70 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุม

เพื่อคัดเลือกองค์ความรู้โดยพิจารณาให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการที่เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

น.ส.เฉลิมขวัญ   แซ่ไหล 

 

การประชุม 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 ประชุมระดมความคิดเพื่อรวบรวม

องค์ความรู้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ด้วยระบบควบคุมภายใน 

  

ม.ค. 2557 

 

จํานวนองค์ความรู้ 

 

1 องค์ความรู้ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

- น.ส.เฉลมิขวัญ   แซไ่หล 

- น.ส.สุธันยา  พุทธา 

 

ระดมสมอง 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุม

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ก.พ. 2557 

 

มีแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

1 แผน 

 

คณะกรรมการ

จัดการเรียนรู้ 

 

- นายพีร  ปัทม์กชกร 

- น.ส.เฉลมิขวัญ   แซไ่หล 

 

- การประชุม 

- การระดมสมอง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 สมาชิกกลุ่มประมวลความรู้เกี่ยวกับ

การปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วยระบบ

ควบคุมภายใน 

 

ม.ีค. 2557 

 

ร้อยละของสมาชิกที่เข้า

ร่วม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

- น.ส.เฉลมิขวัญ  แซไ่หล 

- น.ส.สุธันยา  พุทธา 

- น.ส.พมิชนก  แดงโคนา 

- นางปราณพีร บุญประภาศรี 

 

การประชุม 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 4.2 กลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับระบบ

ควบคุมภายในโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ม.ีค. 2557 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1 คน    

5 การเข้าถึงความรู้ 

 จัดทําคู่มือโดยศึกษาจากแนวทางการ

จัดวางระบบควบคุมภายใน 

 

เม.ย. 2557 

 

มีคู่มือการจัดวางระบบ

ควบคุมภายใน 

 

 

 

1 ฉบับ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

- นางปราณพีร บุญประภาศรี 

- น.ส.เฉลมิขวัญ  แซไ่หล 

- น.ส.พมิชนก  แดงโคนา 

- น.ส.สุธันยา  พทุธา 

- นายวรพันธุ ์ นิลสําราญจติ 

- นายพรี  ปัทมก์ชกร 

 

ระดมสมอง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 เผยแพร่คู่มือการจัดวางระบบควบคุม

ภายใน 

1. เว็บไซด์หน่วยตรวจสอบภายใน 

2. Facebook หน่วยตรวจสอบภายใน 

3. เว็บไซด ์km ของมหาวิทยาลัย 

 

พ.ค.- ก.ค. 

2557 

 

จํานวนแหล่งในการ

เผยแพร่ข้อมูล 

 

 

 

 

3 แหล่ง 

 

สมาชิก

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

- นายพีร  ปัทม์กชกร 

- นายวรพันธุ์    

นิลสําราญจิต 

 

ระบบ 

สารสนเทศ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ส่งเสริมให้สมาชิกนําความรู้ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานและรวบรวมผลการนําความรู้ไป

ใช้พร้อมข้อเสนอแนะ 

 

 

ส.ค. 2557 

 

 

 

ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของสมาชิกที่

นําไปใช้ 

 

 

ร้อยละ 70 

 

 

 

 

สมาชิก

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กับมหาวิทยาลัย 

 

ส.ค. 2557 จํานวนรางวัลที่ได ้ 1 รางวัล คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน 

ความรู้ 

ผู้ทบทวน :        

                     (นางสาวสุธันยา   พุทธา) 

ตําแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัต ิ:     

                  (นางปราณีพร    บุญประภาศร)ี 

ตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 11 ระบบ E-learning สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เรียนด้วยเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท ทุกที่ ทุกเวลา 

ชื่อหน่วยงาน  :  สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) :  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :  ระดับ 4.00 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

ประชุมเพื่อสํารวจประเด็น ความ

ต้องการในการพัฒนาระบบ e-learning 

สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

พ.ย. 2556 

 

ประเด็นในการจัดการ

พัฒนาระบบ e-learning 

สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

3 ประเด็น   

(ทุกประเภท 

ทุกที่ ทุกเวลา) 

 

- กลุ่มวิชาการ 

- กลุ่มนวัตกรรม 

 

นายนราศักดิ์  

ภูนาพลอย 

 

การระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

ค้นคว้า ศึกษาจากคูม่ือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากเพื่อนร่วมงานถึง

วิธีการพัฒนาระบบ e-learning ที่รองรับ

การเรียนด้วยเครื่องมือสื่อสารทุก

ประเภท ทุกที่ ทุกเวลา  

 

ธ.ค. 2556 

 

ความรู้ที่นํามาพัฒนาระบบ 

e-learning ตามประเด็น

การบ่งชี้ความรู้ 

 

มีความรู้ครบ

ทุกประเด็น 

 

- กลุ่มวิชาการ 

- กลุ่มนวัตกรรม 

 

- นายนราศักดิ์ 

ภูนาพลอย 

- น.ส. พัชริดา 

วิสัยเกตุ 

 

ค้นคว้าจากแหล่ง

ความรู้  

 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

ประชุมเพื่อระดมสมองในการจัดทํา

คู่มือการพัฒนาระบบ 

 

 

ธ.ค. 2556 -  

ม.ค. 2557 

 

- คู่มือการพัฒนาระบบ  

- ระบบ e-learning  

ที่ปรับปรุงใหม ่ 

 

- ได้คู่มือการ

พัฒนาระบบ 

- ได้ระบบ  

e-learning ใหม ่

 

- กลุ่มวิชาการ 

- กลุ่มนวัตกรรม 

 

- นายนราศักดิ์ 

ภูนาพลอย 

- น.ส. พัชริดา 

วิสัยเกตุ 

 

 

- การประชุม 

- ระดมสมอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรอง  

4.1 ประเมินคุณภาพของระบบระบบ  

e-learning 

  

 

ม.ค. 2557 

 

ระดับคุณภาพของระบบ 

 

 

ไม่มีความ

ผิดพลาดจาก

ระบบ  

 

- กลุ่มอาจารย์

ประจําวิชาศึกษา

ทั่วไป 

- กลุ่มผู้ช่วยสอน 

 

- กลุ่มวิชาการ 

- กลุ่มนวัตกรรม 

 

แบบประเมิน

คุณภาพ 

 4.2 ประเมินคุณภาพของคู่มือการพัฒนา

ระบบ 

ระดับคุณภาพของคู่มือการ

พัฒนาระบบ 

ไม่มีความ

ผิดพลาดจาก

คู่มือ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือเผยแพร่ ในระบบ

สารสนเทศ 

 

 

ก.พ. - มี.ค. 

2557 

 

จํานวนแหล่งในการ

เผยแพร ่  

 

 

 

3 แหล่ง 

 

 

 

- กลุ่มวิชาการ 

- กลุ่มนวัตกรรม 

- กลุ่มบุคคลทั่วไป 

 

น.ส. ศศิประภา 

ใจใหญ่ 

 

- เว็บไซด์ 

- คู่มือ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้

บุคลากร 

 

เม.ย. - ก.ค. 

2557 

 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า

ร่วมการอบรม 

 

> 80 

 

 

 

- กลุ่มอาจารย์

ผู้สอนประจําวิชา 

- กลุ่มผู้ช่วยสอน 

(TA) 

 

กลุ่มงานควบคุม

คุณภาพ 

 

ฝึกอบรม 

 

 6.2 การใหค้ําปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงใน

การพัฒนาระบบ e-learning 

 จํานวนบุคลากรที่ให้

คําปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง 

> 2 คน 

 

- พี่เลี้ยง 

- ที่ปรึกษา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 การประเมินผลความรู้ความเข้าใจใน

การพัฒนาระบบ 

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละความรู ้ความเข้าใจ

และการนําไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

ร้อยละ 80 

 

 

- กลุ่มวิชาการ 

- กลุ่มนวัตกรรม 

- กลุ่มนักศึกษา 

 

- กลุ่มวิชาการ 

- กลุ่มนวัตกรรม 

 

แบบประเมิน

ความรู้ความ

เข้าใจ 

 7.2 การประเมินคุณภาพระบบ  

e-learning 

 ร้อยละความพึงพอใจใน

การเข้าใช้บริการระบบe-

Learning 

ร้อยละ 80 

 

  แบบประเมิน

คุณภาพระบบ 

ผู้ทบทวน :             

   (นางสุภาพรรณ  เมฆรัต) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 อนุมัต ิ:                       

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน ์ ค้าขาย) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 12 เทคนิคการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะศิลปกรรมศาสตร ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ร้อยละ 80 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย   กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

 คณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์คัดเลือกองค์ความรู้ที่นําเป็น

ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด หรือกําหนดองค์

ความรู้ขึ้นมาใหม ่โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของคณะ 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วม

ประชุมบุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

การให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มา

ให้ความรู้ 

 

ม.ค.-ก.พ. 

2557 

 

ร้อยละของบุคลากรที่

เข้าร่วมแสวงหา

ความรู้ 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

 

 

 

 2.2 แสวงหาความรู้การพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานและการให้บริการจากหน่วยงาน

ภายนอก 

 จํานวนแหล่งความรู้ 1 แหล่ง  คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

ฐานข้อมูล 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย   กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 คณะทํางาน KM ได้รวบรวมความรู้การพัฒนา

คุณภาพการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่ไดจ้ากการไปประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา

ดําเนินการในขั้นต่อไป 

 

ม.ีค.-เม.ย. 

2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 1 

เรื่อง 

 

ทีม KM และ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ฐานข้อมูล 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้   

4.1 ประมวลความรู้การพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ

จัดประชุมระดมความคดิจากทีม KM และบุคลากร

สายสนับสนุน 

 

พ.ค. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

4.2 เชิญผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

กลั่นกรองความรู้ที่ได ้ 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ผู้มีประสบการ

และ ทีม KM  

  

5 

 

 

 

 

การเข้าถึงความรู้ 

5.1 จัดทําร่างคู่มือการพัฒนาคุณภาพการให ้

บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม

เผยแพร่ในเว็บไซด์ KM ของมหาวิทยาลัย 

 

พ.ค. 2557 

 

มีคู่มือการพัฒนา

คุณภาพการ

ปฏิบัติงานและการ 

ให้บริการ 

 

1 ฉบับ 

 

ทีม KM  

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 5.2 จัดประชุมชี้แจงคู่มือการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

ร้อยละ 80    
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย   กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 เผยแพร่คู่มือตามช่องทางต่าง ๆ 

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนช่องทางในการ

เผยแพร ่

 

2 ช่องทาง 

 

ทีม KM และ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 6.2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรใน

หน่วยงานนําไปปฏิบัติ 

 จํานวนครั้งที่จัด

ประชุม 

ไม่น้อยกว่า  

1 ครั้ง 

  ฐานความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของผูร้ับบริการ 

 

 

ร้อยละ 80  

 

ทีม KM และ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

ทีม KM 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

ก.ย. 2557 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล ทีม KM 

 

  

 

    

ผู้ทบทวน :  

  (อาจารย์จันทนา   อินสระ) 

ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

  (รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง) 

ตําแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 13 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ จุด One Stop Service   

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของข้อร้องเรียนในการให้บริการ จุด One Stop Service 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : < ร้อยละ 10  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประชุม

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับ

หน่วยงาน  

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้และคําสั่งแต่งตัง้

กรรมการระดับ

หน่วยงาน 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

บุคลากรภายใน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้ 

 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ

จัดการความรู้ จากหน่วยงานภายนอก 

 

ม.ค.-ก.พ. 

2557 

 

จํานวนแหล่งความรู้ 

 

2 แหล่ง 

 

หน่วยงานภายนอก 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

ฐานความรู้ 

        

 2.2 ศึกษาองค์ความรู้ 

       ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพการ

ให้บริการจุด One Stop Service ภายในคณะฯ 

 

ม.ค. 2557 

 

 

 

 

ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของทีม KM 

 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

ทีม KM และบุคลากร

หรือสมาชิกที่เกี่ยวข้อง 

 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้และ

บุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการ

จัดการความรู้ 

ฐานข้อมูลกลุม่ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.3 แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้ให้

กลุ่มเป้าหมาย 

 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการจุด 

One Stop Service มาให้ความรู้กับทีม KM 

และบุคลากรในคณะฯ 

ก.พ. 2557 

 

ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของทีม KM 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และบุคลากร

หรือสมาชิกที่เกี่ยวข้อง 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้และ

บุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการ

จัดการความรู้ 

ฐานข้อมูลกลุม่ 

 

 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

      คณะทํางาน KM ได้รวบรวมความรู้ด้าน

คุณภาพการให้บริการ จุด One Stop Service 

มาพิจารณาและจัดให้เป็นหมวดหมู ่เพื่อจัดทํา

เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาดําเนินการใน

ขั้นต่อไป 

 

ม.ีค. 2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า  

2 เรื่อง 

 

ทีม KM และสมาชิก 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง 

 

 

 

 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

      ประมวลความรู้การพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการ จุด One Stop Service โดยเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญ มากลั่นกรองความรู้ที่ได ้ เพื่อให้

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 

ม.ีค. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และสมาชิก 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง  

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 จัดทํา (ร่าง) คู่มือการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการ จุด One Stop Service พร้อม

เผยแพร่ในเว็บไซต์ KM ของคณะฯให้กับ

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในคณะฯ  

 

เม.ย.-พ.ค. 

2557 

 

 

 

ม ี (ร่าง) คูม่ือการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ 

จุด One Stop Service 

 

1 ฉบับ 

 

 

 

 

ทีม KM และสมาชิก 

 

 

 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

 

 

- 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

  5.2  จัดทําเป็นแผน่พับ เกร็ดความรู ้เป็น

เรื่องๆ ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

จุด One Stop Service 

พ.ค. 2557 ม ี(ร่าง) แผ่นพับ 

เกร็ดความรู้ 

ไม่น้อยกว่า  2  

เรื่อง 

ทีม KM และสมาชิก คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

- 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน 

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

ครั้ง 

 

ทีม KM และบุลากร

ภายในหน่วยงาน 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

- 

 6.2 จัดทําคูม่ือ และแผ่นพับ สําหรับ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่  

 - จํานวนคู่มือ 

- แผ่นพับ 

- 1 เล่ม 

- ไม่น้อยกว่า 

2 เรื่อง 

  ฐานความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

 7.1 โครงร่างของงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ จุด One Stop Service” 

 

ก.ค. - ส.ค. 

2557 

 

มีโครงร่างงานวิจัย เพื่อ

ขอเสนอรับทุนงานวิจัย  

 

1 เรื่อง 

 

ผูร้ับบริการ 

 

ผูร้ับผิดชอบของ

งานวิจัย 

 

- 
 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

ส.ค. 2557  จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล ทีม KM 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

- 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

  7.3 ทบทวนการดําเนินการตามเป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

ส.ค. 2557 ร้อยละของข้อร้องเรียน

ในการให้บริการ จุด 

One Stop Service 

น้อยกว่า  

ร้อยละ 10 

ทีม KM 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

- 

 

ผู้ทบทวน :        

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล   ประภาสุวรรณกุล) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:                 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ   ต๊ะปินตา) 

ตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 14 การให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ดว้ยระบบ One Stop Service 

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ระดับความสําเร็จของการให้บริการ one stop service 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ระดับ 5 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

     คณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คัดเลือกองค์

ความรู้ที่จําเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย

พิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ 

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

     เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องเทคนิคการ

ให้บริการ one stop service/ศึกษาดูงาน

หน่วยงานภายในที่ได้รับการยกย่อง 

 

ธ.ค. 2556 – 

ส.ค. 2557 

 

- ระดับความรู้ความ

เข้าใจของทีม km 

- จํานวนแหล่งศึกษา

เรียนรู้ 

 

- 3.51 

 

- 1 แหล่ง 

 

ทีม km/หน่วยงาน

ภายนอก 

 

ทีม km 

 

ระบบพี่เลี้ยง/

ฐานความรู้ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

     ทีม km รวบรวมความรู้การให้บริการที่ได้รับ

จากวิทยากร และจากหน่วยงานที่ได้ศึกษาดูงาน 

และจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ม.ค. – ส.ค. 

2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 1 

เรื่อง 

 

ทีม km 

 

ทีม km 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

     ประมวลความรู้เทคนิคการให้บริการ one 

stop service โดยการระดมความคิดจากทีม km 

 

ม.ค.–ส.ค. 

2557 

 

ร้อยละของสมาชิกในทีม 

km ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม km 

 

ทีม km 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

     การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  

 

ม.ค.–ส.ค. 

2557 

 

ระดับความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการ 

 

ระดับ 3.51 

 

ทีม km 

 

ทีม km 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

     เ ว็ บ ไ ซ ด์ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์/บอร์ดประชาสัมพันธ์/เวทีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ม.ค.– ส.ค. 

2557 

 

จํานวนครั้งที่เผยแพร่ 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

ครั้ง 

 

ทีม Km และ

บุคลากร 

 

ทีม km 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ 

7 การเรียนรู้ 

     7.1 ผลการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 

ก.ย. 2557 

 

ระดับความสําเร็จของการ

ใหบ้ริการ one stop service 

 

ระดับ 5 

 

ผูร้ับบริการ 

 

ทีม km 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ 

      7.2 ส่งกลุ่มเข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

 จํานวนรางวัลที่ได ้ 1 รางวัล ทีม KM คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

เวทีแลกเปลี่ยน/

บอร์ด

นิทรรศการ 

ผู้ทบทวน :       

        (นางพรพิศ  ประดิษฐพงษ์) 

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบด ี

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัต ิ:             

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงศ ์บุญญานุวัตร) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  70 
 

องค์ความรู้ที่ 15 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ “Smile Service”                

ชื่อหน่วยงาน  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ มาตรฐานการให้บริการ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ระดับ 5 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

1.1 คณะกรรมการการจัดการความรู้สถาบันวิจัย

และพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2557 ประชุม

ทบทวนและคัดเลือกองค์ความรู้ที่ จําเป็น โดย

พิ จ า รณา ให้ สอดคล้ อ ง กับ ยุทธศาสต ร์ ขอ ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

พ.ย. 2556 

 

 

จํานวน ทีม KM ที่เข้า

ร่วมประชุม 

 

≥ 10 คน 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้  

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

1.2 คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําแผนการจัดการความรู้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 แผนการจัดการความรู้

ได้รับการอนุมัติ 

1 ฉบับ ทีม KM คณะทํางาน

จัดการความรู้  

 

ฐานความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรูเ้รื่องคุณภาพการ

ให้บริการ 

 

ธ.ค. 2556-

ม.ค. 2557 

 

จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

1 คน 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

2.2 ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับงาน

ด้านการให้บริการ 

 จํานวนแหล่งความรู้ ≥ 1 แหล่ง หน่วยงาน

ภายนอก 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะทํางานจัดการความรู้รวบรวมความรู้ที่ได้

จากการศกึษาคน้คว้ามาพจิารณาและจัดหมวดหมู่

ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานบริการ 

 

ก.พ.-ม.ีค. 

2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

1 เรื่อง 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

 

ฐานความรู้ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 จัดประชุมระดมความคิดจากทีม KM  

 

ก.พ.-ม.ีค. 

2557 

 

จํานวน ทีม KM ที่เข้า

ร่วม 

 

≥ 10 คน 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ด้านการ

ให้บริการเพื่อกลั่นกรองความรู้ที่ได้และจัดทํา(ร่าง) 

คู่มือที่สามารถนําไปใช้ได้จริง  

ม.ีค. 2557 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1 คน   ระบบพี่เลี้ยง 

5 การเข้าถึงความรู้ 

เผยแพร่ (ร่าง) คูม่ือการพัฒนาคุณภาพการ

ใหบ้ริการ “Smile Service”เพื่อขอขอ้มูลสะทอ้นกลบั 

 

เม.ย. 2557 

 

จํานวนช่องทางที่

เผยแพร ่

 

2 ช่องทาง 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

 

ฐานความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ 

 

พ.ค.-ม.ิย. 

2557 

 

จํานวนครั้งในการจัด

ประชุม 

 

≥ 1 ครั้ง 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 6.2 เชิญผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชี่ยวชาญ ให้คําแนะนําหรือ

ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา (ร่าง) คู่มือ

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ “Smile Service”    

ม.ิย. 2557 (ร่าง) คู่มือการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ 

“Smile Service”             

1 ฉบับ   ฐานความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 คณะทํางานจัดการความรู้บันทึกการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ลงแบบฟอร์ม 

 

ม.ิย.-ก.ค. 

2557 

 

จํานวนรายงานสรุปผล

การนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

1 ฉบับ 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

 

ฐานความรู้ 

7.2 ประเมินผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ก.ค. 2557 ระดับความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการต่อการ

ให้บริการ 

ระดับ 5   แบบสอบถาม 

7.3  มีคู่มือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

“Smile Service”                

ก.ค.-ส.ค. 

2557 

จํานวน คู่มือการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ 

“Smile Service”             

1 ฉบับ   ฐานความรู้ 

ผู้ทบทวน :           

                   ( อาจารย ์ดร.โกมล  ไพศาล ) 

ตําแหน่ง : รองผูอ้ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้(CKO) 

ผู้อนุมัต ิ:               

               ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉมิ ) 

ตําแหน่ง : ผูอ้ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้(CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 16 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการบริการ 

ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ระดับ 3.51 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

จัดตั้งกลุ่มความรู้ มอบหมาย

อํานาจหน้าที่ และประชุมคัดเลือกองค์

ความรู้ที่จําเป็นตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

จัดการความรู้ที่เข้าประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 สํารวจความต้องการบุคลากรของ

วิทยาลัย 

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละของบุคลากรที่ตอบ

แบบสํารวจ 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้และ 

บุคากรวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

แบบสํารวจความ

ต้องการของ

บุคลากรของ

วิทยาลัย 

 2.2 แสวงหาความรู้โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ

มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนา

บุคลิกภาพที่ดีในการบริการ 

 

 

ม.ค.-ก.พ. 

2557 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า

ร่วมแสวงหาความรู้ 

ร้อยละ 80   ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.3 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีใน

การบริการ 

 

ก.พ. 2557 ร้อยละของคณะกรรมการ

จัดการความรู้ที่เข้าร่วม

ศึกษา 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการจัดการ

ความรู้และ 

บุคากรวิทยาลัย 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

รวบรวมความรู้ที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การค้นคว้าเพิ่มเติม  

มาพิจารณาและจัดทําเป็น

กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีใน

การบริการ 

 

 

ม.ีค.-เม.ย. 

2557 

 

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้ 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 องค์

ความรู้ 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

ระดมสมอง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู้ 

4.1 จัดประชุดระดมความคิดจาก

สมาชิกกลุ่มเพื่อประมวลความรู้

เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพที่

ดีในการบริการ 

 

 

พ.ค. 2557 

 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

จัดการความรู้ที่เข้าร่วม

ศึกษา 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 4.2 กลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับเทคนิค

การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการบริการ

จากผู้เชี่ยวชาญ 

 

พ.ค. 2557 จํานวนครั้งในการ

กลั่นกรอง 

อย่างน้อย 1 

ครั้ง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือการพัฒนาบุคลากรด้าน

บุคลิกภาพที่ดีในการบริการ 

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนคูม่ือ 

 

1 ฉบับ 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากร

ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนครั้งในการจัดเวที

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 ครั้ง 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

เวทสีําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

6.2 แบ่งปันแลกเปลี่ยนรู้ผ่าน Web และ

สื่อออนไลน์ 

 จํานวนช่องทางที่แบ่งปัน อย่างน้อย 

2 ช่องทาง 

  ชุมชนนักปฏบิัติ

และสื่อออนไลน ์

7 การเรียนรู้ 

7.1 การประเมินผลการนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ส.ค. 2557 

 

ความผาสุกและความ

ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 

 

3.51 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา 

Best Practice  กลุ่มความรู้ 

 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล   เวทสีําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

ผู้ทบทวน :  

  (ดร. วิจิตรา   ศรีสอน) 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัต ิ:          

  (ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง) 

ตําแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 17 ระบบการให้บริการหอ้งปฏิบัติการพยาบาลทีพ่ึงพอใจทั้งผู้ให้และผูร้ับ  

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะวิทยาการจัดการ กลุ่ม Key to Success : แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้...มุ่งสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

องค์ความรู้ที่จําเป็น (K)  :  ขั้นตอนและวิธีการเขียนและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสูต่ําแหน่งทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI)  :  1.คูม่ือการเขยีนผลงานทางวชิาการ 

                                                      2.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้องค์ความรู้ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :  1. 1 เล่ม 

                             2. ร้อยละ 80 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

1.1 จัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ 

ชื่อกลุม่: Key to Success: แบ่งปัน 

แลกเปลี่ยน เรียนรู.้..มุ่งสูต่ําแหน่งทาง

วิชาการ 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 90 

 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ กลุม่ 

“Key to Success”  

คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

คณะกรรมการ 

ตามที่มอบหมาย 

 

การระดมสมอง 

และการสรุปข้อมูล 

1.2 จัดโครงสร้างและกําหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบของสมาชิก 

 

 

บันทึกการประชุม 

 

1 ฉบับ  

 

 

 

 1.3 ระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนด 

องค์ความรู้ที่สอดคล้องและส่งเสริม

ประเด็นยุทธศาสตร์ คํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพ 

 

 

 

จํานวนองค์ความรู้ซึ่ง

สอดคล้องกับ 

กรอบการพิจารณา 

2 องค์ความรู้  
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 1.4 สรุปองค์ความรู้ที่จําเป็น พ.ย. 2556 องค์ความรู้ที่เลือก 1 องค์ความรู้ คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ กลุม่ 

“Key to Success”  

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการ 

ตามที่มอบหมาย 

การระดมสมอง 

และการสรุปข้อมูล  1.5 จัดทําแผนการจัดการความรู้และ

แผนปฏิบัติงาน 

แผนการจัดการฯ และแผน

ปฏิบัติงาน 

1 แผน 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 ทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นตามที่

กําหนด 

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

ร้อยละ 90 

 

 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ 

 

 

คณะกรรมการ 

ตามที่มอบหมาย 

 

 

การระดมสมอง 

และการสรุปข้อมูล 

2.2 ทําแบบสํารวจความต้องการของ

อาจารย์เกี่ยวกับความรู้ที่จําเป็นในการ

เขียนและพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

 แบบสอบถาม 

ซึ่งได้รับคืน 

ร้อยละ 70 

 

อาจารย์ผูย้ังไม่ดํารง 

ตําแหน่งทางวิชาการ 

 แบบสํารวจ 

ความต้องการ 

2.3 การระดมสมองจากผูด้ํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการ เพื่อแสวงหาขั้นตอน 

แนวทาง วิธีการ ปัญหาและอุปสรรค 

รวมทั้งข้อเสนอแนะ 

ในการเขียนและพัฒนาผลงาน 

ทางวิชาการจากประสบการณ์ตรง 

 ร้อยละของ  

ผูด้ํารงตําแหน่ง 

ทางวิชาการซึ่งเข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 40 

 

ผูด้ํารงตําแหน่งทาง

วิชาการในคณะ

วิทยาการจัดการ 

 

 - การระดมสมอง 

- การสรุปข้อมูล 

- การเล่าเรื่อง 

 

2.4 สรุปผลและเรียบเรียงผลที่ได้จาก 

2.2 และ 2.3 แล้วนําไปปรึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 มีผู้ทรงคุณวุฒิ 

ให้คําปรึกษา 

3 ท่าน 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิใน-นอก 

 

 การขอคําปรึกษา

จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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2.5 สรุปขั้นตอน แนวทาง และวิธีการที่

ได้รับจาก 2.3 และ 2.4 และสรุปเป็น

ความรู้ที่จําเป็น 

ธ.ค. 2556 บันทึกการประชุม 1 ฉบับ 

 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการ 

ตามที่มอบหมาย 

 

- การระดมสมอง 

- การสรุปข้อมูล 

 

 
2.6 แสวงหาความรู้ที่จําเป็นตาม 2.5  

 

ความรู้ที่จําเป็น 4 เรื่อง   - การระดมสมอง 

- การสกัดความรู้ 

3 

 

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1 นําความรู้ที่ได้จาก 2.6 มาเรียบเรียง

จัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ 

 

ม.ค. 2557 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 90 

 

 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการ 

ตามที่มอบหมาย 

 

- การระดมสมอง 

- การสรุปข้อมูล 

3.2 เชิญผูด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการใน

คณะฯ ตรวจสอบและยืนยัน 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 40 

 

 

ผูด้ํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ 

  

3.3 สรุปผลการจัดระบบความรู้  บันทึกการประชุม 1 ฉบับ คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

  

4 การประมวลผลและกลั่นกรอง 

ความรู้ 

4.1 นําความรู้ที่จัดเป็นระบบ จาก 3.3 มา

ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

เพื่อสรุปเป็นขั้นตอนและวิธีการเขียนและ

พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเขา้สู่

ตําแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

ม.ค. - ก.พ. 

2557 

 

 

บันทึกการประชุม 

 

 

1 ฉบับ 

 

 

 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ 

 

 

 

คณะกรรมการ 

ตามที่มอบหมาย 

 

 

 

การระดมสมอง 

การสรุปข้อมูล 
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4.2 ส่งข้อมูลตาม 4.1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบ 

ม.ค. - ก.พ. 

2557 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ใน-นอก 

คณะกรรมการ 

ตามที่มอบหมาย 

การพิจารณา 

โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ

4.3 จัดทําคู่มือแนะนําขั้นตอนและ

วิธีการเขียนและการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการ 

คู่มือแนะนําขั้นตอนและ

วิธีการเขียนและพัฒนาฯ 

1 ฉบับ 

 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ 

 

 การจัดทํา 

คู่มือแนะนําฯ 

 

4.4 นําคูม่ือที่ได้ไปให้อาจารย์ผู้เขียนและ

พัฒนาผลงานทางวิชาการ ศึกษาและ

ทดลองใช้ 

 จํานวนอาจารย์ผูก้ําลังเขียน

ผลงานฯ 

36 คน 

 

อาจารย์ผู้กําลังเขยีน

และพัฒนาผลงานฯ 

 

 คู่มือแนะนําฯ 

 

4.5 สอบถามความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับแก้คู่มือ 

 ความพึงพอใจของอาจารย์

ผู้ใช้ 

ร้อยละ 80 อาจารย์ผู้กําลังเขยีน

และพัฒนาผลงานฯ 

 แบบสอบถาม 

5 การเข้าถึงความรู้ 

  สมาชิกและผู้สนใจสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้จาก 

5.1 คู่มือแนะนําขั้นตอนและวิธีการเขียน

และพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

ก.พ. –ส.ค.

2557 

 

 

 

จํานวนคูม่ือที่เผยแพร่ 

 

 

 

45 เล่ม 

 

 

 

อาจารย์ภายใน 

และผู้สนใจภายนอก 

 

 

 

คณะกรรมการ 

ตามที่มอบหมาย 

 

 

 

คู่มือแนะนําฯ 

 

 5.2 เว็บไซต์การจัดการความรู้ของกลุม่

จัดการความรู้ 

 จํานวนผู้เข้าชม 100 คน 

 

อาจารย์ภายใน 

และผู้สนใจภายนอก 

 เว็บไซต์ 

 

 5.3 การเผยแพร่ความรู้โดยสมาชิกของ

กลุ่มจัดการความรู้ 

 จํานวนครั้งในการเผยแพร่

ความรู้โดยคณะกรรมการฯ

จากการรับเชิญของกลุม่

บุคคลและหน่วยงาน 

3 ครั้ง 

 

อาจารย์และหน่วยงาน

ภายในและผู้สนใจ

ภายนอก 

 การนําเสนอด้วย  

PowerPoint 
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 5.4 Facebook ของกลุ่มจัดการความรู้ ก.พ. –ส.ค.

2557 

จํานวนผู้เข้าชม 

และกดถูกใจ 

100 คน 

 

อาจารย์ภายใน 

และผู้สนใจภายนอก 

คณะกรรมการ 

ตามที่มอบหมาย 

Facebook ของกลุม่

จัดการความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทําได้ 

ในทุกช่องทางของการเข้าถึงความรู้ ดังนี้  

6.1 เว็บไซต์การจัดการความรู้ของกลุม่

จัดการความรู้ 

 

 

 

ก.พ. –ส.ค.

2557 

 

 

 

จํานวนครั้งในการ

แลกเปลี่ยน 

 

 

 

10 ครั้ง 

 

 

 

อาจารย์ภายใน 

และผู้สนใจภายนอก 

 

 

 

คณะกรรมการ 

ตามที่มอบหมาย 

 

 

 

การสนทนา  

การอภิปราย 

6.2 การจัดเวทีแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 จํานวนครั้งในการ

แลกเปลี่ยน 

1 ครั้ง 

 

อาจารย์ภายใน 

และผู้สนใจภายนอก 

 

 การแลกเปลี่ยน

ความรู้และ 

ความคิดเห็น 

 6.3 การปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   จํานวนครั้งในการ

แลกเปลี่ยน 

1 ครั้ง คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ 

  

7 การเรียนรู้ 

7.1 นําคู่มือไปเผยแพร่และใช้ในกลุม่

อาจารย์ผู้กําลังเขยีนและพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการทั้งในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

ก.พ. –ส.ค.

2557 

 

จํานวนคูม่ือที่เผยแพร ่ตาม 

คําร้องขอจากภายนอกคณะ 

 

5 เล่ม 

 

 

อาจารย์ภายใน 

และผู้สนใจภายนอก 

 

คณะกรรมการ 

ตามที่มอบหมาย 

 

 

การนําเสนอด้วย  

PowerPoint 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 7.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างคณะกรรมการกลุ่มฯ และผู้ใช้

คู่มือเพื่อให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน

และเรียนรู้  

ก.พ. –ส.ค.

2557 

จํานวนครั้งในการ

แลกเปลี่ยน 

1 ครั้ง 

 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ 

และผู้ใช้คู่มือ 

คณะกรรมการ 

ตามที่มอบหมาย 

 

การจัดเวทีย่อย 

เพื่อการแบ่งปัน 

แลกเปลี่ยน 

และเรียนรู้ 

7.3 ส่งผลงานเข้าร่วมการสรรหา Best 

practice และร่วมกิจกรรม KM SHOW & 

SHARE ปี 2557 

ส.ค.-ก.ย. 

2557 

จํานวนรางวัลที่ได้รับ 

 

1 รางวัล 

 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ 

 

 การจัดบอร์ด 

และการนําเสนอ 

 

7.4 รักษากลุม่จัดการความรู้ต่อไปเพื่อ

ค้นหาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ก.ย. 2557 การดํารงอยู่ของกลุม่

จัดการความรู้ 

หลังกิจกรรม 

KM SHOW & SHARE ปี 

2557 

1 ปี คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ 

 

การดําเนินการ

แบ่งปัน แลกเปลี่ยน  

และเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่อง 

 

ผู้ทบทวน :         

  (อาจารย ์ดร.ชารว ีบุตรบํารุง) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:          

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 18 การพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพที่ดีในการบริการ 

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะวิทยาการจัดการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อให้มีคุณภาพการบริการที่ด ี

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ระดับ 5 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

จัดตัง้กลุม่ความรู้ มอบหมายอํานาจหนา้ที่ 

และประชุมคัดเลือกองคค์วามรู้ที่จําเป็นตามที่

มหาวทิยาลัยกําหนด โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้ง

กับยุทธศาสตร์ของคณะ 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ที่เข้าประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ (กลุม่ De by 

FMS.) 

 

คณะทํางาน 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 สํารวจความต้องการของบุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ    

 

 

ธ.ค. 2556  

 

ร้อยละของบุคลากรที่

ตอบแบบสํารวจ 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ (กลุม่ De by 

FMS.) และบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ 

 

คณะทํางาน 

 

แบบสํารวจความ

ต้องการของ

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

ด้านการพัฒนา

บุคลิกภาพที่ดีใน

การบริการ 

 2.2 แสวงหาความรู้โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้

ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบุคลิกภาพที่ดีใน

การบริการ 

ม.ค. – ก.พ. 

2557 

ร้อยละของบุคลากรที่

เข้าร่วมแสวงหาความรู้ 

ร้อยละ 80 ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.3 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการ

บริการ                                                

ก.พ. 2557 ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมศึกษา 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ (กลุม่ De by 

FMS.) และบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะทํางาน ชุมชนนักปฏบิัติ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การค้นคว้าเพิ่มเติม มาพิจารณาและ

จัดทําเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี

ในการบริการ 

 

ม.ีค. – เม.ย. 

2557 

 

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้ 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 องค์

ความรู้ 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ (กลุม่ De by 

FMS.) 

 

คณะทํางาน 

 

ระดมสมอง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 จัดประชุมระดมความคิดจากสมาชิกกลุม่

เพื่อประมวลความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ

พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการบริการ               

 

พ.ค. 2557 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ (กลุม่ De by 

FMS.) 

 

คณะทํางาน 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

4.2 กลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ

พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการบริการจาก

ผู้เชี่ยวชาญ                                            

 จํานวนครั้งในการ

กลั่นกรอง 

อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

 

คณะทํางาน   

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือการพัฒนาบุคลากรด้าน

บุคลิกภาพที่ดีในการบริการ 

 

 

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนคูม่ือ 

 

1 ฉบับ 

 

คณะทํางาน 

 

คณะทํางาน 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนครั้งในการจัดเวที

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 ครั้ง 

 

บุคลากรภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน 

 

คณะทํางาน 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

6.2 แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Web และ

สื่อออนไลน์ 

 จํานวนช่องทางที่แบ่งปัน อย่างน้อย 

2 ช่องทาง 

  ชุมชนนักปฏิบัติ 

และสื่อออนไลน ์

7 การเรียนรู้ 

7.1 การประเมินผลการนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

 

 

ส.ค. 2557 

 

ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาบุคลากรให้มี

ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อให้มี

คุณภาพการบริการที่ดี 

 

ระดับ 5 

 

บุคลากรภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน 

 

คณะทํางาน 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา  Best 

Practice กลุ่มความรู้  

 จํานวนรางวัลที่ได ้ 1  รางวัล คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ (กลุม่ De by 

FMS.) 

 เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

 

ผู้ทบทวน :        

  (อาจารย ์ดร.ชารว ีบุตรบํารุง) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:          

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 19 จากงานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research R2R) : เสริมพลัง สร้างสรรค์และพัฒนาด้วยเทคนิค Kaizen 

ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ระดับความสําเร็จของการเรียนรู้การนําแนวคิดมาปฏิบัติให้เกิดผล เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อบรรลุผลในเชิงธุรกิจ และส่งเสริมให้

พนักงานทุกคน ได้มีส่วนร่วมคิดแก้ปัญหาขององค์กร 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ระดับ 5 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

 คณะกรรมการดําเนินงานการ

จัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการประชุมคัดเลือกองค์

ความรู้ที่จําเป็นตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด หรือกําหนดองค์ความรู้ใหม ่

โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

ต.ค.-พ.ย. 

2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

ดําเนินงานการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

การจัดการความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้โดยการพัฒนา

ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Kaizen  มาให้ความรู้

กับทีม KM และหัวหน้ากลุ่มงานที่

เกี่ยวข้อง  

 

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของทีม KM/ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และ 

สมาชิกเป็นบุคลากร

ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

การจัดการความรู้และ

บุคลากรที่รับผิดชอบ

ด้านการจัดการความรู้ 

 

ระบบพี่เลี้ยง/

วิทยากร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.2 แสวงหาความรู้ 

     แสวงหาความรู้เกี่ยวกับ Kaizen ไป

ใช้พัฒนางานประจํา จากหนว่ยงาน

ภายนอก 

ธ.ค. 2556 จํานวนแหล่งความรู้ 3  แหล่ง ทีม KM และ 

สมาชิก 

ทีม KM ฐานความรู้ 

2.3 ศึกษาองค์ความรู้ 

     ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการลด

ขั้นตอนส่วนเกิน โดยลดจากเรื่องที่ไม่

จําเป็น ด้วยการเปลี่ยนวิธีการทํางาน 

ทําด้วยความตั้งใจจริง 

ร้อยละของทีม KM ที่เข้า

ร่วมศึกษา 

ร้อยละ 80 ทีม KM และ 

สมาชิก 

คณะทํางาน KM ระบบพี่เลี้ยง 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

 คณะทํางาน KM ได้รวบรวมองค์

ความรู้ที่ได้จากการไปค้นคว้าเพิ่มเติม

จากหลาย ๆ หน่วยงานมาพิจารณา

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทําเป็น

ฐานข้อมูลในการดําเนินการในขั้นต่อไป 

 

ม.ค.-ก.พ. 

2557 

 

 

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้ 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

2 เรื่อง 

 

ทีม KM และ 

สมาชิก 

 

คณะทํางาน KM 

 

ฐานข้อมูล 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู ้

4.1 ประมวลความรู้และกลั่นกรองด้าน 

Kaizen ไปใช้พัฒนางานประจํานั้นๆ โดย

การจัดประชุมระดมความคิดจากทีม 

KM 

 

 

ม.ีค.-เม.ย. 

2557 

 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

KM Team   

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

การจัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Kaizen ไปใช้

พัฒนางานประจํา เพื่อกลั่นกรอง

ความรู้ที่ได้และจัดทําเป็นคู่มือที่จะ

นําไปใช้ได้จริง 

 ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของทีม KM/ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 80 ทีม KM และ 

สมาชิก 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

การจัดการความรู้ 

ชุมชนนักปฏบิัติ/

วิทยากร 

5 

 

 

 

 

การเข้าถึงความรู้ 

 จัดทํา (ร่าง) งานวิจัย R2R ไปใช้

พัฒนางานประจํา และเผยแพร่คู่มือ

การทําวิจัยจากงานประจําในเว็บไซต์

ของวิทยาลัยให้กับอาจารย์เพื่อขอ

ข้อมูลสะท้อนกลับ 

 

พ.ค.-ม.ิย. 

2557 

 

 

 

ม ี(ร่าง) งานวิจัย R2R ไป

ใช้พัฒนางานประจํา 

 

 

 

1 ฉบับ 

 

 

 

 

ทีม KM 

 

 

 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

การจัดการความรู้ 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 เผยแพร่ข้อมูลเทคนิคการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง บอร์ด

ประชาสัมพันธ ์และเว็บไซต ์ตลอดจน 

Social network ของกลุม่ KM 

 

ก.ค.-ส.ค. 

2557 

 

 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

 

 

ร้อยละ 80 

 

เจ้าหน้าที่วิทยาลัย

นวัตกรรมและการ

จัดการ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

การจัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

6.2 จัดทําแผ่นพับ คู่มือการทําวิจัยจาก

งานประจํา 

ส.ค. 2557 จํานวนคูม่ือ 1 ฉบับ 

 

ทีม KM 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

การจัดการความรู้ 

ฐานข้อมูลความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 การนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ส.ค. 2557 

 

จํานวนโครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนา/ปรับปรุงงาน 

 

ร้อยละ 80 

 

เจ้าหน้าที่วิทยาลัย

นวัตกรรมและการ

จัดการและ

บุคคลภายนอกที่

สนใจ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

การจัดการความรู้ 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา 

Best Practice กลุ่มความรู้ 

 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล ทีม KM 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

การจัดการความรู้ 

 

ผู้ทบทวน :            

  (นางสาวสุนทรี   พัชรประทีป) 

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:                    

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษดา  กรุดทอง) 

ตําแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 20 การสร้างความผาสุกและผูกพันในองค์กร  

ชื่อหน่วยงาน  :  กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ความผาสุกและผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ระดับ 4.11 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ของ

กองบริหารงานบุคคล ร่วมกันพจิารณา

ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ

ภารกิจหลักที่สําคัญซึ่งเป็นความ

รับผิดชอบของกองบริหารงานบุคคล

เพื่อกําหนดองค์ความรู้ที่จะดําเนินการ 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของทีม KM ที่เข้า

ร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กอง

บริหารงานบุคคล 

 

ทีม KM 

 

ประชุมระดม

สมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสร้าง

ความผาสุกและความผูกพันในองค์กร

จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง/ศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานภายนอก 

 

ม.ค. 2557 

 

จํานวนแหล่งความรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 แหล่ง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กอง

บริหารงานบุคคล 

 

ทีม KM 

 

ระบบพี่เลี้ยง  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

รวบรวมความรู้ที่ได้มาจัดหมวดหมู ่

  

 

เม.ย. 2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

อย่างน้อย 1 

หมวดหมู ่

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กอง

บริหารงานบุคคล 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้กองบริหารงาน

บุคคล 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู ้

4.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับการสร้าง

ความผาสุกและความผูกพันในองค์กร

โดยการประชุมระดมความคิดเห็นจาก

กลุม่ KM 

 

พ.ค. 2557 

 

ร้อยละของสมาชิกกลุ่มที่

เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

กลุม่ KM 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้กองบริหารงาน

บุคคล 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 4.2 เชิญผู้เชียวชาญด้านการสร้างความ

ผาสุกและความผูกพันในองค์กร

กลั่นกรองความรู้ 

พ.ค. 2557 ร้อยละของสมาชิกกลุ่มที่

เข้าร่วมประชุม 

ร้อยละ 80   ระบบพี่เลี้ยง 

5 

 

 

 

 

การเข้าถึงความรู้ 

5.1 จัดทําคู่มือปฏิบัติงานการสร้าง

ความผาสุกและความผูกพันของ

บุคลากร 

 

ม.ิย. 2557 

 

ม ี(ร่าง) คู่มือปฏิบัติงาน

การสร้างความผาสุกและ

ความผูกพันของบุคลากร 

 

1 เล่ม 

 

กลุม่ KM 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 5.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มือ

ปฏิบัติงานการสร้างความผาสุกและ

ความผูกพันของบุคลากร 

 มีคู่มือปฏิบัติงานการสร้าง

ความผาสุกและความ

ผูกพันของบุคลากร 

1 เล่ม    
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้โดยเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมา

ตรวจสอบคู่มือที่ได้จากการจัดการ

ความรู้เพื่อให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนครั้งในการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 ครั้ง 

 

กลุม่ KM 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้กองบริหารงาน

บุคคล 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ 

7 การเรียนรู้ 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้และแนวทางใน

การสร้างความผาสุกและความผูกพัน

ของบุคลากร 

 

ส.ค. 2557 

 

มีสรุปรายงานองค์ความรู้

ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

 

1 ฉบับ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กอง

บริหารงานบุคคล 

 

ทีม KM 

 

ประชุมระดม

สมอง 

 

ผู้ทบทวน :            

  (นายณัฐพล  สารัตน)์ 

ตําแหน่ง บุคลากร 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:                    

  (นายชํานิ  นิลอรุณ) 

ตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งผูอ้ํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 21 การปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อตอ่คุณภาพชีวิต 

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  การจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) :  ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาคม 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :  ระดับ 3.75  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

     คณะกรรมการการจัดการความรู้

ของแผนการ จัดการความ รู้ แผน  1 

ประชุมพิจารณาประเด็นการจัดภูมิทัศน์

ที่ เ อื้ อ อํ านวยในการปฏิ บัติ ง านของ

บุคลากรภายในคณะ 

 

ธ.ค. 2556 

 

จํานวนคณะกรรมการ

ที่เข้าร่วมประชุม 

 

 7 คน 

 

สมาชิกในแผนที่ 1 

การจัดการความรู้  

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ แผนที่ 1  

 

ฐานความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

   2.1 แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้

ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

จากการจัดการภูมิทัศน์ภายในคณะ และ

ค้นคว้าเพิ่มเติม จากหลายๆหน่วยงานมา

พิจารณา  

 

ม.ค. 2557  

 

จํานวนแหล่งข้อมูลที่

ค้นคว้า  

 

2 แหล่ง 

 

 

 

 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 

   2.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในการ

จัดการภูมิทัศน์ในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ม.ีค. 2557 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ  1 คน 

 

  ระบบพี่เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

   สมาชิกกลุ่ม KM ได้รวบรวมความรู้ที่

ได้ รับจากการไปค้นคว้าจากหลายๆ

หน่วยงานมาพิจารณา  และจัด เ ป็น

หมวดหมู ่เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลในการ

พิจารณาดําเนินการในขั้นต่อไป 

 

เม.ย. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 

 

5  คน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ระบบพี่เลี้ยง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 ประมวลความรู้โดยการจัดประชุม

ร ะดมคว ามคิ ด จ าก ใ นก า ร พัฒนา

เครื่องมือให้เหมาะสมที่จะนําไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในหน่วยงาน 

 

พ.ค. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 

 

5 คน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 

4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงาน  

กลั่นกรองความรู้ที่ได ้

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1 คน    

5 การเข้าถึงความรู้ 

    สมาชิกเข้าถึงความรู้ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการลงมือปฏิบัติ 

จากข้อมูลการกลั่นกรองเป็นคู่มือในการ

จัดภูมิทัศน์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ม.ิย. 2557 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

 

1 เล่ม 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 6.1 สมาชิกมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภายในและภายนอกกลุ่ม 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

6 คน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 6.2 จัดฝึกอบรมปฏิบัติ  

 

ก.ค. 2557 จํานวนผู้เข้าอบรม 6 คน สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 

7 การเรียนรู้ 

7.1 มีการประเมินผลในการนําองค์

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

ส.ค. 2557 

 

ระดับความพึงพอใจต่อ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาคม 

 

3.75  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 

7.2 ส่งกลุ่มเข้าร่วมสรรหา Best Practice  

 

 จํานวนแผนการจัดการ

ความรู้ ร่วมสรรหา 

Best Practice  

 

1 แผน   ฐานความรู้ 

 

           

ผู้ทบทวน :          

                                 (อาจารย ์รัชศักดิ์ สารนอก) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)  

 

ผู้อนุมัต ิ:                         

                         (รองศาสตราจารย์ ดร. ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ชื่อหน่วยงาน  :  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ความพึงพอใจต่อต่อคุณภาพชีวิตของประชาคม  

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ระดับ 3.75 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

กองกลาง 

  

 พ.ย. 2556 

 

คําสั่งแต่งตัง้ 

 

 

1 ฉบับ 

 

 

ทีม KM  

 

 

ทีม KM  

 

 

คําสั่งแต่งตัง้ 

 1.2 ประชุมคณะคณะกรรมการจัดการ

ความรู้กองกลาง 

 

 จํานวนครั้งของการ

ประชุม 

2 ครั้ง ทีม KM  

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 การศึกษาและแสวงหาความรู้ เรื่อง

การปรับภูมิทัศน ์

1) แผนปฏิบัติการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

2)  การจัดทํารายงานสิ่งแวดล้อม 

3)  รวบรวมความรู้จาก

ประสบการณ์ 

 

 

 

 

ม.ค. – ก.พ. 

2557 

 

จํานวนเรื่องของการ

ประชุม 

 

 

 

 

 

3 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

 

 

ระบบพี่เลี้ยง     
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

  รวบรวมความรู้ที่ได้มาจัดให้เป็น

หมวดหมู ่

 

เม.ย. – พ.ค. 

2557 

 

ร้อยละของความรู้

ความเข้าใจ 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู ้   

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

  4.1  การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ

ประมวลผล  

 

เม.ย. – พ.ค. 

2557 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการที่เข้า

ร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

ทีม KM  

 

 

ระดมสมอง 

 4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง

ภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศกลั่นกรอง

ความรู้ที่ได้ 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

อย่างน้อย  

2 คน 

 

ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ระบบพี่เลี้ยง 

 

5 การเข้าถึงความรู้ 

 5.1 จัดทําร่างคู่มือปฏิบัติงานการพัฒนา

ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต 

 

เม.ย. – พ.ค. 

2557 

 

 

(ร่าง) คู่มือปฏิบัติงาน

การพัฒนาภูมิทัศน์ที่

เอื้อต่อคุณภาพชีวิต 

 

1 เล่ม 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

ทีม KM  

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

 5.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบร่างคูม่ือ

ปฏิบัติงานการพัฒนาภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อ

คุณภาพชีวิต 

 

 

คู่มือปฏิบัติงานการ

พัฒนาภูมิทัศน์ที่เอื้อ

ต่อคุณภาพชีวิต 

1 เล่ม 

 

   

5.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้

ประชาคมรับทราบ 

 

 จํานวนเอกสาร

เผยแพร/่ 

 

1 ฉบับ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 5.4 จัดทําข้อมูลลงเว็บไซต ์ เม.ย. – พ.ค. 

2557 

จํานวนขอ้มูลที่เผยแพร่

บนเว็บไซต ์KM 

 ≥ 1 เรื่อง คณะกรรมการจัดการ

ความรูก้องกลาง 

ทีม KM  

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

  6.1 ประชุมชี้แจงคู่มือปฏิบัติงานการ

พัฒนาภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต 

 

 

ม.ิย. – ก.ค. 

2557 

 

ร้อยละความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

- บุคลากรด้านการ

ปรับภูมิทัศน์ของ

คณะ/วิทยาลัย 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู ้   

 6.2 แลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้จากการนํา

คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อ

คุณภาพชีวิตไปปฏิบัติ 

 ร้อยละของผู้เข้าร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 - ระดมสมอง 

- เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู ้   

7 การเรียนรู้ 

ให้ความรู้การปรับภูมิทัศน์ในระบบ 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนช่องทาง 

 

1 ช่องทาง  

 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

- บุคลากรด้านการ

ปรับภูมิทัศน์ของ

คณะ/วิทยาลัย 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กองกลาง 

 

 

1. การสื่อสาร 

2. กระบวนการ

และเครื่องมือ 

 

ผู้ทบทวน :              

                           (นางสาวกรรณิกา  ทองคํา) 

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัต ิ:        

                   (นางสาวนิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่งผูอ้ํานวยการกองกลาง 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 22 แนวทางการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิต 

ชื่อหน่วยงาน  :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิต 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

1.1 ประชุมกําหนดหัวข้อและแผนการ

ดําเนินงาน KM ประจําป ี2557 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของบุคลากรที่

เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80  

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย

บริการ 

 

ศูนย์วิทยบริการ 

 

ระดมสมอง 

 1.2 การจัดตัง้กลุ่มจัดการความรู้ ของศูนย์

วิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ที่

จําเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ

กําหนดองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่โดยพิจารณาให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักฯ 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละผู้เข้าร่วมประชุม

จัดตั้งกลุ่มความรู้  

 

ร้อยละ 80 

 

 คณะกรรมการ

จัดการความรู้และ

บุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการ

จัดการความรู้ 

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 ค้นหาความหมายและรูปแบบของ

ห้องสมุดมีชีวิต  

 

ม.ค. 2557 

 

 

ได้รูปแบบของห้องสมุดมี

ชีวิต 

 

1 รูปแบบ 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย

บริการ 

 

สมาชิกกลุม่ 

 

ระดมสมอง 

 2.2 ศึกษาดูงานห้องสมุดที่มีการดําเนินงาน

แบบห้องสมุดมีชีวิต 

ก.พ. 2557 ร้อยละของสมาชิกกลุม่ 

KM ที่เข้าร่วมศึกษา 

 

 

ร้อยละ 80   ศึกษาดูงาน 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 คณะทํางาน KM ได้รวบรวมความรู้และ

เทคนิคการดําเนินงานของห้องสมุดมีชีวิต 

 

ม.ีค. 2557 

 

ร้อยละของสมาชกิกลุม่ 

KM ที่เขา้ร่วม 

 

ร้อยละ 80 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย

บริการ 

 

สมาชิกกลุม่ 

 

ระดมสมอง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 วิเคราะห์และคัดเลือกแนวทางการ

ดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิตที่เหมาะสมเพื่อ

นํามาปรับใช้กับศูนย์วิทยบริการ 

 

เม.ย. 2557 

 

 

จํานวนแนวทางที่

คัดเลือก 

 

1 แนวทาง 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย

บริการ 

 

สมาชิกกลุม่ 

 

ระดมสมอง 

 

 4.2 จัดทําแผนการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิต 

 

 จํานวนแผนการ

ดําเนินงานห้องสมุดมี

ชีวิต 

1 แผน    

 4.3 นําแผนการดาํเนนิงานหอ้งสมดุมีชีวิตเสนอ

รองผูอ้ํานวยการฝา่ยวทิยบริการเพื่อพจิารณา 

 แผนการดําเนินงาน

ห้องสมุดมีชีวิต 

ได้รับอนุมัติ   ผู้เชียวชาญ 

 

5 การเข้าถึงความรู้ 

 จัดทําคู่มือแผนการดําเนินงานห้องสมุดมี

ชีวิต 

 

พ.ค. 2557 

 

จํานวนคู่มือแผนการ

ดําเนนิงานหอ้งสมุดมีชีวิต 

 

1 ฉบับ 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย

บริการ 

 

สมาชิกกลุม่ 

 

อภิปราย 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 เผยแพร่คู่มือแผนการดําเนินงาน

ห้องสมุดมีชีวิต ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ 

 

ม.ิย. 2557 

 

 

จํานวนช่องทางในการ

เผยแพร ่

 

ไม่น้อยกว่า 

1 ช่องทาง 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย

บริการ 

 

สมาชิกกลุม่ 

 

 

ระดมสมอง 

 

 6.2 จัดทําป้ายแนะนํากิจกรรมส่งเสริมการใช้

ห้องสมุด เพื่อพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดมี

ชีวิตให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ 

 จํานวนป้ายแนะนํา ไม่น้อยกว่า 

1 ป้าย 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

 

ก.ค. 2557 

 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

ร้อยละ80 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

สมาชิกกลุม่ 

 

 

แบบสอบถาม 

 7.2 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปปฏิบัติ  

 

 ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาห้องสมุดมี

ชีวิต 

   ระดับ 5 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย

บริการ 

 

 - 

 7.3 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมสรรหา Best 

Practice 

ส.ค. 2557 

 

จํานวนรางวัลที่ได้รับ 1 รางวัล 

 

  - 

 

ผู้ทบทวน :             

  (อาจารย์ดร.พิจิตรา  จอมศรี) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการศูนย์วิทยบริการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:               

                        (อาจารย์ดร. ศุภโยธิน  ณ  สงขลา) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 23 ระบบคลังความรู้ทางสารสนเทศ 

ชื่อหน่วยงาน  :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบคลังความรู้ทางสารสนเทศ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :  ร้อยละ 80  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

        1. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI) 

        2. ระบบERP 

        3. ระบบ e-office 

        4. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและ U-Ranking 

        5. ระบบ Network & security 

        6. โครงการฝึกอบรมด้าน IT 

 

พ.ย. 2556 

 

จํานวนองค์ความรู้ในการ

พัฒนาระบบคลังความรู้

ทางสารสนเทศ 

 

จํานวน 1 

องค์ความรู้ 

 

ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

- การประชุม 

- เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 ผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานและดูแลระบบ 

 

 

ธ.ค. 2556-

ม.ค. 2557 

 

จํานวนผู้เชี่ยวชาญในการ

สร้างและแสวงหาข้อมูล 

 

จํานวน  

6 คน 

 

ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

สมาชิก KM กลุม่

พัฒนาระบบฯ 

 

การประชุม 

 

 2.2 แหล่งเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต 

 

 จํานวนแหล่งเรียนรู้จาก 

อินเทอร์เน็ต 

จํานวน  

5 Link 

จากอินเทอร์เน็ต  ฐานข้อมูล 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 มีการจัดทําระบบคลังความรู้ทางสารสนเทศ

ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น 

 

ธ.ค. 2556 -

ม.ีค. 2557 

 

จํานวนองค์ความรู้ที่

แสดงอยู่ในระบบคลัง

ความรู้ฯ  

 

1 องค์ความรู้ 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

สมาชิก KM กลุม่

พัฒนาระบบฯ 

 

 

ระดมสมอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 จัดประชุมวิเคราะห์คัดเลือกข้อมูล 

 

ม.ีค. 2557 

 

จํานวนข้อมูลคัดเลือก  

 

จํานวน 5

ข้อมูล 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

สมาชิก KM กลุม่

พัฒนาระบบฯ 

 

ระดมสมอง 

 

 4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบกลั่นกรองความรู้ 

สารสนเทศ 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญจาก

ภายนอกตรวจสอบ

กลั่นกรอง 

จํานวน 

3  ท่าน 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

IT 

 การประชุม 

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 การเขา้ถงึความรู้ผ่านทางระบบคลังความรู้

ทางสารสนเทศในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น 

5.2 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน

ระบบคลังความรู้ฯ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

ข่าวประชาสัมพันธ์ในระบบ e-office เป็นต้น 

 

เม.ย. 2557 

 

ร้อยละความพึงพอใจใน

การเข้าใช้งานระบบคลัง

ความรู้ฯ 

 

ร้อยละ 80 

 

ผู้ใช้งานระบบ 

 

สมาชิก KM กลุม่

พัฒนาระบบฯ 

 

 

แบบสอบถาม 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 ระบบคลังความรู้ 

 

 

เม.ย.-ก.ค.

2557 

 

 

จํานวนช่องทางในการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 

2 ช่องทาง 

 

สมาชกิ KM กลุม่

พัฒนาระบบฯ และ

ผู้ใช้งานระบบ 

 

สมาชิก KM กลุม่

พัฒนาระบบฯ 

 

 

ระบบฯ 

การประชุม 

 6.2 การจัดประชุมสมาชิกกลุ่มความรู้และ

แลกเปลี่ยนความรู้ทางกระดานข่าวบนเว็บไซต์

ระบบคลังความรู้ฯ 

 

 ร้อยละสมาชิก KM เข้า

ร่วมประชุม 

ร้อยละ 80    
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 การประเมินผลความพึงพอใจด้านประโยชน์

ในการใช้งานระบบคลังความรู้ 

 

ก.ค.-ส.ค. 

2557 

 

ร้อยละความพึงพอใจ

ด้านประโยชน์ในการใช้

งานระบบคลังความรู้ 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ผู้ใช้งานระบบ 

 

 

สมาชิก KM กลุม่

พัฒนาระบบคลัง

ความรู้ 

 

แบบสอบถาม 

 

 7.2 ส่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง

มหาวิทยาลัย 

 จํานวนกลุ่มความรู้ที่

จัดส่งเข้าร่วมสรรหา  

Best practice 

จํานวน 1 

กลุ่มความรู้ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 เวทีแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัย 

 

ผู้ทบทวน :     

              (อาจารย์ดร.ศิริลักษณ์  อารีรัชชกุล) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:                           

   (อาจารย์ดร. ศุภโยธิน  ณ สงขลา) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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 แผนที่ 2 สรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน  

องค์ความรู้ที่ 24 แนวทางการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัศิษย์เก่า 

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะวิทยาการจัดการ กลุ่ม FMS. Family 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละของศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะวิทยาการจัดการ  

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ 50  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้

ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ขึ้นมาใหม ่

โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

จัดการความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 100 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 สร้างและแสวงหาความรู้ 

 2.1 แสวงหาความรู้โดยการพัฒนา

ความรู้โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้

ความรู้ 

 

ธ.ค. 2556 – 

ม.ค. 2557 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ

คณะทํางาน 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญและ

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

สุนทรียสนทนา 

2.2 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิค

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า

จากเอกสารต่าง ๆ หรือศึกษาดูงาน

จากหน่วยงานภายนอก 

ม.ค.-ก.พ. 

2557 

จํานวนแหล่งการเรียนรู้ 2 แหล่ง 

 

 

แหล่งการเรียนรู้/

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

การศึกษาดูงาน 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.3 วิเคราะห์ประเด็นสําคัญที่ไดจ้าก

การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ 

ก.พ. 2557 ร้อยละของทีมที่เข้าร่วมศึกษา ร้อยละ 80 คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ 

รวบรวมความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ 

การศึกษาเอกสารหรือการศึกษาดูงาน

เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนด

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์

เก่า 

 

ม.ีค. 2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 

1 เรื่อง 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

4 การประมวลผลและกลั่นกรอง 

ความรู้ 

4.1 ประมวลความรู้เทคนิคการสร้าง

ความสัมพันธท์ี่ดีกับศิษย์เก่าโดยการจัด

ประชุมระดมความคดิจากสมาชกิกลุม่ 

 

 

เม.ย. 2557 

 

 

ร้อยละของสมาชิกที่นําไปปฏิบัต ิ

 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

 

ประชุมกลุ่มย่อย 

4.2 กลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับเทคนิค

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า

จากผู้เชี่ยวชาญ 

 จํานวนครั้งในการกลั่นกรอง อย่างน้อย  

1 ครั้ง 

 

  ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

5 การเข้าถึงความรู้ 

 จัดทําคู่มือการสร้างความสัมพันธ์ที่

ดีกับศิษย์เก่า 

 

พ.ค. 2557 

 

มีคู่มือการสร้างความสัมพันธ์ที่

ดีกับศิษย์เก่า 

 

1 ฉบับ 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงานหรือ

ภายนอกหน่วยงาน 

 

ม.ิย.-ก.ค. 

2557 

 

จํานวนครั้งในการจัดเวที

แลกเปลี่ยนความรู้ 

 

อย่างน้อย  

1 ครั้ง 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

ประชุมกลุ่มย่อย 

6.2 นําความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์ 

 จํานวนกิจกรรมที่จัดให้กับศิษย์

เก่า 

อย่างน้อย  

1 ครั้ง 

ศิษย์เก่า  การเรียนรู้โดย

การปฏิบัติ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 การประเมินผลการนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละของศษิยเ์กา่ที่เขา้ร่วม

กจิกรรมกับคณะวทิยาการจัดการ 

 

ร้อยละ 70 

 

ศิษย์เก่า 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

การทบทวนสรุป

บทเรียน 

7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา 

Best Practice กับมหาวิทยาลัย 

 จํานวนรางวัลที่ได ้ 1 รางวัล ทีม KM 

 

 เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 

ผู้ทบทวน :       

  (อาจารย ์ดร.ชารว ีบุตรบํารุง) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:           

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 25 การพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และให้บริการ 

ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : จํานวนของผู้เข้ามาใช้บริการในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   200 ครั้ง/เดือน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1      การบ่งชี้ความรู้ 

สมาชิกกลุ่มประชุมเพื่อกําหนดองค์ความรู้ที่สอด

รับกับนโยบายขอบเขตและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 

พ.ย. 2556 

 

มีหัวข้อการจัดการองค์ความรู้ 

 

1 หัวข้อ 

 

ศิษย์เก่า 

 

สมาชิกกลุม่ 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 ศกึษาระบบฐานขอ้มูลศิษย์เก่าจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอก เพื่อรวบรวมความรู้จากหน่วยงานต่าง  ๆมาปรับใช้ 

 

ธ.ค. 2556 

 

จํานวนหน่วยงานที่ใช้ใน

การศึกษาฐานข้อมูล 

 

≥ 1 แห่ง 

 

หนว่ยงานภายใน

และภายนอกที่มี

ฐานขอ้มูล 

ศิษย์เก่า 

 

คุณกิจและ 

คุณวิศาสตร์ 

 

ช่องทางการ

สื่อสาร 

 2.2 ดําเนินการแสวงหาข้อมูลของศิษย์เก่า โดยผ่านช่อง

ทางการสื่อสารต่างๆ  

 จํานวนช่องทางในการแสวงหา

ข้อมูล 

≥ 2 

ช่องทาง 

สารสนเทศ

ต่างๆ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

มีการจัดขอ้มูลศิษยเ์กา่ตามปีที่สําเร็จการศกึษาใน

ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ใหส้ามารถใชใ้น

การตดิตอ่สื่อสารขอ้มูลขา่วสารของวทิยาลัยฯ ได ้

 

ธ.ค. 2556 

 

มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าตามปีที่

สําเร็จการศกึษาในระบบ

สารสนเทศ 

 

≥ 2 รุ่น 

 

ศิษย์เก่า 

 

สมาชิกกลุม่ 

 

- ระดมสมอง 

- สารสนเทศ 

- website 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

มีการประมวลผลจากความรู้ที่ไดจ้ากการใช้

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าโดยการกลั่นกรองความรู้ 

 

ม.ค. 2557 

 

 

จํานวนข้อมูลของผูเ้ขา้มาใช้

บริการแสดงความคดิเห็นในระบบ 

 

≥ 30 คน 

 

ศิษย์เก่า 

 

สมาชิกกลุม่ 

 

- ระดมสมอง 

- website 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

เผยแพร่ฐานข้อมูลศิษย์เก่าในเว็บไซต์ของวิทยาลัย

ฯ ให้แก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกโดยการเข้าใช้

ฐานข้อมูลผ่าน

http://www.nurse.ssru.ac.th/index.php/th/2013-09-

27-03-55-53/2013-09-27-04-05-23.html 

 

ม.ีค. 2557 

 

มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

 

ภายใน 

ม.ีค. 2557 

 

ผู้เข้าชม

เว็บไซต์ 

 

คุณวิศาสตร์ 

 

website 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูก้ับบุคลากรภายใน  

/ ศิษย์เก่า 

 

ก.ย. 2557 

 

จํานวนครั้งในการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

≥ 1 ครั้ง 

 

บุคลากร

ภายในและ

ภายนอก

หน่วยงาน 

 

คุณประสาน 

 

- ความรู้ 

- เวที

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ 

 

ก.ย. 2557 

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

≥ ร้อยละ 

80 

 

อาจารย์และ

นักศึกษา 

 

 สมาชิกกลุม่ 

 

ความรู้ 

7.2 ประเมินองค์ความรู้เพื่อไปใช้ประโยชน์ จํานวนของผู้เข้ามาใช้บริการ

ในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

200 ครั้ง/

เดือน 

อาจารย์และ

นักศึกษา 

ผู้ทบทวน :      

  (รศ.อรพินธ์    เจริญผล) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการวิทยาลัย 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัต ิ:      

  (ดร.พรพรรณ    รัตนอมร) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการวิทยาลัย 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 26 การนําฐานข้อมูลศิษย์เก่าไปใช้ประโยชน์จริง 

ชื่อหน่วยงาน  :  กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน ์

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ระดับ 5 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านระบบ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์ 

 

ม.ค. – ก.พ. 

2557 

 

จํานวนความรู้ 

 

1 เรื่อง 

 

KM ทีม 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กอง 

 

การสื่อสาร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู ้เชน่ 

website คู่มือ หรือ เอกสารเกี่ยวขอ้ง 

 

ม.ค. – ก.พ. 

2557 

 

จํานวนแหล่งเรียนรู้ 

 

< 2 แหล่ง 

 

Website : กลยุทธ์

การประชาสัมพันธ์

ภายใต้กระแส social 

network 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กอง 

 

- การเตรียมการและ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- การสื่อสาร 

- กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- การเรียนรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้และจัดให ้เป็น

หมวดหมู ่ 

- วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ

ออนไลน์ 

- การใช้ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์ 

- ประเภทข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ 

 

ก.พ. – ม.ีค. 

2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

< 2 เรื่อง 

 

- วิธีการ

ประชาสัมพันธ์ผา่น

ระบบออนไลน์ 

- การใช้ระบบ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ออนไลน์ 

- ประเภทข้อมูลที่

ประชาสัมพันธ์ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กอง 

 

- การเตรียมการและ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- กระบวนการและ

เครื่องมือ 

4 การประมวลผลและกลั่นกลองความรู้ 

4.1 ประมวลความรู้โดยการจัดประชุม

ระดมความคิดในการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เหมาะสมที่จะ

นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลผ่านระบบฐานข้อมูล  

 

เม.ย. – พ.ค.

2557 

 

จํานวนผู้เข้าประชุม 

 

20 คน 

 

สมาชิกกลุม่ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กอง 

 

- การเตรียมการและ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- การสื่อสาร 

- กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- การเรียนรู้ 
4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์เพื่อวเิคราะห์

ความต้องการ/รวบรวมองค์ความรู้และ

แนวคิดมาปรับปรุง และจัดทําเป็นคู่มือที่

จะนําไปใช้จริง 

 

 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ < 1 คน บริษัท softsquare 

จํากัด 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 การศึกษาเรียนรู้วิธีการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลออนไลน์จากคู่มือใช้งานได้จริง 

 

พ.ค. – ม.ิย. 

2557 

 

จํานวนผู้เข้าเรียนรู้ 

 

20 คน 

 

สมาชิกกลุม่/ผู้ใช้งาน

ระบบ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กอง 

- การเตรียมการและ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- การสื่อสาร 

- กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- การเรียนรู้ 

- การวัดผล 

5.2 เผยแพร่ความรู้ ให้บุคลากรที่

เกี่ยวข้องผ่านทางระบบ E-doc 

 

 ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

ร้อยละ 80 สมาชิกกลุม่/ผู้ใช้งาน

ระบบ 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กอง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการ

ใช้งานระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลผ่านระบบ 

 

ก.ค. – ส.ค. 

2557 

 

จํานวนผู้เข้าประชุม 

 

20 คน 

 

ผู้ใช้งานระบบ /

สมาชิกกลุม่ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กอง 

 

- การเตรียมการและ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- การสื่อสาร 

- กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- การเรียนรู้ 

        

        

        

        

        

        



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  112 
 

 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 มีระบบงานฐานข้อมูลศิษย์เก่า  

ที่สามารถนําไปใช้งานได้จริง 

 

ส.ค. 2557 

 

ความสําเร็จการพัฒนา

ระบบงานฐานข้อมูล

ศิษย์เก่า 

 

1 ระบบ 

 

ระบบฐานข้อมูลศิษย์

เก่า ม.สวนสุนันทา 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กอง 

 

- การเตรียมการและ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- การสื่อสาร 

- กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- การเรียนรู้ 

- การวัดผล 

- การยกย่องชมเชย

และการให้รางวัล 

7.2 มีคู่มือการใช้ระบบงานฐานข้อมูล 

ศิษย์เก่า 

 ความสําเร็จการจัดทํา

คู่มือการใช้ระบบงาน 

1 เล่ม คู่มือการใช้งาน

ระบบงานฐานข้อมูล

ศิษย์เก่า 

คณะกรรม การ

จัดการความรู้

กอง 

7.3 การเข้าร่วมการสรรหา Best practice 

 

ก.ย. 2557 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล รางวัลชมเชย คณะกรรม การ

จัดการความรู้

กอง 

 

 

ผู้ทบทวน :  

  (นางสาวชญาภา  แจ่มใส) 

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กองพัฒนานักศึกษา 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย ์ แจ่มพงษ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แผนที่ 3 พฒันาการเรียนการสอน  

องค์ความรู้ที่ 27 การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ สวนสุนันทา 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซยีน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ร้อยละ 80 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้

ที่จําเป็น โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ต.ค. – พ.ย. 

2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

จัดการความรู้ที่เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรูแ้ละบุคลากรที่

รับผดิชอบดา้นการ

จัดการความรู ้

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

แสวงหาความรู้และศึกษาองค์

ความรู้ สาขาวิชาศึกษาและแสวงหา

ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสู่

ความเป็นประชาคมอาเซียนจากแหล่ง

ความรู้ต่างๆ ได้แก่ website , สื่อสิ่งพิมพ ์

, ผู้เชี่ยวชาญ , หรือหน่วยงานภายนอก 

เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ 

 

 

ธ.ค. 2556 – 

ส.ค. 2557 

 

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้ 

 

 

  

ไม่น้อยกว่า  

1 องค์ความรู้ 

 

 

 

ทีม KM และผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

 

ทีม KM  

 

 

 

ฐานข้อมูล 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะทํางาน KM รวบรวมความรู้ที่

ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ 

มาพิจารณาจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่

ชัดเจนในรูปแบบเอกสาร 

 

ม.ค. – ส.ค. 

2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 2 

เรื่อง 

 

ทีม KM  

 

คณะทํางาน KM 

 

ฐานข้อมูล 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

นําองค์ความรู้ที่ได้มาทบทวน

กลั่นกรองให้มีความทันสมัย โดยรอง

คณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

และคณะกรรมการการจัดการความรู้ 

 

ม.ค.  – ส.ค. 

2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

ทีม KM /อาจารย์ 

 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

5 การเข้าถึงความรู้ 

 จัดทําคู่มือการจัดการเรียนการสอนสู่

ความเป็นประชาคมอาเซยีนเพื่อเผยแพร่ 

 

 

ม.ค.  – ส.ค. 

2557 

 

จํานวนคูม่ือ 

 

1 เล่ม 

 

 

ทีม KM บุคลากร

ภายในหน่วยงาน

และนอกหน่วยงาน 

 

คณะทํางานการ

จัดการองค์ความรู้ 

 

 

ฐานความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 เผยแพร่องค์ความรู้ใน website ของ

คณะ 

 

 

ม.ค. – ส.ค. 

2557 

 

จํานวนครั้งในการเผยแพร่

องค์ความรู้ 

 

 

ไม่น้อยกว่า 2 

ครั้ง 

 

 

นักศึกษา / บุคคล

ทั่วไป 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 6.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรูสู้่

นักศึกษา/บุคคลทั่วไป 

 

 จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  80 คน    
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 การประเมินผลองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ก.ย. 2557 

 

ร้อยละของหลักสูตรที่มี

การจัดการเรียนการสอน

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ความเป็นประชาคม

อาเซียน 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง 

 7.2 ส่งกลุ่มเข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

 จํานวนรางวัลที่ได ้ 1 รางวัล   เวทีแลกเปลี่ยน/

บอร์ด

นิทรรศการ 

 

ผู้ทบทวน :            

  (อาจารย ์ดร.กรรณิการ์ อนัคฆกุล) 

ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:              

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงศ ์บุญญานุวัตร) 

ตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 28 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ)  

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI)  :   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

     2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  :   1. ร้อยละ 80 

 2. ร้อยละ 80 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ แผนที่ 3 

ประชุมเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นในการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้แผนที่ 3 ที่เข้า

ร่วมประชุม 

 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการกลุม่ 

BAC Team 

 

BAC Team 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 ประชุมระดมความคิดเห็นประสบการณ์เพื่อ

รวมรวมองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

สําหรับรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ธ.ค. 2556 -

ม.ค. 2557 

 

จํานวนองค์ความรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

องค์ความรู้ 

 

สมาชิกกลุม่  

BAC Team 

 

BAC Team 

 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- การถ่ายทอด

ความรู้โดยการเล่า

เรื่อง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 

2.2 แสวงหาความรู้โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้

เกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ม.ค.-ก.พ. 

2557 

จํานวนครั้งที่จัดการให้

ความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 1 

ครั้ง 

คณาจารย์สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ 

BAC Team ชุมชนนักปฏบิัติ 

 2.3 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นความรู้และ

ออกแบบเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ก.พ. 2557 ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้แผนที่ 3 ที่เข้า

ร่วมประชุม 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

คณะกรรมการ  

BAC Team 

BAC Team ชุมชนนักปฏบิัติ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การค้นคว้าเพิ่มเติม มาพิจารณาจัดให้

เป็นหมวดหมู่เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

สําหรับรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อ

จัดทําเป็นฐานข้อมูล 

 

ม.ีค. 2557 

 

จํานวนองค์ความรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

องค์ความรู้ 

 

คณะกรรมการ  

BAC Team 

 

BAC Team 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 ประมวลผลความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 

เม.ย. 2557 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้แผนที่ 3 ที่เข้า

ร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ  

BAC Team 

 

BAC Team 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 4.2 กลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนจากผู้เชี่ยวชาญ 

เม.ย. 2557 จํานวนครั้งในการ

กลั่นกรอง 

อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

คณะกรรมการ  

BAC Team 

BAC Team ชุมชนนักปฏบิัติ 

 4.3 จัดทําแผนการสอน (มคอ.3) ที่มีการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

พ.ค. 2557 จํานวนแผนการสอน ไม่น้อยกว่า 3 

แผนการสอน 

   

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 จัดทําแผ่นพับเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์สําหรับรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 

ม.ิย. 2557 

 

มีแผ่นพับเผยแพร่สู่

อาจารย์ 

 

100 ฉบับ 

 

คณาจารย์กลุม่

สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ 

 

BAC Team 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

5.2 จัดทําคู่มือเทคนิคการจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

สําหรับรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 มีคู่มือเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1 ฉบับ    

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับคณาจารย์ภายใน

หน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนครั้งในการจัด

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

ครั้ง 

 

คณาจารย์ คณะ

วิทยาการจัดการ 

 

BAC Team 

 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 6.2 แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

ก.ค. 2557 จํานวนช่องทางที่

แบ่งปัน 

อย่างน้อย 2 

ช่องทาง 

คณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

BAC Team ชุมชนนักปฏิบัติ

,เว็บไซต ์

7 การเรียนรู้ 

7.1 ส่งเสริมให้สมาชิกนําองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละของสมาชิกที่นํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 

 

คณาจารย์สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ 

 

BAC Team 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ 

7.2 การประเมินผลการนําไปใช้ประโยชน์  ร้อยละของระดับความ

พึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตและร้อยละ

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

พัฒนา 

ร้อยละ 80    

 7.3 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

ก.ย. 2557 

 

จํานวนรางวัลที่ได ้ 1 รางวัล BAC Team   

 

ผู้ทบทวน :           

  (อาจารย ์ดร.ชารว ีบุตรบํารุง) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:          

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  120 
 

องค์ความรู้ที่ 29 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักศึกษาพยาบาลตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและรองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) :  ร้อยละของรายงานกรณีศึกษาของผู้ป่วยที่นักศึกษาสามารถกําหนดปัญหาของผู้ป่วยได้ครบถ้วน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ร้อยละ 90 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้

กลุ่ม๙หน้าประชุมอาจารย์พยาบาล

ที่ขึ้นฝึกภาคปฏิบัติเพื่อสรุปปัญหาที่

พบจากการเขียนปัญหาของผู้ป่วย 

 

พ.ย. 2556 

 

- ร้อยละของจํานวนแบบ

ประเมินภาวะสุขภาพของ

ผู้ป่วยที่ได้รับการทบทวน 

- ร้อยละของรายงาน

กรณีศึกษาของนักศึกษาที่

พบว่า สรุปปัญหาของ

ผู้ป่วยไม่ครบถ้วน 

- จํานวนครั้งของการ

ประชุม 

 

- ร้อยละ 85 

 

 

- ร้อยละ 90 

 

 

 

- ไม่น้อยกว่า  

2 ครั้ง 

 

- นักศึกษาที่ขึ้นฝึก

ปฏิบัติการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 1 

- อาจารย์พยาบาลที่

ขึ้นฝึกภาคปฏิบัต ิ

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุม่

๙หน้า 

 

การทบทวนแบบ 

Peer Review 

 

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกับอาจารย์พยาบาลใน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

ธ.ค. 2556 

 

จํานวนครั้งของการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 

 

- คณะกรรมการ

จัดการความรูก้ลุม่๙

หนา้ 

- คณาจารย์ภายใน

วิทยาลัยพยาบาลฯ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุม่

๙หน้า 

 

- ฐานความรู้ 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- ระดมสมอง 

- สภากาแฟ  

- การชี้แนะ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

นําความรู้ที่รวบรวมได้จาก

อาจารย์ในกลุม่จัดการความรู้และ

อาจารย์พยาบาลสาขาอื่นมา

พิจารณาและจัดให้เป็นหมวดหมู่

ของโรคโดยยึดตามระบบการ

ทํางานของร่างกาย 

 

 ม.ค. 2557 

 

จํานวนปัญหาตามระบบ

การทํางานของร่างกาย 

 

ไม่น้อยกว่า 5 

ปัญหาในแต่ละ

ระบบการทํางาน

ของร่างกาย 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุ่ม๙

หน้า 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุม่

๙หน้า 

 

- ระดมสมอง 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- ฐานความรู้ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู้ 

4.1 เชิญอาจารย์พยาบาลอาวุโส/

อาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์

มาวิพากษ์ความรู้ที่ถูกจัดเป็น

หมวดหมู่แล้ว 

 

 

 

 

ม.ีค. 2557 

 

 

จํานวนครั้งของการวิพากษ์

จากอาจารย์พยาบาล

อาวุโส/อาจารย์พยาบาลที่

มีประสบการณ์ 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุ่ม๙

หน้า 

- อาจารย์พยาบาล

อาวุโส/อาจารย์

พยาบาลที่มี

ประสบการณ์ 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุม่

๙หน้า 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

 

 

 

 

 4.2 จัดทําร่างคู่มือการกําหนด

ปัญหาของผู้ป่วยโดยยึดตามระบบ

การทํางานของร่างกาย 

 

 ร่างคู่มือการกําหนดปัญหา

ของผู้ป่วยโดยยึดตามระบบ

การทํางานของร่างกาย 

 

1 ฉบับ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุ่ม๙

หน้า 

 

 การทบทวนความ

สมบูรณ์ของ

รายงานกรณีศึกษา

ในส่วนของการ

กําหนดปัญหาของ

ผู้ป่วย 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

 4.3 ทดลองการนําคู่มือการกําหนด

ปัญหาของผู้ป่วยมาใช้กับนักศึกษา

พยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 1 

จํานวน 30 คน  

 ร้อยละของรายงาน

กรณีศึกษาของผู้ป่วยที่

นักศึกษาสามารถกําหนด

ปัญหาของผู้ป่วยได้

ครบถ้วน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 

 

นักศึกษาพยาบาล

จํานวน 30 คน 

 - 

 4.4 ประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาพยาบาลที่ทดลองนําคู่มือ

การกําหนดปัญหาของผู้ป่วยผ่าน

กระบวนการ In-depth Interview 

 จํานวนครั้งของ

กระบวนการถอดบทเรียน 

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

  ถอดบทเรียน 

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 การเผยแพร่คู่มือการกําหนด

ปัญหาของผู้ป่วยทาง website KM 

ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เพื่อขอข้อมูลย้อนกลับและจัดทํา

คู่มือการกําหนดปัญหา 

 

พ.ค. 2557 

 

จํานวนคูม่ือ/เอกสารที่

จัดทําเพื่อประชาสัมพันธ์ 

 

 

120 เล่ม 

 

- นักศึกษาพยาบาล

ของวิทยาลัย

พยาบาล 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุ่ม๙

หน้า 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุม่

๙หน้า 

 

- เว็บไซต์ KM 

- ฐานความรู้ 

- คู่มือการกําหนด

ปัญหาของผู้ป่วย 

 5.2 จัดอบรมการใช้คู่มือการ

กําหนดปัญหาของผู้ป่วยให้กับ 

นักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผูสู้งอายุ  

 

 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า

ร่วมการฝึกอบรมการใช้

คู่มือการกําหนดปัญหาของ

ผู้ป่วย 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

 

นักศึกษาพยาบาล

ของสถาบันอื่น 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  

เผยแพร่ใน website KM ของ

วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนคูม่ือ/เอกสารที่

จัดทําเพื่อประชาสัมพันธ์ 

 

120 เล่ม 

 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุ่ม๙

หน้า 

- นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีอื่น

ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอ

ผู้ป่วย 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุม่

๙หน้า 

 

- เว็บไซต์ KM 

- ฐานความรู้ 

- คู่มือการกําหนด

ปัญหาของผู้ป่วย 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ติดตามผลความสมบูรณ์ของ

การกําหนดปัญหาของผู้ป่วยของ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ผ่าน

การจัดทํารายงานกรณีศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละความสมบูรณ์ของ

การกําหนดปัญหาของ

ผู้ป่วย 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90 

 

 

 

 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุ่ม๙

หน้า 

- นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 3 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุม่

๙หน้า 

 

- การทบทวนความ

สมบูรณ์ของการ

กําหนดปัญหาของ

ผู้ป่วย 

- เวทีประกวด 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมประกวด

กิจกรรม KM ของมหาวิทยาลัย 

 จํานวนรางวัล Good 

Practice 

1 รางวัล    

                

 ผู้ทบทวน :     

  (รศ.อรพินธ์    เจริญผล) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:      

  (ดร.พรพรรณ    รัตนอมร) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 30 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสําหรับการทํางานในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ชื่อหน่วยงาน  :  วทิยาลัยนานาชาต ิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาติ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) :  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ระดับ 3 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้

ของวทิยาลัยนานาชาต ิไดส้ํารวจความ

ตอ้งการของคณาจารยเ์พื่อคัดเลือกองค์

ความรู้ที่จําเป็นในการทํากจิกรรม KM  

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณาจารย์ที่

ตอบแบบสํารวจ 

 

ร้อยละ 80 

 

คณาจารย์ของวิทยาลัย

นานาชาติ 

 

คณะทํางาน

การจัดการ

ความรู้ 

 

แบบฟอร์มสํารวจองค์

ความรู้ที่จําเป็นในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้จากเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพใน

อุตสาหกรรมบริการและวิชาชีพครู 

 

ม.ค. 2557 

 

ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของทีม KM 

 

ร้อยละ 80 

 

สมาชิกชุมชนนักปฏิบัต ิ 

 

คณะทํางาน

การจัดการ

ความรู้ 

 

เอกสารเกี่ยวกับมาตรฐาน

วชิาชพีที่สอดคลอ้งกับ

หลักสูตรของวทิยาลัย  

 2.2 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการใช้

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพจากรายวิชา

ของวิทยาลัยนานาชาติและหน่วยงาน/

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 จํานวนมาตรฐานตาม

สาขาวิชาชีพ 

6 สาขา - สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

- สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

- สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคาร 

- สาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว 

- สาขาวชิาการจัดการโรงแรม

และการทอ่งเที่ยว 

 - เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษใน

วิชาชีพครู 

- เอกสารและเว็บไซต์ที่

เกี่ยวข้อง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

     - สาขาวชิาคณติศาสตร์ศกึษา   

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะทํางานการจัดการความรู้ได้

รวบรวมความรู้ที่ได้จากการศึกษาจาก

แหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกมา

พิจารณาและจัดให้เป็นหมวดหมู่ตาม

สาขาวิชาชีพ  

 

ก.พ. 2557 

 

จํานวนหมวดหมู่ตาม

สาขาวิชาชีพ 

 

6 สาขา 

 

- สาขาวชิาธุรกจิระหวา่ง

ประเทศ 

- สาขาวชิาธุรกจิการบนิ 

- สาขาวชิาธุรกจิภัตตาคาร 

- สาขาวชิาการจัดการ

ท่องเที่ยว 

- สาขาวชิาการจัดการโรงแรม

และการทอ่งเที่ยว 

- สาขาวชิาคณติศาสตร์ศกึษา 

 

คณะทํางาน

การจัดการ

ความรู้ 

 

ร่างมาตรฐานการใช้

ภาษาอังกฤษใน 6 สาขา

วิชาชีพ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 ประชุมเพื่อร่างมาตรฐานการใช้

ภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ในสาขาวิชา 6 สาขา 

 

ก.พ. 2557 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

คณะทํางาน

การจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง 

4.2 นําร่างให้ผู้เชี่ยวชาญกลั่นกรอง  จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน    

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทํา (ร่าง) คู่มือแนะนําการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 

6 สาขา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ก.พ. – ม.ีค.

2557 

 

ม ี(ร่าง) คู่มือแนะนําการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในวชิาชพี 6 สาขา 

และคุณลักษณะอันพงึ 

 

6 ฉบับ 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

คณะทํางาน

การจัดการ

ความรู้ 

 

ประชุมปฏิบัติการ        
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

   ประสงคต์ามมาตรฐาน

วชิาชพี 

    

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

มกีารเผยแพร่โดยการแจกเลม่คู่มือ

แนะนําการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการ 

สื่อสารในวชิาชพี 6 สาขา และ

คุณลักษณะอันพงึประสงคต์ามมาตรฐาน

วิชาชีพให้กับกลุม่เปา้หมาย 

 

เม.ย. 2557 

 

จํานวนครั้งในการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  

 

2 ครั้ง 

 

- คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

- กลุ่มวิชาชีพ  

 

คณะทํางาน

การจัดการ

ความรู้ 

 

คู่มือแนะนําการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในวชิาชพี 6 สาขา และ

คุณลักษณะอันพงึประสงค์

ตามมาตรฐานวชิาชพี 

7 การเรียนรู้ 

มีการวัดความรู้ความเขา้ใจในการ

จัดทํา คู่มือแนะนําการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในวชิาชพี 6 สาขา และ

คุณลักษณะอันพงึประสงคต์ามมาตรฐาน

วชิาชพีโดยวัดจากแบบประเมนิความพงึ

พอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนําความรู้ 

ไปใช ้

 

เม.ย.-พ.ค. 

2557 

 

ระดับความรู้และความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

อบรม 

 

ระดับ 4 

 

- คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

- กลุ่มวิชาชีพ 6 สาขาที่

เกี่ยวข้อง 

 

คณะทํางาน

การจัดการ

ความรู้ 

 

แบบประเมินการอบรม 

 

ผู้ทบทวน :  

                  (รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ   แกว้ไทรฮะ) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายริหารวิทยาลัยนานาชาติ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  ไคริรี) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยนานาชาติ (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 31 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนแลคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละของจํานวนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3 ที่ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลสาขาการพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่น ได้คะแนนของแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มากกว่า 70%  

เป้าหมายของตัวชี้วัด :  ร้อยละ 90  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้กลุม่ “ร่วมคิด 

ร่วมทํา” ประชุมอาจารย์สาขาการพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่นเพื่อค้นหาปัญหาการฝึกปฏิบัติวิชาการ

พยาบาลเด็กและวัยรุ่นในปี 2556 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของแบบประเมนิการ

ปฏบิัติการพยาบาลของ

นักศกึษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี

ที่ 3 ในรายวชิาปฏบิัต ิสาขา

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่

ผา่นเกณฑม์ากกวา่70% 

 

ร้อยละ 90 

 

นักศึกษา

พยาบาลศาสตร์

ชั้นปีที่ 3 จํานวน 

120 คน 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กลุม่ “ร่วมคิด 

ร่วมทํา” 

 

- ระดมสมอง 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

ศึกษาปัญหา/ ข้อมูลจากการขึ้นฝกึปฏบิัติงาน

ของนักศกึษาชั้นปีที่ 3 จากปีที่ผ่าน  ๆมา เพื่อ

รวบรวมปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของการทํากจิกรรม

การพยาบาลต่าง  ๆเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและ

วัยรุ่นที่เกิดขึ้นพร้อมทัง้มกีารประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันภายในกลุม่คณะกรรมการจัดการ

ความรูก้ลุม่ “ร่วมคิด ร่วมทํา” 

 

ธ.ค. 2556 

 

จํานวนครั้งของการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน

กลุม่ “ช่วยคิด ช่วยทํา” 

 

อย่างน้อย 

4 ครั้ง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กลุม่ “ร่วมคิด 

ร่วมทํา” 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กลุม่ “ร่วมคิด 

ร่วมทํา” 

 

- ระดมสมอง 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- ความรู้ 

- การเล่าเรื่อง 

- สุนทรียสนทนา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

จัดเก็บความรู้ที่ได้จากการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกี่ยวกับกิจกรรม

ทางการพยาบาล (Procedure) ที่เกี่ยวข้องกับการ

พยาบาลเด็กและวัยรุ่นเป็นหมวดหมู ่

 

ม.ค. 2557 

 

จํานวนกิจกรรมทางการ

พยาบาล (Procedure) ที่

เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

เด็กและวัยรุ่นแบ่งเป็นฐาน

กิจกรรม (station) 

 

มากกว่า 5 

ฐาน

กิจกรรม 

(station) 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กลุม่ “ร่วมคิด 

ร่วมทํา” 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กลุม่ “ร่วมคิด 

ร่วมทํา” 

 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- ความรู้ 

- สังคมออนไลน ์

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 จัดทําคู่มือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ

พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาในรายวิชาปฏิบัติ สาขาการพยาบาล

เด็กและวัยรุ่น 

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนคู่มือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ฯของกลุ่ม “ช่วยคิด 

ช่วยทํา” 

 

จํานวน  

1 ฉบับ 

 

นักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่ 3 

จํานวน 120 คน 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กลุม่ “ร่วมคิด 

ร่วมทํา” 

 

- ระดมสมอง  

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- ความรู้ 

- สังคมออนไลน ์

 4.2 จัดทําแบบทดสอบทักษะการพยาบาลทาง

คลีนิค (OSCE) สําหรับการสอบลงสาขาวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก   

 จํานวนแบบทดสอบทักษะ

การพยาบาลทางคลีนิค 

(OSCE) ของกลุม่ “ช่วยคิด 

ข่วยทํา” 

จํานวน  

1 ฉบับ 

   

 4.3 ทดสอบการใช้คู่มือแบบทดสอบทักษะการ

พยาบาลทางคลีนิค (OSCE) สําหรับการสอบลง

สาขาวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กกับนักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่ 3 จํานวน 120 คน 

 ร้อยละของแบบทดสอบ

ทักษะการพยาบาลทาง

คลินิก (OSCE) ของนักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 

สําหรับการสอบลงสาขาวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ

วัยรุ่น 

ร้อยละ 80 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 4.4 ประเมินผลการเรียนรู้การใช้คู่มือ

แบบทดสอบทักษะการพยาบาลทางคลีนิค 

(OSCE) สําหรับการสอบลงสาขาวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลเด็ก 

 ร้อยละของแบบประเมิน

ความพึงพอใจการใช้คู่มือ

แบบทดสอบทักษะการ

พยาบาลทางคลีนิค (OSCE) 

ร้อยละ 80    

5 การเข้าถึงความรู้ 

เผยแพร่ความรู้ลงใน web site KM ของ

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

 

 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนข้อมูลที่เผยแพร่ใน

web site KM  

 

อย่างน้อย 

3 เรื่อง 

 

นักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่ 3 

จํานวน 120 คน 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กลุม่ “ร่วมคิด 

ร่วมทํา” 

 

- ระดมสมอง 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- ความรู้ 

- เว็บไซต์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

คณะกรรมการจัดการความรู้กลุม่ “ร่วมคิด ร่วม

ทํา” กับบุคลากรอื่นๆ ทั้งในและนอกวิทยาลัย 

 

ก.ย. 2557 

 

จํานวนครั้งของการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

กลุม่“ร่วมคิด ร่วมทํา”กับ

บุคลากรอื่นๆ ทั้งในและนอก

วิทยาลัย 

 

อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กลุม่ “ร่วมคิด 

ร่วมทํา”และ

อาจารย์ภายใน

และนอก

วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กลุม่ “ร่วมคิด 

ร่วมทํา” 

 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- ความรู้ 

-คู่มือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เรื่องการ

พัฒนาการเรียน

การสอนเพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาใน

รายวิชาปฏิบัติ ฯ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 จัดทําคู่มือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการ

เรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน

รายวิชาปฏิบัติ สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 

 

 

ก.ย. 2557 

 

จํานวนคู่มือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การพัฒนาการเรียน

การสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาในรายวิชาปฏิบัติฯ 

 

 

จํานวน 120 

เล่ม 

 

นักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่ 3 

จํานวน 120 คน 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้

กลุม่ “ร่วมคิด 

ร่วมทํา” 

 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- คู่มือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาการ

เรียนการสอน

เพื่อผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาใน

รายวิชาปฏิบัติ ฯ 

 7.2 ประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาปฏิบัติ สาขา

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 แบบประเมินความพึงพอใน 

 

มากกว่า

ร้อยละ 80 

  

 

ผู้ทบทวน :      

  (รศ.อรพินธ์    เจริญผล) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:       

            (ดร.พรพรรณ    รัตนอมร) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 32 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของชาวต่างชาติที่อาศัยในชุมชน 

ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : จํานวนนวัตกรรมที่ผลิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ   

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   1 ชิ้น 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

1.1 แต่งตั้งสมาชิกกลุ่มความรู้

และดําเนินการทบทวนปัญหา

จากรายงานการถอดบทเรียน

หลังฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 

2556 เพื่อค้นหาหัวข้อปัญหาที่

จะนํามาจัดการความรู้ 

 

ก.พ. – ม.ีค.

2557 

 

ปัญหาที่นํามาเป็น

หัวข้อบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

1 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

-คณะกรรมการจัดการ

ความรู้กลุ่มครูสีฟ้า          

-นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 

ปีการศึกษา 2557 

  

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุม่

ครูสีฟ้า 

 

 

 

 

 

 

- รายงานการจัดการ

ความรู้กลุ่มครูสีฟ้า ปี 

2556 

- รายงานการถอด

บทเรียนหลังฝึก

ภาคปฏิบัติวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล

อนามัยชุมชน ปี

การศึกษา 2556 

 1.2 สมาชิกกลุ่มความรู้ครูสีฟ้า 

หาแนวทางการพัฒนาคู่มือซัก

ประวัติภาษาอาเซียนเพื่อให้

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 

คือยกระดับมาตรฐานการ

จัดการเรียนการสอนและ

คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ของสวนสุนันทา 

 แนวทางการพัฒนา

คู่มือซักประวัติภาษา

อาเซียน 

1 หัวข้อ - คณะกรรมการจัดการ

ความรู้กลุ่มครูสีฟ้า         

 - นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 

4 ปีการศึกษา 2557 

 - คู่มือซักประวัติภาษา

อาเซียน 

- สุนทรียสนทนา 

- การเล่าเรื่อง 

- ฐานความรู้ 

- เว็บไซต์ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 สุนทรียสนทนาเพื่อคัดเลือก

แนวทางการพัฒนาคู่มือซัก

ประวัติภาษาอาเซียนเพื่อนําไปสู่

การผลิตนวัตกรรมเพื่อการ

สร้างเสริมสุขภาพของ

ชาวต่างชาติที่อาศัยในชุมชน 

 

 

ม.ีค.-เม.ย.

2557 

 

แนวทางการพัฒนา

คู่มือการซักประวัติ

ภาษาอาเซียนเพื่อ

นําไปสู่การผลิต

นวัตกรรมเพื่อการ

สร้างเสริมสุขภาพของ

ชาวต่างชาติที่อาศัยใน

ชุมชน 

 

1 แนวทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- อาจารย์ผู้สอนวิชาฝึก

ปฎิบัติการพยาบาลอนามัย

ชุมชน 

- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 

4 ปีการศึกษา 2557  

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

ครูสีฟ้า 

 

 

 

 

 

 

- สุนทรียสนทนา 

- การเล่าเรื่อง 

- ระดมสมอง 

- คู่มือซักประวัติภาษา

อาเซียน 

 

 2.2 นําคู่มือซักประวัติภาษา

อาเซียนไปใช้สอบถามเพื่อ

รวบรวมปัญหาสุขภาพของ

ชาวต่างชาติในชุมชน 

 ปัญหาสุขภาพของ

ชาวต่างชาติเพื่อนําไป

สร้างนวัตกรรม 

 

1 หัวข้อ 

 

- อาจารยผ์ู้สอนวิชาฝกึปฎิบัติ

การพยาบาลอนามัยชุมชน 

- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 

4 ปีการศึกษา 2557  

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

ครูสีฟ้า 

 

- สุนทรียสนทนา 

- การเล่าเรื่อง 

- ระดมสมอง 

 - คู่มือซักประวัติภาษา

อาเซียน 

3 การจัดการความรู้ให้เป็น

ระบบ 

นําข้อมูลสุขภาพของ

ชาวต่างชาติในชุมชนที่สํารวจได้ 

มาจัดหมวดหมูเ่พื่อจัดลําดับ

ความสําคัญของปัญหาต่อไป 

 

 

เม.ย.-พ.ค. 

2557 

 

 

ปัญหาสุขภาพของ

ชาวต่างชาติในชุมชนที่

ผ่านขั้นตอนการ

จัดลําดับความสําคัญ

ของปัญหา 

 

 

1 ปัญหา 

 

- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 

4 ปีการศึกษา 2557 

- คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ครูสีฟ้า 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

ครูสีฟ้า 

 

 

- คู่มือซักประวัติภาษา

อาเซียน 

- สุนทรียสนทนา 

- การเล่าเรื่อง 

- ระดมสมอง 
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4 การประมวลผลและ

กลั่นกรองความรู้ 

4.1 นําปัญหาสุขภาพที่ผ่านการ

จัดลําดับความสาํคัญมาประชุม

เพื่อหาแนวทางการสร้างนวัตกรรม

เพื่อสร้างเสริมสขุภาพ 

 

 

ม.ิย.-ส.ค.

2557 

 

 

จํานวนนวัตกรรมเพื่อ

สร้างเสริมสขุภาพที่

สอดคลอ้งกับปัญหาที่

สํารวจได ้

 

 

 1 เรื่อง 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ครูสีฟ้า 

- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 

4 ปีการศึกษา 2557 

- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 

4 ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

ครูสีฟ้า 

- นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 

2557 

- นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 

2557 

 

 

- คู่มือซักประวัติภาษา

อาเซียน 

-ถอดบทเรียน 

-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-การชี้แนะ  4.2 แบ่งนักศกึษาเป็น 2 กลุม่ 

ทดลองใช้นวัตกรรมสร้างเสริม

สุขภาพและถอดบทเรียนหลัง

การทดลองใช้ เพื่อปรับปรุง

แก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

 - จํานวนครัง้ของการ

ทดลองใช้ 

- จํานวนครัง้ของการ

ถอดบทเรียนหลังใช้

นวัตกรรมสร้างเสริม

สุขภาพ 

- จํานวนนักศกึษาที่นํา

นวัตกรรมสร้างเสริม

สุขภาพไปใช ้

- ไม่น้อย

กว่า 2 ครั้ง 

- ไม่น้อย

กว่า 2 ครั้ง 

 

 

- ร้อยละ 

100  

 

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 นํานวัตกรรมสร้างเสริม

สุขภาพ ให้นักศึกษานําไปใช้ใน

การฝึกปฎิบัติการพยาบาล

อนามัยชุมชน 

 

ก.ค.-ส.ค. 

2557 

 

ร้อยละของ 

นักศึกษาที่นํา

นวัตกรรมสร้างเสริม

สุขภาพไปใช้ 

 

ร้อยละ 100 

 

 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 

 

อาจารยผ์ู้ฝึก

ปฏบิัติการพยาบาล

อนามัยชุมชน 

 

คู่มือฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลอนามัยชุมชนฉบับ

เตรียมรองรับประชาคม

อาเซยีน 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

 5.2 จัดทําคู่มือการใช้นวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ 

 

ก.ค.-ส.ค. 

2557 

คู่มือการใช้นวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ 

1 เล่ม 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ทุกกลุ่มในวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพและ

บุคลากรรวมทัง้นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาที่สนใจ 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

ครูสีฟ้า 

 

คู่มือการใช้นวัตกรรมสร้าง

เสริมสขุภาพ 

 

 5.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลังฝึกปฏิบัติงาน 

 

 จํานวนครั้งของการจัด

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลังฝึกปฏิบัติงาน 

 

 2 ครั้ง 

 

- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 

4 

- อาจารย์สาขาการ

พยาบาลอนามัยชุมชนและ

อาจารย์ 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

ครูสีฟ้า 

- นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 

2557 

- เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลังฝกึปฏบิัติงาน 

- บอร์ดเกี่ยวกับ

กระบวนการดําเนินงาน

โครงการ KM 

www.km.ssru.ac.th 

 5.4 มีการจัดบอร์ดเกี่ยวกับ

กระบวนการดําเนินงาน

โครงการ KM ให้บุคคลอื่น

สามารถทราบข้อมูลได ้

 

 จํานวนครั้งการจัด

บอร์ดเกี่ยวกับ

กระบวนการ

ดําเนินงานของกลุม่

จัดการความรู้ครูสีฟ้า 

เดือนละ 2 

หัวข้อ 

 

อื่นๆในวิทยาลัยรวมทั้ง

ผู้สนใจ 

 

  

 

 

 

 

 5.5 มีการเผยแพร่ทาง Website  การเผยแพร่ทาง 

www.km.ssru.ac.th 

เดือนละ 1 

ครั้ง 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้กลุ่มครูสีฟ้า 
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 5.6 จัดทําแฟ้มการดําเนินงาน

กลุ่มความรู้ครูสีฟ้าเพื่อให้บุคคล

ในหน่วยงานสามารถอ่านได้ 

 จํานวนแฟ้มการ

ดําเนินงานกลุ่มความรู้

ครูสีฟ้า 

1 เล่ม คณะกรรมการจัดการ

ความรู้กลุ่มครูสีฟ้า 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ทุก

กลุ่มในวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ

และบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย 

แฟ้มการดําเนินงานกลุม่

ความรู้ครูสีฟ้า 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 

6.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การดําเนินงานของกลุ่มความรู้

ในหน่วยงาน 

 

 

ก.ค.-ส.ค.

2557 

 

 

จํานวนครั้งของการจัด

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในหน่วยงาน 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 ครั้ง 

 

 

 

คณะกรรมการจัดการความรู้

ทุกกลุม่ในวทิยาลัยพยาบาล

และสขุภาพและบุคลากรใน

มหาวทิยาลัยที่สนใจ 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

ครูสีฟ้า 

 

 

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

หน่วยงาน 

 6.2 จัดทํารายงานกระบวนการ

ดําเนินงานกลุ่มความรู้ครูสีฟ้า 

ให้บุคคลอื่นสามารถอ่านได้ 

 

 คู่มือเกี่ยวกับ

กระบวนการ

ดําเนินงานของกลุม่

จัดการความรู้ 

1 เล่ม 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ทุกกลุ่มในวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพและ

บุคลากรรวมทัง้นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยที่สนใจ 

 คู่มือเกี่ยวกับ

กระบวนการดําเนินงาน

โครงการ KM 

 

 6.3 จัดทําคู่มือการใช้นวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ 

 

 คู่มือการใช้นวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ 

 

 

1 เล่ม 

 

  คู่มือการใช้นวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ 
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 6.4 มีการเผยแพร่กระบวนการ

ดําเนินงานกลุ่มครูสีฟ้าทาง 

Website เพื่อให้ผู้ที่สนใจ

สามารถเข้าไปรับทราบข้อมูล 

ก.ค.-ส.ค.

2557 

การเผยแพร่ทาง  

www.km.ssru.ac.th 

 

เดือนละ  

2 หัวข้อ 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ทุกกลุ่มในวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพและ

บุคลากรรวมทัง้นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยที่สนใจ 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

ครูสีฟ้า 

 

www.km.ssru.ac.th 

 

 6.5 มีการจัดบอร์ดเกี่ยวกับ

กระบวนการดําเนินงาน

โครงการ KM ให้บุคคลอื่น

สามารถทราบข้อมูลได ้

 การจัดบอร์ด

นิทรรศการ 

เดือนละ  

1 ครั้ง 

 บอร์ดนิทรรศการ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ติดตามผลการใช้ นวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

ก.ค.-ส.ค.

2557 

 

ความสมบูรณ์ของ

นวัตกรรมสร้างเสริม

สุขภาพและคู่มือการ

นําไปใช้ 

 

ไม่น้อยกว่า 

60 % 

 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 

ปีการศึกษา 2557 

 

 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

ครูสีฟ้า 

- นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 

2556 

 

คู่มือการใช้นวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ 

 7.2 ถอดบทเรียนอาจารย์ผู้ฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย

ชุมชนเพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุง

นวัตกรรมและวิธีการเรียนการ

สอนในปีถัดไป 

 

 

 จํานวนครั้งของ  

การถอดบทเรียน 

 

2 ครั้ง 

 

-อาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลอนามัยชุมชน 

-คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ครูสีฟ้า 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ครูสี

ฟ้า 

- การเล่าเรื่อง 

- สุนทรียสนทนา 
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 7.3 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วม

ประกวดกิจกรรม KM ของ

มหาวิทยาลัย 

ก.ค.-ส.ค.

2557 

รางวัลจากการ

ประกวด 

 Best 

Practice 1 

รางวัล 

คณะกรรมการจัดประกวด

กลุ่มความรู้ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

ครูสีฟ้า 

 

- รายงานการดําเนินงาน

กลุ่มความรู้ครูสีฟ้า ปี 

2557 

- ระดมสมอง 

 

ผู้ทบทวน :       

  (รศ.อรพินธ์    เจริญผล) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการวิทยาลัย 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัต ิ:                

   (ดร.พรพรรณ    รัตนอมร) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 33 การยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

ชื่อหน่วยงาน  :  บัณฑิตวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 กํากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงาน

วิทยานิพนธ ์และการค้นคว้าอิสระให้สามารถสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : 1. ร้อยละผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร ่

                                                     2. ร้อยละผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ ์หรือเผยแพร ่

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   1. ร้อยละ 12  

 2. ร้อยละ 50 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

     คณะกรรมการอํานวยการการจัดการความรู้

ของบัณฑติวิทยาลัย ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้

ที่จําเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ กําหนด

องค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้ง

กับยุทธศาสตร์ของบัณฑติวิทยาลัย 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการ

อํานวยการการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

อํานวยการการ

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการ

อํานวยการการ

จัดการความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้ให้

กลุ่มเป้าหมาย 

 เชญิวทิยากรมาใหค้วามรู้เรื่องการยกระดับ

คุณภาพผลงานทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา กับทมี KM และบุคลากรที่

เกี่ยวขอ้ง 

 

ธ.ค. 2556 

 

 

ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของทีม KM 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

ทีม KM และ

บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 

ทีม KM 

 

ระบบพี่เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.2 แสวงหาความรู้ 

 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ

ยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา จากหน่วยงานภายนอกหรือจาก

การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอื่น  

ม.ค. 2557 จํานวนแหล่งความรู้ 1 แหล่ง หน่วยงาน

ภายนอก 

ทีม KM  ฐานความรู้ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

    ทีม KM ได้รวบรวมความรู้เทคนิคการ

ยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ได้จากการไปค้นคว้าเพิ่มเติม

จากหลายๆ หน่วยงานมาพิจารณาและจัดให้

เป็นหมวดหมู ่เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลในการ

พิจารณาดําเนินการในขั้นต่อไป 

 

ก.พ. 2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 

1 เรื่อง 

 

ทีม KM  

 

ทีม KM 

 

ฐานข้อมูล 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 ประมวลความรู้เทคนิคการยกระดับ

คุณภาพผลงานทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยการจัดประชุมระดมความคิด

จากทีม KM  

 

ม.ีค. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

  

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อกลั่นกรองความรู้ที่ได้

และจัดทําเป็นคู่มือ/แนวทางที่จะนําไปใช้ได้จริง 

พ.ค. 2557 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ผู้เชี่ยวชาญ และ

ทีม KM 

ทีม KM  ชุมชนนักปฏิบัต ิ
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

     จัดทําคู่มือ/แนวทางการยกระดับคุณภาพ

ผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาพร้อม

เผยแพร่ในเว็บไซต์ KM ของบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อขอข้อมูลสะท้อนกลับ 

 

ม.ิย. 2557 

 

มีคู่มือ/แนวทางการ

ยกระดับคุณภาพผลงาน

ทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 

1 ฉบับ 

 

ทีม KM และ

บุคคลภายนอก 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากร

ภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

 

ส.ค. 2557 

 

จํานวนครั้งในการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

ครั้ง 

 

- ทีม KM 

- บุลากรภายใน

และภายนอก

หน่วยงาน 

 

ทีม KM 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ส.ค. 2557 

 

- ร้อยละผลงานของ

ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ หรือเผยแพร ่        

- ร้อยละผลงานของ

ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ไดร้ับการ

ตีพิมพ์ หรือเผยแพร ่

 

- ร้อยละ 12 

 

 

 

- ร้อยละ 50 

 

 

ผูร้ับบริการ ได้แก่ 

นักศึกษา 

บุคคลภายนอก  

 

ทีม KM 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

 

ส.ค. 2557 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

- 

 

 

ผู้ทบทวน :  

                  (อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห)์ 

ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

                    (ผศ.ดร.ธนสุวิทย ์ทับหิรัญรักษ)์ 

ตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  142 
 

 

องค์ความรู้ที่ 34 การวางแผนการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตให้การศึกษา 3 วิทยาเขต 

ชื่อหน่วยงาน  :  สํานักงานวิทยาเขต 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัฒฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์วิทยาเขต 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   . ร้อยละ 80  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

1.1 คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ

สํานักงานวิทยาเขตประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ที่

จําเป็น โดย พิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของสํานักงานวิทยาเขต 

 

ม.ีค. 2556 

 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

ทีม KM 

 

 

 

ระดมสมอง 

 

 

 1.2 คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ

สํานักงานวิทยาเขต ประชุมทบทวนและจัดทํา

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2557 

 แผนการจัดการความรู้

ได้รับการอนุมัติ 

1 ฉบับ   ชุมชนนักปฏบิัติ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการ

ประชาสัมพันธ ์ให้ความรู้กับทีม KM และบุคลากร

ที่เกี่ยวข้อง 

 

เม.ย. 2557 

 

ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของทีม KM 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 

ทีม KM 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

 2.2 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

การเข้าถึงข้อมูล การเผยแพร่ข่าวสาร 

พ.ค. 2557 ร้อยละของทีม KM ที่เข้า

ร่วมศึกษา 

ร้อยละ 80 ทีม KM   
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 คณะทํางานจัดการความรู้ได้รวบรวมความรู้

ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหลายๆ แหล่งมา

พิจารณาและจัดให้เป็นหมวดหมูเ่พื่อจัดทําเป็น

ฐานข้อมูลในการพิจารณาดําเนินงานขั้นต่อไป 

 

พ.ค. 2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 

1 เรื้อง 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ฐานข้อมูล 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 จัดประชุมทีมงาน KM และชี้แจงต่อบุคลากร

ให้รับรู้ในการดําเนินงานแผนการประชาสัมพันธ์ 

 

 ม.ิย. 2557 

 

ร้อยละทีม KM ที่เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ทีม KM 

 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

 4.2 กลั่นกรองความความรู้ที่ได ้  จํานวนผู้เชี่ยวชาญ  1 คน    

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตให้

การศึกษา 3 วิทยาเขต 

 

 

ก.ค. 2557 

 

(ร่าง) แผนการ

ประชาสัมพันธว์ิทยาเขตให้

การศกึษา 3 วิทยาเขต 

 

1 ฉบับ 

 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

 

 5.2 ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยอธิการฝ่าย

บริหารและวิทยาเขต 

 แผนการประชาสัมพันธ์

วิทยาเขตให้การศึกษา 3 

วิทยาเขต 

ได้รับการ

อนุมัต ิ

   

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 ให้ความรู้ จัดอบรมให้กับบุคลากรสํานักงาน

และ 3 วิทยาเขต 

 

ส.ค. 2557 

 

 

ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

อบรม 

 

ร้อยละ 80 

 

 

บุคลากรสํานักงาน

วิทยาเขตและบุคลากร

ภายนอก 

 

 

ทีมงาน KM 

 

 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 6.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากร

สํานักงานวิทยาเขตและหน่วยงานภายนอก 

ส.ค. 2557 จํานวนครั้งในการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ไม่น้อยกว่า  

1 ครั้ง 

ทีมงาน KM บุคลากร

สํานักงานและวิทยา

เขต 

ทีมงาน KM เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 คณะทํางานจัดการความรู้บันทึกการนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ลงแบบฟอร์ม 

 

ส.ค. 2557 

 

รายงานสรุปผลการนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

1 ฉบับ 

 

ทีมงาน KM 

 

ทีมงาน KM 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ 

 7.2 ประเมินผลความสําเร็จของการนําองค์ความรู้

ไปใช้ประโยชน์  

 

 ร้อยละความสําเร็จของ

การดําเนินงานตาม

แผนการประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละ 80 

 

ผู้ปฏิบัติ 

 

ทีมงาน KM 

 

แบบสอบถาม 

 

 7.3 ส่งกลุ่มความรู้ร่วมการสรรหา Best Practice 

กลุ่มความรู้ 

 จํานวนรางวัลที่ได ้ 1 รางวัล ทีม KM ทีมงาน KM เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 

ผู้ทบทวน :                     

              (นางสาวมยุรี กันยาเลิศ) 

ตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:                 

              (อาจารย์วินัย หมั่นคติธรรม) 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 35 การพฒันานักศึกษาใหไ้ด้ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา    

ชื่อหน่วยงาน  :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน  :  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : 1.ผลการประเมินของผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์    

 2. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย      

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   1. ระดับ 3.51   

 2. 1 รางวัล                   

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประชุม

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับ

หน่วยงาน  

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

บุคลากรภายใน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้ 

 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ

จัดการความรู้ จากหน่วยงานภายนอก 

 

ม.ค.-ก.พ. 

2557 

 

จํานวนแหล่งความรู้ 

 

2 แหล่ง 

 

หน่วยงานภายนอก 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

ฐานความรู้ 

 2.2 ศึกษาองค์ความรู้ 

       ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา   

ภายในคณะฯ 

ม.ค. 2557 

 

 

ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของทีม KM 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

KM Team และบุคลากรหรือ

สมาชิกที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 ฐานข้อมูลกลุม่ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.3 แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้ให้

กลุ่มเป้าหมาย 

 เชญิผู้เชี่ยวชาญดา้นการพัฒนานักศึกษา

ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา   มาใหค้วามรู้

กับทมี KM และบุคลากรในคณะฯ 

ก.พ. 2557 

 

ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของทีม KM 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และบุคลากรหรือ

สมาชิกที่เกี่ยวข้อง 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้และ

บุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการ

จัดการความรู้ 

ฐานข้อมูลกลุม่ 

 

 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

     คณะทํางาน KM ไดร้วบรวมความรู้การ

พัฒนานักศกึษาตามอัตลักษณข์องสวนสุนัน

ทา  มาพจิารณาและจัดใหเ้ป็นหมวดหมู ่เพื่อ

จัดทําเป็นฐานขอ้มูลในการดําเนนิการในขัน้

ต่อไป 

 

ม.ีค. 2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 2 

เรื่อง 

 

ทีม KM และสมาชิก 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง 

 

 

 

 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

      ประมวลความรู้การพัฒนานักศึกษา

ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา   โดยเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญ มากลั่นกรองความรู้ที่ได ้ เพื่อให้

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

ม.ีค. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และสมาชิก 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง  

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 จัดทํา (ร่าง) คู่มือการพัฒนานักศึกษา

ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา   พร้อม

เผยแพร่ในเว็บไซต์ KM ของคณะฯ ให้กับ

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในคณะฯ  

 

เม.ย.-พ.ค. 

2557 

 

 

 

ม ี(ร่าง) คู่มือการ

พัฒนานักศึกษา

ตามอัตลักษณข์อง

สวนสุนันทา 

 

1 ฉบับ 

 

 

 

 

ทีม KM และสมาชิก 

 

 

 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

 

 

- 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 

 5.2  จัดทําเป็นแผน่พับ/เอกสาร เกร็ดความรู้ 

แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์

ของสวนสุนันทา    

พ.ค. 2557 ม ี(ร่าง)แผ่นพับ 

เกร็ดความรู้ 

ไม่น้อยกว่า  

2  เรื่อง 

ทีม KM และสมาชิก คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน 

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนครัง้ในการจัด

กจิกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

 

ไม่น้อยกว่า  

1 ครั้ง 

 

- ทีม KM 

- บุลากรภายในหน่วยงาน 

 

คณะทํางานการ

จัดการองค์ความรู้ 

 

- 

 

 6.2 จัดทําเอกสาร คู่มือ และแผ่นพับ สําหรับ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่  

 - จํานวนคู่มือ 

 

- จํานวนแผ่นพับ 

1 เล่ม 

 

ไม่น้อยกว่า  

2 ฉบับ 

  ฐานความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 โครงร่างของงานวจิัยเรื่อง “แนวทางการ

พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณข์อง 

สวนสุนันทา” 

 

ก.ค. - ส.ค. 

2557 

 

มโีครงร่างงานวิจัย เพื่อ

ขอเสนอรับทุนงานวจิัย  

 

1 เรื่อง 

 

ผูร้ับบริการ 

 

ผูร้ับผิดชอบของ

งานวิจัย 

 

- 
 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

ส.ค. 2557 กิจกรรมที่นําเสนอ มากกว่า 1 

กิจกรรม 

ทีม KM 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

  7.3  ทบทวนการดําเนนิการตามเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 

ส.ค. 2557 - ร้อยละของนักศกึษา

ไดร้ับการพัฒนา 

อัตลักษณข์อง 

สวนสุนันทา    

- ระดับความตระหนัก

และเขา้ใจของนกัศกึษา

ในอัตลักษณข์อง 

สวนสุนันทา      

  ร้อยละ 70 

 

 

 

มากกว่า 3.5 

ทีม KM 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

- 

 

ผู้ทบทวน :  

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศัย  โทวชิา) 

ตําแหน่ง.รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา... 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัต ิต๊ะปินตา) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : 1.ผลการประเมินของผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์    

 2. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณข์องมหาวทิยาลัย      

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   1. ระดับ 3.51   

 2. 1 รางวัล                   

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุม

คัดเลือกองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์รูปแบบของ

ความรู้ 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

จัดการความรู้ที่เข้าร่วม

ประชุม 

 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ผอ.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

และคณะทํางานการจัดการ

ความรู้และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

  

ชุมชนนักปฏบิัติ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้ ให้

กลุ่มเป้าหมาย 

   เชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อถอดความรูเ้รื่องการ

พัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวิธีการ

ทํางานจากกิจกรรมโครงการที่ทํา 

 

 

 

ธ.ค. 2556 

 

จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

3 คน 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

 

ผอ.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

และคณะทํางานการจัดการ

ความรู้และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

 

ระบบพี่เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.2 ศึกษาองค์ความรู้  

   ศึกษาองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนา 

ธ.ค. 2556 – 

ม.ค. 2557 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

สัมมนา 

ร้อยละ 60 ตัวแทนจาก 5 

สาขาวิชาอย่างน้อย   

1 คน 

ผอ.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

และคณะทํางานการจัดการ

ความรู้และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

   คณะกรรมการจัดการความรู้ได้รวบรวม

ความรู้ที่ได้มาจัดการให้เป็นระบบและจัดทํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ก.พ.- ม.ีค. 

2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 

2 เรื่อง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้ 

 

ฐานความรู้ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

   ประมวลความรู้โดยการจัดประชุมระดม

ความคิดจาก ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่

วิทยาลัย 

 

เม.ย. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 

 

10 คน 

 

ผู้บริหาร อาจารย์

เจ้าหน้าที่วิทยาลัย 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 ร่างคู่มือการปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาให้ได้

ตามอัตลักษณข์องมหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

พ.ค.-ม.ิย. 

2557 

 

 

มีร่างคู่มือการปฏิบัติการ

พัฒนานักศึกษาให้ได้

ตามอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลัย 

 

1 เล่ม 

 

- คณาจารย์ 

- นักศึกษา 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้ 

 

- ชุมชนนัก

ปฏิบัติ 

- ระบบพี่เลี้ยง 

 5.2 ประชุมชี้แจงคู่มือปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา

ให้ได้ตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา และแจกไปยังสาขาเพื่อขอข้อมูล

สะท้อนกลับจัดทําคูม่ือ 

 ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

ร้อยละ 75    
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้ที่

กําหนด และจัดทําคู่มือการพัฒนานักศึกษาให้

ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 

ก.ค.-ส.ค. 

2557 

 

 

 

จํานวนครั้งในการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 ครั้ง 

 

อาจารย์/ผู้ช่วยสอน

และเจ้าหน้าที่ของ

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้ 

 

ฐานความรู้ 

6.2 ให้ความรู้จัดฝึกอบรมการพัฒนานักศึกษา

ให้ได้ตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาให้แก่บุคคลสายวิชาการ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

 ร้อยละของจํานวนผู้เข้า

อบรม 

ร้อยละ 80  บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนันสนุน 

 เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 

ส.ค.-ก.ย. 

2557 

 

- ผลการประเมินของ

ผู้เรียนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์    

- จํานวนนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัลในประเด็นที่

เกี่ยวกับอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลัย      

 

- 3.51   

 

 

 

- 1 รางวัล   

 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้ 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 7.2 นําความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับ 

   บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ส.ค. 2557 จํานวนครั้งในการ

ถ่ายทอด 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน

หน่วยงาน 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้ 

ระบบพี่เลี้ยง 

                                   

ผู้ทบทวน :                     

                   (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์   ลีระพันธ)์ 

ตําแหน่งรองผูอ้ํานวยการวิชาการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

                           

ผู้อนุมัต ิ:     

               (ศาสตราจารย ์นายแพทย์อดุลย์  วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต)  

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  วางกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : 1.ผลการประเมินของผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์    

 2. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณข์องมหาวทิยาลัย      

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   1. ระดับ 3.51   

 2. 1 รางวัล                   

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้   

คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการ

ความรู้ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ประชุมคัดเลือก

องค์ความรู้ที่จําเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หรือกําหนดองค์ความรู้ใหม ่โดยให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

 

พ.ย.-ธ.ค. 

2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

ดําเนินงานการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 

 

 

 

การสร้างและแสวงหาความรู้   

สร้างและแสวงหาความรู้โดยการเข้าร่วม

กิจกรรมของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย, 

การศึกษาจาก  Internet และสื่อประชาสัมพันธ ์ 

ป้าย  แผ่นพับ   

 

ม.ค. 2557 

 

 

จํานวนแหล่งความรู้ 

 

 

 

 

อย่างน้อย  

3  แหล่ง 

 

 

 

บุคลากรประจํา

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ 

 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

 

 

- เอกสาร

ประกอบการเข้า

ร่วมกิจกรรม   

- เอกสารต่างๆ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ   

คณะกรรมการจัดการความรู้ รวบรวม

ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู ้การศกึษาเอกสาร

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําคู่มือการพัฒนา

นักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา 

 

ก.พ.-ม.ีค.

2557 

 

จํานวนคูม่ือ 

 

 

 

1  เล่ม 

 

 

 

บุคลากรประจํา

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ 

 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ

และฐานข้อมูล 

 

 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ : 

4.1 จัดการประชุมเพื่อประมวลผลความรู้ที่ได้

จัดทําคู่มือการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์

สวนสุนันทา  

 

พ.ค. 2557 

 

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การพัฒนานักศึกษา

ตามอัตลักษณข์อง 

สวนสุนนันทา 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้/

หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 4.2 กลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 

อัตลักษณ์ 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1  คน    

5 การเข้าถึงความรู้     

ศึกษาจากคูม่ือการพัฒนานักศึกษาตาม 

อัตลักษณ์ของสวนสุนันทา   

 

ม.ิย. 2557 

 

คู่มือการพัฒนานักศึกษา

ตามอัตลักษณข์อง 

สวนสุนนันทา 

 

1  เล่ม 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

ระดมสมอง 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   

6.1  จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูคู้่มือการ

พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนนุนันทา

ภายในวิทยาลัยการภาพยนตร์   

 

ส.ค. 2557 

 

จํานวนครั้งการจัดอบรม 

 

 

 

1 ครั้ง 

 

 

 

บุคลากรประจํา

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์  

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 6.2  แบ่งปันความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ  

 จํานวนช่องทางการ 

แบ่งปัน 

อย่างน้อย  

2 ช่องทาง 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

ฐานข้อมูล 

7 การเรียนรู้ 

7.1  ประเมินการนําคู่มือการพัฒนานักศึกษา

ตามอัตลักษณ์ของสวนนุนันทา ไปใช้ประโยชน์ 

 

ส.ค. 2557 

 

ผลการประเมินของผู้เรียน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ 

 

  3.51 

 

นักศึกษาวิทยาลัย

การภาพยนตร์ฯ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

 

แบบประเมินการ

อบรม 

 

 7.2  ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา  Best  

Practice  กลุ่มความรู้ 

 

 จํานวนรางวัลที่ได้รับ 1  รางวัล คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

  

 

 

ผู้ทบทวน :  

  (นางสาวนิชาภา  อิทธิประเสริฐ) 

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานวิทยาลัยการภาพยนตร ์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ: 

  (ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 36 การพัฒนานักศึกษาใหไ้ด้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ชื่อหน่วยงาน  : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :    5 คน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู ้

   คณะกรรมการการ จัดการความ รู้ของ

แผนการจัดการความรู้แผน 3 ประชุมพิจารณา

ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

กําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นในพัฒนานักศกึษา  

 

ธ.ค. 2556 

 

มีแผนการจัดการความรู้ 

 

1 แผน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ แผนที่ 

3  

 

ฐานความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้โดยการพัฒนาความรู้ให้กับ

สมาชิก โดยสามารถค้นคว้าเอกสาร Website 

และนํามาเผยแพร่ให้สมาชิกรับทราบ  

 

ม.ค. 2557  

 

จํานวนแหล่งข้อมูลที่

ค้นคว้า  

 

2 แหล่ง 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 

2.2 มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับกลุ่ม

สมาชิก 

เม.ย. 2557 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ  1 คน 

 

  ระบบพี่เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

   สมาชิกกลุ่ม KM ได้รวบรวมความรู้ที่ได้รับ

จ ากการ ไปค้ นคว้ า เพิ่ ม เ ติ ม จ ากหลายๆ 

หน่วยงานมาพิจารณา และกลั่นกรองข้อมูล 

เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาและ

ดําเนินการตามแผนต่อไป 

 

เม.ย. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าร่วม 

 

4 คน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ระบบพี่เลี้ยง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู ้

   ประมวลความรู้และกลั่นกรองความรู้โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว 

ในการจัดประชุมระดมความคิดจากการพัฒนา

เครื่องมือให้เหมาะสมและนําปฏิบัต ิ              

 

พ.ค. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าร่วม 

 

4 คน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 

5 การเข้าถึงความรู้ 

    สมาชิกเข้าถึงความรู้ในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้โดยการนําเอาแนวทางการพัฒนา

นักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ไปปฏิบัต ิ  

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าร่วม 

 

4 คน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

    สมาชิกมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภายในและภายนอกกลุ่มทั้งในเว็บไซต ์KM ของ

คณะและเว็บไซต ์KM ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

4 คน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 มีการประเมินผลในการนําองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

 

ส.ค. 2557 

 

จํานวนนักศึกษาที่ได้รับ

การประกาศเกียรติคุณ

ยกย่องในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 

5 คน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 

7.2 ส่งกลุ่มเข้าร่วมสรรหา Best Practice    จํานวนแผนการจัดการ

ความรู้ ร่วมสรรหา Best 

Practice  

 

1 แผน   ฐานความรู้ 

 

           

ผู้ทบทวน :           

                   (อาจารย์ รัชศักดิ์ สารนอก) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)  

 

ผู้อนุมัต ิ:                    

              (รองศาสตราจารย์ ดร. ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ) 

ตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ชื่อหน่วยงาน  :  คณะวิทยาการจัดการ (นิเทศศาสตร์)  

ประเด็นยุทธศาสตร์  : ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา  

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :    5 คน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

 ประชุมอาจารย์กลุ่มสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ, 

มอบหมายหน้าที่, คัดเลือกองค์ความรู้

ที่จําเป็นตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

คณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอ

แผนการจัดการความรู้และข้อเสนอ

โครงการวิจัยปี 2558 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ที่เข้าประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้กลุม่

สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ 

 

หัวหน้ากลุม่

สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 สํารวจความต้องการของนักศึกษา 

 

ม.ค. –ก.พ. 

2557 

 

 

จํานวนข้อมูลความต้องการของ

นักศึกษา 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 เรื่อง 

 

 

ทีม CAR และ

อาจารย์  

นักศึกษา 

หน่วยงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 

คณะทํางาน 

 

- แบบสอบถาม 

- เอกสาร ตํารา 

- ฐานความรู้ 

คณะอื่น ๆ 

- ข้อมูลข่าวสาร 

- สุนทรียสนทนา 

2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

สมาชิกกลุม่ รวมทั้งกับหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

 จํานวนวิธีการสอน / เทคนิคการ

สอน 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 เทคนิค 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 

2.3 ศึกษาจากแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านเทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้

ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ม.ค. –ก.พ. 

2557 

 

จํานวนเทคนิคการพัฒนา

นักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ที่ผ่านการรวบรวม

นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ไม่น้อยกว่า 

1 เทคนิค 

  - การเล่าเรื่อง 

 

2.4 ศึกษาจากเทคนิคการพัฒนา

นักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปี 2556 

 จํานวนเทคนิคการพัฒนา

นักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ที่ผ่านการรวบรวม

นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ไม่น้อยกว่า 

1 เทคนิค 

ทีม CAR และ

อาจารย์ 

นักศึกษา 

หน่วยงานอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

คณะทํางาน - แบบสอบถาม 

- เอกสาร ตํารา 

- ฐานความรู้ 

คณะอื่น ๆ 

- ข้อมูลข่าวสาร 

- สุนทรียสนทนา 

- การเล่าเรื่อง 

 

2.5 เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้าน

การพัฒนานักศึกษาใหไ้ดต้าม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

3 คน ผู้เชี่ยวชาญ  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

ทีม CAR รวบรวมความรู้เทคนิค

การพัฒนานักศึกษาใหไ้ดต้าม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้จากการ

ไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากการสํารวจความ

ต้องการของนักศกึษา การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่มและ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การศึกษาจาก

แนวคิดและเทคนิคการพัฒนานักศึกษา

ที่เคยทํามา รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญมา

จัดเป็นหมวดหมูเ่พื่อความสะดวกใน

การเผยแพร่ที่จะแลกเปลี่ยนต่อไป 

 

ม.ีค.- เม.ย.

2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างน้อย 1 

องค์ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม CAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระดมสมอง 

- ฐานข้อมูลแบบ

ปฏิบัติที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

4 การประมวลผลและกลั่นกรอง 

ความรู้ 

4.1 จัดประชุมทีม KM ประมวลความรู้

เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

 

พ.ค. 2557 

 

 

 

ร้อยละของสมาชิกทีม KM นิเทศ

ศาสตร์ที่นําไปปฏิบัติ 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

ทีม CAR 

 

 

คณะทํางาน 

 

 

- การเรียนรู้โดย

การปฏิบัติ 

- การเล่าเรื่อง 

4.2 กลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับเทคนิค

การพัฒนานักศึกษาใหไ้ดต้าม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์จาก

ผู้เชี่ยวชาญ 

 จํานวนครั้งในการกลั่นกรอง อย่างน้อย 1 

ครั้ง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 จัดทํา (ร่าง) คู่มือการพัฒนา

นักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึง 

ประสงค์ พร้อมเผยแพร่ในระบบ  

E-Office, Website คณะ และ Website 

KM ของมหาวิทยาลัย 

 

พ.ค. 2557 

 

 

ม ี(ร่าง) คู่มือเทคนิคการพัฒนา

นักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ 

 

1 เล่ม 

 

 

ทีม CAR และ

อาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ 

 

คณะทํางาน 

 

 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- ฐานความรู้ 

- ข้อมูลข่าวสาร 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนครั้งในการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 ครั้ง 

 

 

ทีม CAR บุคลากร

ภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน 

 

คณะทํางาน 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 

6.2 ปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์

ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 จํานวนคูม่ือ 

 

1 เล่ม 

 

ทีม CAR 

 

 ฐานความรู้ 

 6.3 เผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทัง้

ภายในและภายนอกหน่วยงานโดยผ่าน 

Web Site และ Social Media 

 จํานวนครั้งที่เข้าถึงคู่มือ ไม่น้อยกว่า 

25 ครั้ง 

   

 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ส่งเสริมให้สมาชิกนําความรู้ไปใช้

ดําเนินงานและรวบรวมผลการนํา

ความรู้ไปใช้พร้อมข้อเสนอแนะที่มี

ประโยชน์ 

 

 

ส.ค. 2557 

 

 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ

สมาชิกที่นําไปปฏิบัติ 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ทีม CAR 

 

 

คณะทํางาน 

 

 

 

- อินเตอร์เน็ต 

- อีเมลล ์

- เอกสาร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 7.2 การประเมินผลการนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

พัฒนาตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

ร้อยละ 80 

 

นักศึกษา 

 

 การตรวจสอบ 

 

 7.3 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา 

Best Practice 

 จํานวนรางวัลที่ได ้

 

1 รางวัล คณะกรรมการ 

คณาจารย์ภายใน

และภายนอก 

นักศึกษาผู้สนใจ 

 - องค์ความรู้ 

- เพื่อนช่วยเพื่อน 

ผู้ทบทวน :           

  (อาจารย ์ดร.ชารว ีบุตรบํารุง) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัต ิ:          

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ชื่อหน่วยงาน  :  คณะศิลปกรรมศาสตร์   

ประเด็นยุทธศาสตร์  : ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :    5 คน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย   กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์คัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็น

ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด หรือกําหนดองค์

ความรู้ขึ้นมาใหม ่โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของคณะ 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

จัดการความรู้ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้และ

บุคลากรที่รับผิดชอบ

ด้านการจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 

 

 

 

 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคนิคการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์มาให้ความรู้เกี่ยวกับทีม KM และ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

ม.ค.-ก.พ.

2557 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และ

บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

2.2 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนา

นักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์จาก

หน่วยงานภายนอก 

 

 จํานวนแหล่งความรู้ 1 แหล่ง   ฐานข้อมูล 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย   กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะทํางาน KM ได้รวบรวมเทคนิคการ

พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้

จากการไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อจัดทํา

เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาดําเนินการในขั้น

ต่อไป 

 

ม.ีค.-เม.ย. 

2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 

1 องค์

ความรู้ 

 

ทีม KM  และ

บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

ฐานข้อมูล 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้   

4.1 ประมวลความรู้เทคนิคการพัฒนานักศึกษา

ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดประชุม

ระดมความคิดจากทีม KM และบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 

พ.ค. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และ

บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 4.2 เชิญผู้มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนา

นักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อ

กลั่นกรองความรู้ที่ได ้ 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1  คน ผู้มีประสบการ

และ ทีม KM  

  

5 

 

การเข้าถึงความรู้ 

จัดทํา (ร่าง) คู่มือการพัฒนานักศกึษาตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ได้ไปถ่ายทอดและ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ 

 

พ.ค. 2557 

 

มีคู่มือการพัฒนา

นักศึกษาตามคุณ 

ลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

1 ฉบับ 

 

 

ทีม KM  

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย   กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการ

พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ให้กับบุคลากรนําไปปฏิบัติ 

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนครั้งในการ

ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 ครั้ง 

 

ทีม Km และ

บุคลากร

ภายใน

หน่วยงาน 

 

คณะทํางานการ

จัดการองค์ความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 6.2 เผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงานโดยผ่าน Web Site และ Social 

Media  

 จํานวนช่องทางที่

เผยแพร ่ 

ไม่น้อยกว่า 

2 ช่องทาง 

 ฐานความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ส่งเสริมให้สมาชิกนําความรู้ไปใช้ดําเนินงาน

และรวบรวมผลการนําความรู้ไปใช้ 

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละความเข้าใจของ

สมาชิกที่นําไปปฏิบัติ 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

อาจารย์ใน

คณะ 

 

ทีม KM 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 

7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

ก.ย. 2557 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล ทีม KM 

 

  

 

   

ผู้ทบทวน :  

  (อาจารย์จันทนา   อินสระ) 

ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

  (รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง) 

ตําแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ชื่อหน่วยงาน  :  คณะครุศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : จํานวนนักศึกษาที่ไดร้ับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ  

เป้าหมายของตัวชี้วัด :    5 คน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

1.1 จัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ ชื่อกลุม่: 

EDU For Desired Students 

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

คณะกรรมการ KM 

 

การระดมสมอง

และเก็บข้อมูล 

1.2 กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

สมาชิก 

 บันทึกการประชุม 

 

1 ฉบับ 

 

   

1.3 ประชุมระดมความคิดเพื่อคัดเลือกองค์

ความรู้ที่จําเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของคณะครุศาสตร์ 

 จํานวนองค์ความรู้ที่

สอดคล้อง 

 

2 องค์ความรู้ 

 

   

 1.4 จัดทําแผนการจัดการความรู้  แผนการจัดการความรู้ 1 แผน    

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 ทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นตามที่กําหนด 

 

ม.ค. 2557 

 

 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ 

ในการเข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

คณะกรรมการ KM 

 

การระดมสมอง

และเก็บข้อมูล 

2.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นําเสนอ

ประสบการณ์ของกลุม่ 

ก.พ. 2557 จํานวนครั้งของการจัด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 – 2 ครั้งต่อ

เดือน 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.3 เชิญวิทยากรหรืออาจารย์ผู้ที่มีความ

เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการพัฒนา

นักศึกษา 

ม.ีค. 2557 ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของทีม KM 

 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ 

KM และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ KM 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1 คณะทํางานทีม KM นําความรู้ที่ได้รับ

จากวิทยากรและศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่ง

ความอื่นๆ มาจัดเป็นฐานข้อมูลเพื่อนําไป

แสวงหาความรู้ที่จําเป็น 

 

เม.ย. - พ.ค. 

2557 

 

 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 2 

เรื่อง 

 

 

 

คณะกรรมการ 

KM  

 

 

คณะกรรมการ KM  

 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 3.2 รวบรวมข้อมูลเวทีการประกวด/การ

นําเสนอผลงานจากสถาบันตา่งๆ 

 จํานวนเวทีการประกวดทั้ง

ในระดับชาติและ

นานาชาติ/การนําเสนอ 

ไม่น้อยกว่า 2 

เวที 

  ฐานความรู้ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

ประมวลความรู้เทคนิคการพัฒนา

นักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

เพื่อสรุปเป็นเทคนิคสําหรับนําไปใช้ในการ

ประกวดหรือแข่งขันทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

ม.ิย. - ก.ค. 

2557 

 

ร้อยละของสมาชิกในทีม 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

คณะกรรมการ KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําเอกสารแนวทางการพัฒนา

นักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต ์KM ของคณะ 

ครุศาสตร์ ใน Facebook กลุม่ และแผ่นพับ

เผยแพร ่

 

ส.ค. 2557 

 

มีเอกสารแนวทางการ

พัฒนานักศึกษาให้ได้ตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

1 ฉบับ 

 

อาจารย์ 

หน่วยงานภายใน

และผู้สนใจ

ภายนอก 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ 

Facebook และจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้

ภายในคณะครุศาสตร์ เพื่อแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนเทคนิคที่ได้ 

 

ก.ย. 2557 

 

จํานวนครั้งที่แลกเปลี่ยน 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

ครั้ง 

 

อาจารย์ 

หน่วยงานภายใน

และผู้สนใจ

ภายนอก 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมนิผลการสร้างองคค์วามรู้ที่ได้รับ

และการนําไปใช้ประโยชน์ 

 

ก.ย. 2557 

 

 

จํานวนนักศกึษาที่ได้รับ

การประกาศเกียรติคุณยก

ย่องในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 

5 คน 

 

 

 

 

นักศึกษาคณะครุ

ศาสตร์ 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

การชี้แนะ 

และระบบพี่เลี้ยง 

ร้อยละนักศึกษาที่สอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศ 

 

ร้อยละ 86 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 7.3 นําองค์ความรู้ที่ได้รับต่อยอดสู่การ

ทํางานวิจัย 

ก.ย. 2557 งานวิจัย 

 

1 ชิ้น คณะกรรมการ 

KM 

คณะกรรมการ KM ชุมชนนักปฏบิัติ 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice และร่วมกิจกรรม KM SHOW & 

SHARE 2557 

 จํานวนรางวัลที่ได้ 

 

1 รางวัล 

 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

คณะกรรมการ KM เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 

ผู้ทบทวน : 

                       (อาจารย์สําราญ  ปิ่นทอง) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

                      (อาจารย์ ดร.อารยา  ล)ี 

ตําแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 37 ระบบพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 

ชื่อหน่วยงาน  :  สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI)  :  ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  : ร้อยละ 80 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้  

จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา

ทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

พ.ย. 2556 

 

ระบุคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ที่ต้องการพัฒนา 

 

3 ด้าน 

 

กลุ่มอาจารย์ 

 

กลุ่มอาจารย์ 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา

ทั่วไปเพื่อศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฏีที่

รองรับการพัฒนาลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

ธ.ค. 2556 

 

มีแนวคิด หลักการและ

ทฤษฏีที่รองรับการพัฒนา

ลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

 

3 ด้าน 

 

กลุ่มอาจารย์ 

 

กลุ่มอาจารย์ 

 

ระดมสมอง 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 ประชุมอาจารย์เพื่อจัดทําคู่มือรูปแบบของ

การพัฒนาลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

ธ.ค. 2556 

 

รูปแบบของการพัฒนา

ลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 

3 รูปแบบ 

 

กลุ่มอาจารย์ 

 

กลุ่มอาจารย์ 

 

ระดมสมอง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรอง  

ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

ม.ค. 2557   

 

ร้อยละการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาของนักศึกษา 

 

ร้อยละ 80 

 

นักศกึษารายวชิา

ศึกษาทั่วไป 

 

กลุม่อาจารย์

ผูส้อนรายวชิา

ศึกษาทั่วไป 

 

ประเมินรูปแบบ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 

 

ก.พ. -ม.ีค. 

2557 

 

จํานวนแหล่งในการเผยแพร่  

 

 

3 แหล่ง 

 

- กลุ่มวิชาการ 

- กลุ่มนวัตกรรม 

- กลุ่มบุคคล

ทั่วไป 

 

กลุ่มอาจารย์

ผู้สอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไป 

 

- เว็บไซด์ 

- คู่มือการเรียน

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

จัดประชุมเผยแพร่คู่มือการเรียนรายวิชา

ศึกษาทั่วไปให้อาจารย์และผู้ช่วยสอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไป 

 

เม.ย.-ก.ค. 

2557 

 

ร้อยละของผู้มีส่วนร่วมของ

อาจารย์ประจํารายวิชา

ศึกษาทั่วไป 

 

ร้อยละ 100 

 

- กลุ่มอาจารย์

ผู้สอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไป 

- กลุม่ผู้ช่วยสอน 

 

กลุ่มอาจารย์

ผู้สอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไป 

 

- ระดมสมอง 

- ประชุม 

7 การเรียนรู้ 

ใช้แบบวัดการพัฒนาคุณลักษะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

 

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การพัฒนาตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

ร้อยละ 80 

 

นักศึกษารายวิชา

ศึกษาทั่วไป 

 

กลุ่มอาจารย์

ผู้สอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไป 

 

- แบบวัดการพัฒนา

คุณลักษะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ 

  

ผู้ทบทวน :              

                       (นายเอกภพ  อินทรภู่) 

รองผูอ้ํานวยการฝ่ายนวัตกรรมฯสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ              

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:                            

                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  ค้าขาย) 

 ผูอ้ํานวยการสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แผนที่ 4  พฒันางานวิจัยและนวัตกรรม  

องค์ความรู้ที่ 38 การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  

ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) :   อาจารย์และผู้ช่วยสอนมีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556  

เป้าหมายของตัวชี้วัด :  ร้อยละ 80 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

   ประเด็นปัญหาวิจัยที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาของสาขาวิชาด้านองค์

ความรู้ทางวิชาการและเป็นปัญหาของสังคม 

 

พ.ย. 2556 

 

 

จํานวนประเด็น

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

      

2 เรื่อง 

 

อาจารย์ใหม่และ

ผู้ช่วยสอนทุกคน 

 

ผอ.วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์และคณะทํางาน

การจัดการความรู้และ

เจ้าหน้าที่วิทยาลัย 

 

ชุมชนนัก

ปฏิบัติ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 การสร้าง 

 1) การประชุมคณะทํางานของวิธีการ

วิจัยเพื่อกําหนดปัญหาวิจัย และกําหนด

ผู้เข้าร่วมพัฒนาเป็นนักวิจัยรุ่นใหม ่

 

  

ธ.ค.2556 – 

เม.ย. 2557 

 

 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

อาจารย์และผู้ช่วย

สอน 

 

 

ผอ.วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์และคณะทํางาน

การจัดการความรู้และ

เจ้าหน้าที่วิทยาลัย 

 

 

ระบบพี่

เลี้ยง 

 

  2) ผู้บริหารวิทยาลัยจัดสรรและจัดหาทุน

สนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม ่

 ปริมาณเงินทุนที่

สนับสนุนการทําวิจัย   

50,000 บาท 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.2 แสวงหาความรู้ 

    กระบวนการเรียนรู้การทําวิจัยรุ่นใหม่มี

กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) 

สําคัญ 8 เรื่องที่จําเป็นขั้นตอนรวม 12 ครั้ง 

ดังนี้ 

1. การปรับฐานความเข้าใจต่อแนวคิดและ

ควรร่วมการทําวิจัย 1 ครั้ง  

2. การกําหนดปัญหาวิจัย  (Research 

Problem) ของนักวิจัยแต่ละคน 2 ครั้ง  

3. การกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย (Research 

Methodology) ของนักวิจัยแต่ละคน 2 ครั้ง  

4. การกําหนดแหล่งข้อมูลและสร้างเครื่องมือ

การวิจัย 2 ครั้ง  

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 1 ครั้ง 

6. การวเิคราะหข์อ้มูล 1 ครั้ง 

7.การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และ

ข้อเสนอแนะ 2 ครั้ง 

8. การจัดรูปเล่มรายงานวิจัยและบทความ

วิจัยของนักวิจัยแตล่ะคน 1 ครั้ง  

ธ.ค.2556 – 

เม.ย. 2557 

 

ร้อยละของการ

ดําเนินการจัดประชุม

ตามแผนที่กําหนด 

 

ร้อยละ 80 

 

อาจารย์และผู้ช่วย

สอน 

ผอ.วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์และคณะทํางาน

การจัดการความรู้และ

เจ้าหน้าที่วิทยาลัย 

ระบบพี่

เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

   ประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปประเด็นที่ได้

จากการวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นวา่เป็นความรู้

ใหม่ที่ได้รับและเติมเต็มความรู้เดิมให้เป็น

ความรู้ที่สมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

 

เม.ย. – พ.ค. 

2557 

 

 

จํานวนประเด็นความรู้ที่

ได้รับ 

 

ไม่น้อยกว่า 2 

เรื่อง 

 

อาจารย์และผู้ช่วย

สอน 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัย 

 

ฐานความรู้ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

    การจัดประชุมปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ

ผลการวิจัย และผลการถอดองค์ความรู้ใหม่ 

 

พ.ค. – ม.ิย. 

2557 

 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 

 

10 คน 

 

อาจารย์และผู้ช่วย

สอน 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัย 

 

ชุมชนนัก

ปฏิบัติ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

    ประชุมคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพร่

ผลการวิจัย และการถอดองค์ความรู้ที่ได้รับ 

 

ม.ิย. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 75 

 

- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- นักวิชาการที่
เกี่ยวข้อง 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัย 

 

ระบบพี่

เลี้ยง 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

    จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และวิพากษ์องค์ 

ความรู้ที่กําหนด 

 

ก.ค. – ส.ค.   

2557 

 

จํานวนผู้เข้ารับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

 

ร้อยละ 80 

 

- นักวิชาการที่
เกี่ยวข้อง 

- ผู้เชี่ยวชาญใน

งานที่เกี่ยวข้อง 

- นักปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง 

 

คณะทํางานการจัดการ 

ความรู้และเจ้าหน้าที่ 

วิทยาลัย 

 

ชุมชนนัก

ปฏิบัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

   นําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ

เรียนการสอนและนําเสนอ 

 

ก.ย. 2557 

 

 

อาจารย์และผู้ช่วยสอน

มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น

จากปีงบประมาณ 

2556 

 

ร้อยละ 75 

 

อาจารย์/ผู้ช่วย

สอน 

 

คณะทํางานการจัดการ 

ความรู้และเจ้าหน้าที่ 

วิทยาลัย 

 

ชุมชนนัก

ปฏิบัติ 

                                 

        ผู้ทบทวน :  

                   (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์   ลีระพันธ)์ 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการวิชาการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

                           

    ผู้อนุมัต ิ:       

            (ศาสตราจารย์ นายแพทยอ์ดุลย์  วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต)  

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 39 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทนุจากแหล่งทุนภายนอก 

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรที่สามารถเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัย เพื่อขอรับทุน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ 70  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประชุม

คัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ กําหนดองค์

ความรู้ขึ้นมาใหม ่โดยพิจารณาให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ  

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ที่เข้า

ร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้และ

บุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการ

จัดการความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้ให้

กลุ่มเป้าหมาย 

 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเสนองานวิจัยเพื่อ

เสนอรับทุนภายนอก มาให้ความรู้กับทีม 

KM และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 

ม.ค.-ก.พ.

2557 

 

 

ร้อยละความรู้

ความเข้าใจของทีม 

KM/ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

ทีม KM และสมาชิก เป็น

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้และ

บุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการ

จัดการความรู้ 

 

ระบบพี่เลี้ยง/ 

วิทยากร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.2 แสวงหาความรู้ 

 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ

เขียนงานวิจัยเพื่อขอรับทุน จากหน่วยงาน

ภายนอก  

 

ก.พ.- ม.ีค. 

2557 

 

จํานวนแหล่ง

ความรู้ 

 

2 แหล่ง 

 

ทีม KM Team และสมาชิก 

 

ทีม KM  

 

ฐานความรู้ 

 2.3 ศึกษาองค์ความรู้ 

 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุน โดยการ

เปรียบเทียบข้อด ีข้อเสีย กับที่ดําเนินการ

อยู่ในปัจจุบัน 

 

 

 

ร้อยละของทีม KM 

ที่เข้าร่วมศึกษา 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

คณะทํางาน KM  

 

ระบบพี่เลี้ยง 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะทํางาน KM ได้รวบรวมความรู้ 

เทคนิคเขียนผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุน ที่ได้

จากการไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากหลายๆ 

หน่วยงานมาพิจารณาและจัดให้เป็น

หมวดหมู ่เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลในการ

พิจารณาดําเนินการในขั้นต่อไป 

 

เม.ย. 2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 2 

เรื่อง 

 

ทีม KM และสมาชิก 

 

คณะทํางาน KM  

 

ฐานข้อมูล 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 ประมวลความรู้เทคนิคเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุน โดยการจัด

ประชุมระดมความคิดจากทีม KM  

 

 

เม.ย. 2557 

 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

 ชุมชนนักปฏิบัต ิ
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุน มากลั่นกรอง

ความรู้ที่ได้และจัดทําเป็นคู่มือที่จะนําไปใช้

ได้จริง 

 พ.ค. 2557 ร้อยละความรู้

ความเข้าใจของทีม 

KM/ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 80 ทีม KM/สมาชิก คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

ชุมชนนักปฏบิัติ/ 

วิทยากร 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทํา (ร่าง) เทคนิคเขียนข้อเสนอ

โครงงานวิจัยเพื่อขอรับทุน พร้อมเผยแพร่

ในเว็บไซต ์KM ของมหาวิทยาลัยให้กับ

อาจารย์  

 

ม.ิย. 2557 

 

ม ี(ร่าง) เทคนิค

เขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อ

ขอรับทุน 

 

1 ฉบับ 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 เผยแพร่ข้อมูลเทคนิคการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผ่านทาง บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ

ในเวบไซต์ ตลอดจน Social network ของ

กลุม่ KM 

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนช่องทางใน

การเผยแพร่  

 

ไม่น้อยกว่า 3 

ช่องทาง 

 

- ทีม KM 

- บุลากรภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน 

 

คณะทํางานการ

จัดการองค์ความรู้ 

 

Websites, 

Facebook 

 6.2 จัดทําแผ่นพับ คู่มือเทคนิคเขียน

ข้อเสนอโครงงานวิจัยเพื่อขอรับทุน 

ก.ค. 2557 จํานวนคูม่ือ 1 ฉบับ - ทีม KM  ฐานข้อมูลความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

 7.1 โครงร่างของงานวิจัย  

 

ส.ค. 2557 

 

มีโครงร่างงานวิจัย 

เพื่อขอเสนอรับทุน

งานวิจัย  

   

1 เรื่อง 

 

คณาจารย์ 

 

ผูร้ับผิดชอบของ

งานวิจัย 

 

- 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

ส.ค. 2557 จํานวนรางวัลที่ได ้ 1 รางวัล ทีม KM 

 

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

- 

 7.3 ทบทวนการดําเนินการตามเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 

 ร้อยละของ

บุคลากรที่สามารถ

เขียนข้อเสนอ

โครงงานวิจัยเพื่อ

ขอรับทุน 

ร้อยละ 70 

 

 

   

 

 

ผู้ทบทวน :  

                   (อาจารย์ ดร. ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:   

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 

 ตําแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ผูบ้ริหารสูงสุดของหนว่ยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 40 การเขียนงานวิจัยเพื่อขอรับทุน  

ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนางานวิจัยและและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ร้อยละ 50 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรู้แผนที่ 4 ประชุมคัดเลือกองค์

ความรู้ที่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด หรือกําหนดองค์ความรู้ขึ้นมา

ใหม ่โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย 

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

จัดการความรู้แผนที่ 4 ที่เข้า

ร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

การประชุมเสวนา 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ

รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิค

วิธีการเขียนวิจัยให้ได้รับทุนจาก

ภายนอก 

 

 

 

 

ม.ค. 2557 

 

จํานวนความรู้ 

 

1 เรื่อง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

ระดมสมอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

รวบรวมความรู้ที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้า

เพิ่มเติม มาพิจารณาจัดให้เป็น

หมวดหมู่เทคนิควิธีการเขียนวิจัยให้

ได้รับทุนจากภายนอก  

 

ม.ีค. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

ระดมสมอง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู้ 

4.1 สมาชิกกลุ่มประมวลความรู้

เกี่ยวกับวิธีการเขียนวิจัยให้ได้รับทุน

จากภายนอก  

 

 

ม.ีค. 2557 

 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

จัดการความรู้ที่เข้าร่วม 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

 

ระดมสมอง 

4.2 กลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับวิธีการ

เขียนวิจัยให้ได้รับทุนจากภายนอก 

จากผู้เชี่ยวชาญ  

 จํานวนครั้งในการกลั่นกรอง อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

   

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือวิธีการเขียนวิจัยให้

ได้รับทุนจากภายนอก 

 

เม.ย. 2557 

 

มีคู่มือวิธีการเขียนวิจัยให้

ได้รับทุนจากภายนอก 

 

1 ฉบับ 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

ระดมสมอง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 เผยแพร่คู่มือ และอบรมพัฒนา

นักวิจัย 

 

พ.ค. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าอบรม 

 

ร้อยละ 30 

 

อาจารย์และ

นักวิจัย 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

 6.2 เผยแพร่คู่มือ และอบรมพัฒนา 

หัวข้อวิจัย 

ม.ิย. 2557 ร้อยละของผู้เข้าอบรม ร้อยละ 30    
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

 6.3 เผยแพร่คู่มือ และอบรมพัฒนา

คุณภาพงานวิจัย 

ก.ค. 2557 ร้อยละของผู้เข้าอบรม ร้อยละ 30    

7 การเรียนรู้ 

7.1 การประเมินผลการนําไปใช้

ประโยชน์ 

 

ส.ค.  2557 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี

ผลงานวิจัย 

 

ร้อยละ 50 

 

อาจารย์และ

นักวิจัย 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

Cop 

7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา  

Best Practice  กับมหาวิทยาลัย 

 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 - 

ผู้ทบทวน :      

  (ดร. วิจิตรา ศรีสอน) 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:            

  (ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง) 

ตําแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 41 การเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนและมีผลงานได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ร้อยละ 80 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อ

วางแผนการดําเนินงาน 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ 

ดําเนินงานที่เข้าร่วม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรม 

การดําเนินงาน 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

 

- ระดมสมอง 

- แผนงานการ

จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 ในด้านของ Tacit Knowledge ได้แก่ 

การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับการเขียนงานวิจัย เพื่อถ่ายทอด

ความรู้ไปยังนักวจิัยรุ่นใหม่ 

2.2 ในด้านของ Explicit Knowledge ได้แก่ 

เอกสารเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัย เพื่อ

ถ่ายทอดความรู้ไปยังนักวิจัยรุ่นใหม ่

 

 

 

 

ก.พ. 2557 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ 

 

ร้อยละ 80 

 

นักวิจัยรุ่นใหม่ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

 

- ระบบพี่เลี้ยง 

- ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะกรรมการดําเนินงาน รวบรวม

ข้อสังเกต และความรู้ต่างๆ ที่อยูรู่ปแบบ

Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 

มารวบรวม จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู ่เพื่อให้

มีความสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์ 

 

ก.พ. 2557 

 

หมวดหมู่ของความรู้ในด้าน

วิจัย 

 

ไม่น้อยกว่า 

2 หมวดหมู ่

 

นักวิจัยรุ่นใหม่ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

 

ระดมสมอง 

 

 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

คณะกรรมการดําเนินงานและนักวิจัย

รุ่นใหม่ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ

คัดเลือกวิธีการเขียนขอรับทุนให้เหมาะสม

กับแหล่งทุน และวิธีการเขียนบทความ

เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 

ม.ีค. 2557 

 

มีแนวทางการเขียนบทความ 

 

5 แนวทาง 

 

นักวิจัยรุ่นใหม่ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

 

- การนําเสนอ

วิธีการ 

- ระดมสมอง 

 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือการเข้าถึงแหล่งความรู้ใน

รูปแบบของสื่อตีพิมพ์และสื่อออนไลน์

พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

เม.ย. 2557 

 

จํานวนช่องทางในการ

เผยแพร่องค์ความรู้ 

 

อย่างน้อย 

2 ช่องทาง 

 

นักวิจัยรุ่นใหม่ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

 

- ชุมชนนักปฏบิัต ิ 

- การใช้ Word  

press 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างพี่

เลี้ยงและนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 

พ.ค. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมเสวนา 

 

อย่างน้อย 

50 คน 

 

คณาจารย์คณะ

มนุษย์ฯ และผู้ที่สนใจ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

 

ระบบพี่เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 การประเมินผลองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ก.ค. 2557 

 

ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 

ร้อยละ 80 

 

 

นักวิจัยรุ่นใหม่ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

 

ระดมสมอง 

 7.2 จัดกิจกรรมทบทวนบทเรียน และถอด

ประสบการณ์ 

 จํานวนครั้งของกิจกรรม อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

  - กิจกรรม

ทบทวนบทเรียน 

- ถอด

ประสบการณ์ 

 

 

 

ผู้ทบทวน :  

  (อาจารย์วิชุดา  ขุนหนู) 

ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงศ ์บุญญานุวัตร) 

ตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 42 การบูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะวิทยาการจัดการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์  : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI)  : ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ 50 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้

แผนที่ 4 ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ที่

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ

กําหนดองค์ความรู้ขึ้นมาใหม ่โดย

พิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

จัดการความรู้แผนที่ 4  

ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

การประชุม

เสวนา 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ

รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณา

การงานวิจัย กับการเรียนการสอน และ

การบริการวิชาการ 

 

ม.ค. 2557 

 

จํานวนองค์ความรู้ 

 

1 องค์ความรู้ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

ระดมสมอง 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะกรรมการจัดการความรู้

ประชุมจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ก.พ. 2557 

 

มีแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

1 แผน 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

ระดมสมอง 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  188 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 สมาชิกกลุ่มประมวลความรู้เกี่ยวกับ

การบูรณาการงานวิจัย กับการเรียน 

การสอน และการบริการวิชาการ 

 

ม.ีค. 2557 

 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

จัดการความรู้ที่เข้าร่วม 

 

ร้อยละ 80 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

 

ระดมสมอง 

 

4.2 กลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับการบูรณา

การงานวิจัย กับการเรียนการสอน และ

การบริการวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ 

 จํานวนครั้งในการกลั่นกรอง อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

   

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือการบูรณาการงานวิจัย 

กับการเรียนการสอน และการบริการ

วิชาการ 

 

เม.ย. 2557 

 

มีคู่มือการบูรณาการ

งานวิจัย กับการเรียนการ

สอน และการบริการ

วิชาการ 

 

1 ฉบับ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

ระดมสมอง 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 เผยแพร่คูม่ือ และอบรมพัฒนา

นักวิจัย 

 

พ.ค. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าอบรม 

 

ร้อยละ 30 

 

อาจารย์ นักวิจัย 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

6.2 เผยแพร่คู่มือ และอบรมพัฒนา

หัวข้อวิจัย 

ม.ิย. 2557 ร้อยละของผู้เข้าอบรม ร้อยละ 30    

 

6.3 เผยแพร่คูม่ือ และอบรมพัฒนา

คุณภาพงานวิจัย 

 

ก.ค. 2557 ร้อยละของผู้เข้าอบรม ร้อยละ 30    

 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  189 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 การประเมนิผลการนําไปใชป้ระโยชน ์

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่

มีผลงานวิจัย 

 

ร้อยละ 50 

 

อาจารย์ นักวิจัย 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ 

7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา 

Best Practice กับมหาวิทยาลัย 

 จํานวนรางวัลที่ได ้ 1 รางวัล คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 - 

 

ผู้ทบทวน :  

  (อาจารย ์ดร.ชารว ีบุตรบํารุง) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ชื่อหน่วยงาน  :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  เสริมสร้างการเผยแพร่และบูรณาการงานวิจัยสู่การนําไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :    ร้อยละ 15 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

   คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ

แผนการจัดการความรู้แผน 4  ประชุม

พิจารณาปัญหาการบรูณาการกิจกรรม

งานวิจัยกับการบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอน  เพื่อกําหนดองค์ความรู้ที่

จํ า เ ป็นในกิจกรรมงานวิ จัย กับการ

บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน 

 

ธ.ค. 2556 

 

มีแผนการจัดการความรู้ 

 

1 แผน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ แผนที่ 4 

 

ฐานความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้

ให้ กับกลุ่ ม เป้ าหมาย  โดยสามารถ

ค้นคว้า เอกสาร   และ  Website และ

นํามาเผยแพร่ให้สมาชิกรับทราบ  

 

ม.ค. 2557  

 

จํานวนแหล่งข้อมูลที่

ค้นคว้า  

 

2 แหล่ง 

 

 

 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ 

2.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับ

กลุ่มสมาชิก 

 

ม.ีค. 2557 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ  1 คน 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

    สมาชิกกลุ่ม KM ได้รวบรวมความรู้ที่

ได้รับจากการไปค้นคว้าเพิ่มเติมจาก

หลายๆหน่วยงานมาพิจารณา  และ

กลั่ น ก ร อ ง ข้ อ มู ล  เ พื่ อ จั ด ทํ า เ ป็ น

ฐ า น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร พิ จ า รณ า แ ล ะ

ดําเนินการตามแผนต่อไป 

 

เม.ย. 2557 

 

 

จํานวนผู้เข้าร่วม 

 

5 คน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ระบบพี่เลี้ยง 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 ประมวลความรู้โดยการจัดประชุม

ระดมความคิดจากในการพัฒนา

เครื่องมือให้เหมาะสมที่จะนําไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในหน่วยงาน 

 

พ.ค. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าร่วม 

 

5  คน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 

4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญกลั่นกรององค์

ความรู้  ในการบูรณาการกิจกรรม

งานวิจัยกับการบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอน 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1 คน    

5 การเข้าถึงความรู้ 

   สมาชิกเข้าถึงความรู้ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทดลอง และ

นําไปใช้ประโยชน์ โดยความรู้ที่เชื่อมโยง

มาจากประสบการณ์  

 

ม.ิย. 2557 

 

สมาชิกที่ได้รับองค์ความรู้

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

3 คน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 6.1 จัดฝึกอบรมภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 

  

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

3 คน 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 

 6.2 สมาชิกมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภายในและภายนอกกลุ่ม 

 จํานวนผู้เข้าอบรม 3 คน    

7 การเรียนรู้ 

7.1 มีการประเมินผลในการนําองค์

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละของการนํางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ร้อยละ 15 

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้  

 

สมาชิกในแผนการ

จัดการความรู้   

 

ฐานความรู้ และ

ระบบพี่เลี้ยง 

7.2 ส่งกลุ่มเข้าร่วมสรรหา 

 Best Practice 

 จํานวนแผนการจัดการ

ความรู้ ร่วมสรรหา Best 

Practice  

 

1 แผน    

 

 

ผู้ทบทวน :  

                   (อาจารย ์รัชศักดิ์ สารนอก) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)  

 

 

ผู้อนุมัต ิ: 

                  (รองศาสตราจารย์ ดร. ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ชื่อหน่วยงาน  :  คณะครุศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับมาตรฐานการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ร้อยละ 15 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกประเด็น

ความรู้ที่จําเป็นในการสร้างผลงานการวิจัยที่

บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและ

การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์ 

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

ดําเนินงานการจัดการ

ความรู้ 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 

 

 

 

 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

งานวิจัยแบบบูรณาการและงานวิจัยที่ใช้

ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการ 

 

ม.ค. 2557 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของทีม KM 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 

ทีม KM 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

 

 2.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ประสบการณ์และมุมมองของสมาชิก 

ก.พ. – ม.ีค. 

2557 

 

จํานวนครั้งของการจัด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้งต่อ

เดือน 

ทีม KM 

 

 ระดมสมอง 
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เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

นําความรู้ที่ได้จากวิทยากรและความรู้ที่

เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ

สมาชิกมาจัดหมวดหมู ่และจัดเก็บเป็น

ฐานข้อมูล 

 

เม.ย. – พ.ค. 

2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 

1 เรื่อง 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ฐานความรู้ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้จาก

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อออกแบบงานวิจัยรอบใหม่ที่มุง่

ให้งานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเฉพาะการ

เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการ 

 

ม.ิย. - ก.ค. 

2557 

 

เอกสารการประมวล

ความรู้ 

 

1 ฉบับ 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือการบูรณาการงานวิจัย กับ

การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

 

ก.ค. 2557 

 

คู่มือการบูรณาการ

งานวิจัย กับการเรียนการ

สอน และการบริการ

วิชาการ 

 

1 เล่ม 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

จั ด เ วที แ ลก เ ปลี่ ย นคว าม รู้ ภ า ย ใ น 

คณะครุศาสตร์ 

 

ส.ค. 2557 

 

จํานวนครั้งที่แลกเปลี่ยน 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 ครั้ง 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 
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เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ก.ย. 2557 

 

 

ร้อยละของการนํางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ร้อยละ 15 

 

ทีม KM และ

นักวิจัย 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา 

Best Practice กลุ่มความรู้ 

 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล ทีม KM  เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 

ผู้ทบทวน :  

                       (อาจารย์สําราญ  ปิ่นทอง) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ: 

                      (อาจารย์ ดร.อารยา  ล)ี 

ตําแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 43 การบูรณาการการจัดเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในด้านการพัฒนาสุขภาวะของวัยรุ่น 

ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละของอาจารย์กลุ่มดอกปีบที่สามารถการบูรณาการรูปแบบการจัดเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมได้ในระดับด ี 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

ศึกษาวิสัยทัศน ์ในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อนํากลวิธีการเรียน

การสอนแบบบูรณาการ นําไปสู่การ

ปฏิบัต ิโดยมีการทําวิจัยควบคู่ไปกับ

การบริการวิชาการและการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

พ.ย. 2556 

 

 

ร้อยละของจํานวนทีม KM 

ที่เข้าร่วมศึกษา 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

กลุ่มดอกปีบ 

 

 

- การประชุมระดมสมอง

และ สุนทรียสนทนา 

- ระเบียบวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องคืออาจารย์

กลุ่มดอกปีบ เพื่อสร้างโจทย์วิจัย  

 

 

ธ.ค. 2556 – 

ก.พ. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

- สมาชิกกลุ่มดอก

ปีบ 

- ผู้เชี่ยวชาญจาก

ภายนอกสถาบัน 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

กลุ่มดอกปีบ 

 

 

 

- การประชุมระดมสมอง

และ สุนทรียสนทนา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 

 2.2 ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อศึกษา

ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 

 จํานวนปัญหาที่ได้จากการ

ประชุม 

อย่างน้อย 3  

ปัญหา 

  - ระเบียบวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดการความรู้ 

- เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง

ประชุมระดมสมอง 

 2.3  จัดประชุมอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ

วัยรุ่น เพื่อวางแผน 

บูรณาการการเรียนการสอนและ

บริการวิชาการ ไปพร้อมกับการวิจัย 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80   

3 

 

 

 

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1 จัดทํามคอ. ซึ่งมีแผนการสอน

เกี่ยวกับเนื้อหาของการพัฒนา

สมรรถนะของวัยรุ่น 

 

ม.ีค. 2557 

  

จํานวนแผนการสอนที่มี

เนื้อหาของการพัฒนาของ

วัยรุ่น 

 

จํานวน 1 

แผน 

 

สมาชิกกลุ่มดอก

ปีบ 

 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

กลุ่มดอกปีบ 

 

เอกสารแผนการสอน 

 3.2  เขยีนโครงการบริการวชิาการโครง

ร่างวิจัยและเสนอขออนุมัตงิบประมาณ 
 

จํานวนโครงการบริการ

วิชาการ 

จํานวน 1 

โครงการ 

   

 3.3  จัดระบบและกําหนดการ

ดําเนินการการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับการบริการวิชาการวิจัย

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และกระบวนการพัฒนาสุขภาวะของ

เด็ก 

 

 

ร้อยละความสอดคล้องของ

การจัดการเรียนการสอน

กับการบริการวิชาการการ

วิจัยและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

กระบวนการพัฒนาสุข

ภาวะของเด็ก 

ร้อยละ 80 
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เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู้ 

 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล

ภาวะสุขภาพของวัยรุ่น 

 

 

ม.ิย. 2557 

 

 

มีรายงานการประเมินผล

ภาวะสุขภาพของวัยรุ่น 

 

 

1 รูปแบบ 

 

 

 

สมาชิกกลุ่มดอก

ปีบ 

 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้  

กลุ่มดอกปีบ 

 

 4.2 ร่างรูปแบบการบูรณาการการ

เรียนการสอนและการบริการ

วิชาการการวิจัยและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะ

ของวัยรุ่น 

 

 มีรูปแบบการบูรณาการ

การเรียนการสอนและการ

บริการวิชาการการวิจัย

และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

สุขภาวะของวัยรุ่น 

1 เล่ม 

 

  

 4.3 จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อ 

วิพากย์ รูปแบบที่ร่างรวมทั้ง

กระบวนการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

1 คน    

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 จัดทําเป็นคู่มือ/เอกสารเพื่อ

เผยแพร ่ในเว็บไซต์ บอร์ดของ

วิทยาลัยฯ เพื่อขอขอ้มูลย้อนกลับ 

- มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในหนว่ยงาน 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจาก

ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนา

สุขภาวะของเด็ก 

 

ก.ค. 2557 

 

 

จํานวนครั้งในการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 

อย่างน้อย 2 

ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ และ

นักศึกษาของ

วิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้  

กลุ่มดอกปีบ 

 

 

- เว็บไซต์ 

- หนังสือประชาสัมพันธ์ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 

 - มีการเผยแพร่ทาง website  

 

 จํานวนช่องทางการ

เผยแพร ่

2 ช่องทาง    

 - มีการจัดพิมพ์เป็นคู่มือของอาจารย์  จํานวนเล่มคู่มือของ

อาจารย์ 

1 เล่ม    

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ

บุคลากรภายในวิทยาลัยฯที่อยูใ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและ

ภายนอก 

 

ส.ค. 2557 

 

จํานวนครั้งของการจัดเวที

แลกเปลี่ยนความรู้ 

 

 

อย่างน้อย 2 

ครั้ง 

 

 

 

อาจารย์ และ

นักศึกษาของ

วิทยาลัยฯ 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

กลุ่มดอกปีบ 

 

 

- เว็บไซต์ 

- หนังสือประชาสัมพันธ์ 

 6.2 เผยแพร่ใน website km ของ

มหาวิทยาลัยและช่องทางอื่น 

 จํานวนช่องทางการ

เผยแพร ่

2 ช่องทาง    

7 การเรียนรู้ 

7.1  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สถาบันการศกึษาพยาบาลอื่นๆ 

 

 

ก.ย. 2557 

 

มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับอาจารย์สาขาวิชา

อื่นๆ และสถาบันการศึกษา

พยาบาลอื่นๆ  

 

อย่างน้อย 1

ครั้ง 

 

 

อาจารย์ และ

นักศึกษาของ

วิทยาลัยฯ 

 

 

คณะทํางาน

จัดการความรู้ 

กลุ่มดอกปีบ 

 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

 7.2  ขยายผลไปยังสาขาวิชาอื่นๆ 

โดยใช้ storytelling และวิธีอื่นๆ 

 

 ร้อยละของสาขาวิชาที่

ได้รับการถ่ายทอด 

 

1 สาขาวิชา 

 

อาจารย์พยาบาล

ในวิทยาลัยและ

สถาบันอื่นๆ 

คณะวิทยากร

ของกลุ่มจัดการ

ความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 

 7.3  เป็นวิทยากรบรรยายให้กับ

อาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยและ

สถาบันอื่นๆ 

 

ก.ย. 2557 จํานวนวิทยากรของกลุม่ 

KM ที่เป็นวิทยากรบรรยาย

ให้กับอาจารย์พยาบาลใน

วิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ 

5 กลุม่ 

 

อาจารย์ และ

นักศึกษาของ

วิทยาลัยฯ 

  

 7.4  ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

 ร้อยละของอาจารย์กลุม่

ดอกปีบที่สามารถ 

บูรณาการรูปแบบการจัด

เรียนการสอนการวิจัยการ

บริการวิชาการและการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ได้ในระดับดี 

ร้อยละ 90    

 

ผู้ทบทวน :      

  (รศ.อรพินธ์    เจริญผล) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการวิทยาลัย 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:       

  (ดร.พรพรรณ    รัตนอมร) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการวิทยาลัย 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 44 เทคนิคการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะศิลปกรรมศาสตร์   

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ 4 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์คัดเลือกองค์ความรู้ที่นําเป็น

ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด หรือกําหนดองค์

ความรู้ขึ้นมาใหม ่โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของคณะ 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ที่เข้า

ร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

จัดการความรู้ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้และ

บุคลากรที่รับผิดชอบ

ด้านการจัดการ

ความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคนิคการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่กับทีม KM และบุคลากร  

 

ม.ค.-ก.พ.

2557 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ที่เข้า

ร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และ

บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

 2.2 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคบริหารจัดการ

งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่หน่วยงานภายนอก 

 จํานวนแหล่ง

ความรู้ 

1 แหล่ง   ฐานข้อมูล 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะทํางาน KM ได้รวบรวมเทคนิคด้านการ

บริหารจัดการงานวจิัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ที่ได้จาก

การไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทําเป็น

ฐานข้อมูลในการพิจารณาดําเนินการในขั้นต่อไป 

 

ม.ีค.-เม.ย. 

2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 1 

เรื่อง 

 

ทีม KM และ

บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ฐานข้อมูล 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้   

4.1 ประมวลความรู้เทคนิคด้านการบริหารจัดการ

งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดยการจัดประชุม

ระดมความคิดจากทีม KM  

 

พ.ค. 2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 1 

เรื่อง 

 

ทีม KM และ

บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ฐานข้อมูล 

4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร ่เพื่อกลั่นกรองความรู้ที่ได ้ 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1  คน ผู้มีประสบการณ์

และ ทีม KM  

 ชุมชนนักปฏบิัติ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทํา (ร่าง) คู่มือเทคนิคด้านการบริหาร

จัดการงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ได้ไป

ถ่ายทอดและ เผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ 

 

 

พ.ค. 2557 

 

มีคู่มือเทคนิคด้าน

การบริหารจัดการ

งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร ่

 

1 ฉบับ 

 

 

ทีม KM  

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

6 

 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากร

นําไปปฏิบัติ 

 

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนครั้งจัดที่

ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

 

2 ครั้ง 

 

 

ทีม KM  

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 6.2 เผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงานโดยผ่าน Web Site และ Social 

Media  

ม.ิย. 2557 จํานวนช่องทางที่

เผยแพร ่ 

ไม่น้อยกว่า 2 

ช่องทาง 

Km Teamและ

บุคลากรภายใน

หน่วยงาน 

คณะทํางานการ

จัดการองค์ความรู้ 

ฐานความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ส่งเสริมให้สมาชิกนําความรู้ไปใช้ดําเนินงาน

และรวบรวมผลการนําความรู้ไปใช้ 

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละของอาจารย์

ที่มีผลงานวิจัย

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

ร้อยละ 60  

 

อาจารย์ในคณะ 

 

ทีม KM 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 

7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

 

ก.ย. 2557 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล ทีม KM 

 

ทีม KM - 

 

   

ผู้ทบทวน :  

  (อาจารย์จันทนา   อินสระ) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

  (รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 45 การเขียนบทความวิชาการงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ   

ชื่อหน่วยงาน  :  บัณฑิตวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์เพื่อการพัฒนา องค์กร ชุมชนทอ้งถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :    กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ร้อยละ 4      กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 12 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

     คณะกรรมการอํานวยการการจัดการความรู้ของ

บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็น

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ กําหนดองค์ความรู้

ขึ้นมาใหม ่โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

อํานวยการการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

อํานวยการการ

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการ

อํานวยการการ

จัดการความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย 

 เชญิวทิยากรมาใหค้วามรู้เรื่องการเขยีนบทความ

วิชาการงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษกับทมี KM และ

บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 

 

ธ.ค. 2556 

 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของทีม KM 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

ทีม KM และ

บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 

ทีม KM 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

 2.2 แสวงหาความรู้ 

 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความ

วิชาการงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษจากหน่วยงาน

ภายนอกหรือจากการศึกษาดูงานมหาวทิยาลัยอื่น  

ม.ค. 2557 จํานวนแหล่งความรู้ 1 แหล่ง หน่วยงาน

ภายนอก 

 ฐานความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

     ทีม KM ได้รวบรวมความรู้เทคนิคการเขียน

บทความวิชาการงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษที่ได้จาก

การไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากหลายๆ หน่วยงานมา

พิจารณาและจัดให้เป็นหมวดหมู ่เพื่อจัดทําเป็น

ฐานข้อมูลในการพิจารณาดําเนินการในขั้นต่อไป 

 

ก.พ. 2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 1 

เรื่อง 

 

ทีม KM  

 

ทีม KM 

 

ฐานข้อมูล 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 ประมวลความรู้เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

งานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษโดยการจัดประชุมระดม

ความคิดจากทีม KM  

 

ม.ีค. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

  

ชุมชนนัก

ปฏิบัติ 

 4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความวิชาการ

งานวิจัยเพื่อกลั่นกรองความรู้ที่ได้และจัดทําเป็นคู่มือที่

จะนําไปใช้ได้จริง 

พ.ค. 2557 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ผู้เชี่ยวชาญ 

และทีม KM 

  

5 การเข้าถึงความรู้ 

     จัดทําคู่มือการเขียนบทความวิชาการงานวิจัยด้วย

ภาษาอังกฤษพร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต ์KM ของบัณฑิต

วิทยาลัยเพื่อขอข้อมูลสะท้อนกลับ 

 

ม.ิย. 2557 

 

มีคู่มือการเขียนบทความ

วิชาการงานวิจัยด้วย

ภาษาอังกฤษ 

 

1 ฉบับ 

 

ทีม KM และ

บุคคลภายนอก 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนัก

ปฏิบัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

 

ส.ค. 2557 

 

จํานวนครั้งในการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

ครั้ง 

 

- ทีม KM 

- บุลากร

ภายในและ

ภายนอก

หน่วยงาน 

 

ทีม KM 

 

เวทีสําหรับ

การ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละของงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือ

นักวิจัยประจํา 

 

กลุ่มสาขาวิชา

สังคมศาสตร์ 

ร้อยละ 4           

กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์ 

ร้อยละ 12 

 

ผูร้ับบริการ 

ได้แก่ นักศึกษา 

บุคคลภายนอก  

 

ทีม KM 

 

เวทีสําหรับ

การ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best Practice 

กลุ่มความรู้ 

 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล ทีม KM   

 

 

ผู้ทบทวน :  

                  (อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห)์ 

         ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

                    (ผศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ)์ 

            ตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

           ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  วางกรอบพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :  ร้อยละ  4 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้   

คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้

ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ

สื่อใหม่ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด หรือกําหนดองค์ความรู้ใหม่ 

โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

 

พ.ย. – ธ.ค. 

2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

ดําเนินงานการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้   

แสวงหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์ด้านนี้

โดยตรง ศึกษาจาก  Internet  ผลงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์และเผยแพร่ในห้องสมุด  และผู้มี

ประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง 

 

ม.ค. 2557 

 

จํานวนแหล่งข้อมูล 

 

 

 

 

อย่างน้อย   

3 แหล่ง 

 

 

อาจารย์  นักศึกษา

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  

รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้ามา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลในการ

ดําเนินงานต่อไป 

 

ก.พ. – ม.ีค.  

2557 

 

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้ 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

3  เรื่อง 

 

 

นักศึกษาวิทยาลัย

การภาพยนตร์ 

 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ

และฐานข้อมูล 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อ

ประมวลผลความรู้ที่ได้มาจัดทําเป็นคู่มือเทคนิค

การเขียนบทความวิชาการงานวิจัยด้วย

ภาษาอังกฤษ  

 

พ.ค. 2557 

 

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้/

หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 4.2  กลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน

บทความวิชาการงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ 

 จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1  คน 

5 การเข้าถึงความรู้  

จัดทําคู่มือเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

งานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ 

ม.ิย. 2557 จํานวน 1  เล่ม คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

ระดมสมอง 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1  จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือ

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการงานวิจัยด้วย

ภาษาอังกฤษ 

 

ส.ค. 2557 

 

จํานวน  1  ครั้ง 

 

 

1 ครั้ง 

 

 

นักศึกษา  อาจารย์  

เจ้าหน้าที่วิยาลัย

การภาพยนตร์ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

 6.2  แบ่งปันความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้จาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 

 จํานวนช่องทางการ

แบ่งปัน 

 

อย่างน้อย  

2 ช่องทาง 

  ฐานข้อมูล 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1  ประเมินการนําคู่มือเทคนิคการเขียนบทความ

วิชาการงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ  มาใช้ประโยชน์ 

 

 

ส.ค. 2556 

 

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และ

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 

 

ร้อยละ  4 

 

 

 

อาจารย์  นักศึกษา

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ฯ 

 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

 

แบบประเมิน

การอบรม 

 

 7.2  ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา  Best  

Practice  กลุ่มความรู้ 

 

 จํานวนรางวัลที่ได้รับ 1  รางวัล คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 - 

 

 

ผู้ทบทวน :  

  (นางสาวนิชาภา  อิทธิประเสริฐ) 

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานวิทยาลัยการภาพยนตร ์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ: 

  (ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการวทิยาลัยการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและสื่อใหม ่

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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องค์ความรู้ที่ 46 การพัฒนาความรู้และทักษะในการทําโครงการวิจัยและเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 

ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ  ชุมชนและประเทศชาต ิ

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) :  จํานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :  ไม่น้อยกว่า 6 โครงการ  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ

วิทยาลัยนานาชาติ ได้สํารวจความต้องการของ

คณาจารย์เพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นใน

การทํากิจกรรม KM 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของคณาจารย์

ที่ตอบแบบสํารวจ 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

แบบฟอร์มองค์ความรู้

ที่จําเป็นในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 แสวงหาความรู้การทําโครงการวิจัย เพื่อขอ

การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งภายในและ

ภายนอก  

 

ธ.ค. 2556 

 

จํานวนโครงการที่ผ่าน

การวิพากษ์จาก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

 

6 โครงการ 

 

สมาชิกชุมชน      

นักปฏิบัต ิ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

เค้าโครงของ

โครงการวิจัย  

 2.2 ศึกษาวิเคราะห์การเขียนบทความวิจัยเป็น

ภาษาอังกฤษ 

 ร้อยละของนักวิจัยรุ่น

ใหม่ที่เข้าร่วมศึกษา  

ร้อยละ 80 นักวิจัยรุ่นใหม่ คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

ตัวอย่างบทความวิจัย

เป็นภาษาอังกฤษ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะทํางานการจัดการความรู้ได้รวบรวมความรู้

และตัวอยา่งในการเขยีนโครงการวจิัยแตล่ะสาขาวชิา 

จากแหลง่ความรู้ทัง้ภายในและภายนอกมาจัดระบบ

ฐานขอ้มูล จําแนกตามสาขาวชิา  

 

ม.ค. 2557 

 

จํานวนสาขาวิชาที่

จัดทําฐานข้อมูล

โครงการ  

 

ไม่น้อยกว่า 

6 สาขา 

 

สมาชิกชุมชนนัก

ปฏิบัต ิ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

ฐานข้อมูล 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 มีการประชุมระดมความคิดจากการพัฒนา

รูปแบบโครงการวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาสังคม  

 

ก.พ. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

สมาชิกชุมชนนัก

ปฏิบัต ิ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

- ระดมสมอง 

- ฐานข้อมูลออนไลน์

ตัวอย่างงานวิจัย 

- ตัวอยา่งการเขยีน

บทความวิจัยเป็น

ภาษาอังกฤษ   4.2 นําร่างให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทํา (ร่าง) หนังสือบรรณานิทัศน์งานวิจัย

และบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ   

 

ก.พ. 2557 

 

ม ี(ร่าง) หนังสือ

บรรณา-นิทัศน์

งานวิจัยและบทความ

วิจัย เป็นภาษาอังกฤษ   

 

1 ฉบับ 

 

สมาชิกชุมชนนัก

ปฏิบัต ิ 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

(ร่าง) หนังสือบรรณา

นิทัศน์งานวิจัย   

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาร่วม

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน 

 

ม.ีค. 2557 

 

จํานวนครั้งในการจัด

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

ครั้ง  

 

- สมาชิกชุมชน  

นักปฏิบัต ิ 

- นักวิจัยรุ่นใหม ่

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

ระดมสมอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

มีการวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดทํา

หนังสือบรรณานิทัศน์งานวิจัยและบทความวิจัย

เป็นภาษาอังกฤษโดยวัดจากแบบประเมินความ

พึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนําความรู้ไปใช้ 

 

เม.ย. 2557 

 

ระดับความรู้ความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม

อบรม 

 

ระดับ 4 

 

- สมาชิกชุมชน

นักปฏิบัต ิ 

- นักวิจัยรุ่นใหม ่

 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ 

 

แบบประเมินการอบรม

และความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมอบรม  

 

 

ผู้ทบทวน :  

                   (รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ   แก้วไทรฮะ) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  ไคริรี) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยนานาชาติ (CEO) 
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 แผนที่ 5 เตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

องค์ความรู้ที่ 47 การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกประชาคมอาเซียน 

ชื่อหน่วยงาน  : ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน สํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(KPI) : ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ระดับ 4 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ ศูนย์

การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียนประชุม

คัดเลือกองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของศูนย์ 

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

ระดมสมอง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้

กลุ่มเป้าหมาย และศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานภายนอก/แหล่งเรียนรู้ 

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากร หรือ

นักศึกษาต่อการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

 

ร้อยละ 75 

 

 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

ระดมสมอง 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

รวบรวมความรู้ที่ได้มาจัดให้เป็น

หมวดหมู ่

 

พ.ค. 2556 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

ฐานข้อมูล 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

ประมวลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม

การเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับ

สมาชิกประชาคมอาเซียน โดยผู้เชี่ยวชาญ

ของศูนยก์ารศึกษาและฝึกอบรมอาเซยีน 

 

พ.ค. 2556 

 

จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

1 คน 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

ระดมสมอง 

5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือแนวทางการส่งเสริมการ

เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก

ประชาคมอาเซียน 

 

ม.ิย. 2556 

 

คู่มือแนวทางการส่งเสริม

การเรียนรู้และสร้าง

ความสัมพันธ์กับสมาชิก

ประชาคมอาเซียน 

 

1 เล่ม 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

ชุมชนนัก

ปฏิบัติ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการส่งเสริม

การเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับ

สมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

ก.ค. 2556 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

 

ระดมสมอง 

7 การเรียนรู้ 

7.1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้และแนวทางในการ

พัฒนา 

 

 

 

 

ส.ค. 2556 

 

คู่มือแนวทางการ

พัฒนาการส่งเสริมการ

เรียนรู้และสร้าง

ความสัมพันธ์กับสมาชิก

ประชาคมอาเซียน 

 

1 เล่ม 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

ระดมสมอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 7.2 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ส.ค. 2556 ระดับความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมเพื่อรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับ 4 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา 

และฝึกอบรมอาเซียน 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

 

ชุมชนนัก

ปฏิบัติ 

 7.3 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

 จํานวนรางวัลที่ได ้ 1 รางวัล 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ศูนย์การศึกษา

และฝึกอบรมอาเซียน 

เวทีสําหรับ

การ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 

 

ผู้ทบทวน :                 

  (นางสาวอัจฉราพรรณ  ได้พร       ) 

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:                     

  (นายกวิน  วงศ์ลีด ี) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์  : 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : 1. ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   1. ระดับ 4    

                          2.  ร้อยละ 80 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ แผน

ที่ 5 ประชุมเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ที่

จําเป็นในการเตรียมความพร้อมสําหรับ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

พ.ย. 2556 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ แผนที่ 5 ที่เข้า

ร่วมประชุม 

 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 ประชุมระดมความคิดเห็น

ประสบการณ์เพื่อรวมองค์ความรู้ใน

การเตรียมความพร้อมสําหรับรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ธ.ค. 2556 – 

ม.ค. 2557 

 

จํานวนความรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

เรื่อง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

- ชุมชน 

นักปฏิบัติ 

- การถ่ายทอด

ความรู้โดยการเล่า

เรื่อง 

 2.2 แสวงหาความรู้โดยเชิญวิทยากรให้

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการเตรียม

ความพร้อมสําหรับรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ม.ค. – ก.พ.

2557 

จํานวนครั้งที่จัดการให้

ความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 1 

ครั้ง 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้และ 

บุคลากรวิทยาลัย 

 ชุมชนนักปฏบิัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.3 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นความรู้และ

ออกแบบเทคนิคในการเตรียมความ

พร้อมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากรและนักศึกษากับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ก.พ. 2557 ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ แผนที่ 5 ที่เข้า

ร่วมประชุม 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้และ 

บุคลากรวิทยาลัย 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

รวบรวมความรู้ที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าเพิ่มเติม 

มาพิจารณาจัดใหเ้ป็นหมวดหมู่เทคนิค

ในการเตรียมความพร้อมและสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและ

นักศึกษากับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 

ม.ีค. 2557 

 

จํานวนองค์ความรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

องค์ความรู้ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

4 การประมวลผลและกลั่นกลอง

ความรู้ 

4.1 ประมวลผลความรู้เกี่ยวกับเทคนิค

ในการเตรียมความพร้อมและสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและ

นักศึกษากับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 

 

 

เม.ย. 2557 

 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ แผนที่ 5 ที่เข้า

ร่วมประชุม 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 
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เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 4.2 กลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับเทคนิคใน

การเตรียมความพร้อมและสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและ

นักศกึษากับประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

เม.ย. 2557 จํานวนครั้งในการ

กลั่นกรอง 

อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

4.3 จัดทําแผนงานและโครงการที่มีการ

กจิกรรมในการเตรียมความพร้อมและ

สร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งบุคลากรและ

นักศกึษากับประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

พ.ค. 2557 จํานวนแผนการสอน ไม่น้อยกว่า 3 

แผนการสอน 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้และ 

บุคลากรวิทยาลัย 

  

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 จัดทําแผน่พบัเกี่ยวกับเทคนคิจัด

กจิกรรมในการเตรียมความพร้อมและ

สร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งบุคลากรและ

นักศกึษากับประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 

ม.ิย. 2557 

 

จํานวนแผ่นพับที่

เผยแพร่สู่อาจารย์ 

 

100 ฉบับ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

5.2 จัดทําคู่มือเทคนิคในการเตรียม

ความพร้อมและสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรและนักศกึษากับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 มีคู่มือเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1 ฉบับ    

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับอาจารย์

ภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนครั้งในการจัดเวที

แลกเปลี่ยนความรู้ 

 

ไม่น้อยกว่า  

1 ครั้ง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้และ 

บุคลากรวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 6.2 แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 จํานวนช่องทางที่แบ่งปัน อย่างน้อย 2 

ช่องทาง 

  - ชุมชนนักปฏิบัติ 

- เว็บไซต์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ส่งเสริมให้สมาชิกนําองค์ความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

 

ส.ค. 2557 

 

ร้อยละของสมาชิกที่นํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้และ 

บุคากรวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการตามที่

มอบหมาย 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

7.2 การประเมินผลการนําไปใช้

ประโยชน์ 

 - ความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมเพื่อรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- อาจารย์ บุคลากรและ

นักศึกษาที่มีความรู้

ความเข้าใจต่อการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

ระดับ 4 

 

 

ร้อยละ 80 

  

7.3 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา 

Best Practice  กลุ่มความรู้ 

ก.ย. 2557 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล    

 

 

ผู้ทบทวน :  

  (ดร. วิจิตรา ศรีสอน) 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

  (ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง) 

ตําแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แผนที่ 6 บริการวิชาการ  

องค์ความรู้ที่ 48 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ 

ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ประชาชนในท้องถิ่นสามารถนําสิ่งที่ได้จากการอบรมนําไปใช้และแก้ปัญหาที่มีในชุมชนและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ร้อยละ 75 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุม

คัดเลือกองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและวิเคราะห์

รูปแบบของความรู้พิจารณาประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน ์พันธกิจ เพื่อ

กําหนดองค์ความรู ้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 

 

พ.ย. 2556 

 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 

80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ผอ.วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์และคณะทํางาน

การจัดการความรู้และ

เจ้าหน้าที่วิทยาลัย 

 

ชุมชนนัก

ปฏิบัติ 

 

 

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 การสร้างความรู้โดยพัฒนาความรู้ให้

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

ธ.ค. 2556 

 

 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย

ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 

 

ร้อยละ 70 

 

คณะทํางานการ

จัดการ 

ความรู้และเจ้าหน้าที่ 

วิทยาลัย 

 

ผอ.วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์และคณะทํางาน

การจัดการความรู้และ

เจ้าหน้าที่วิทยาลัย 

 

ระบบพี่

เลี้ยง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

 2.2 แสวงหาความรู้และศึกษาองค์ความรู้

เกี่ยวกับการบริการวิชาการให้ประชาชนนําไป

ต่อยอดและแก้ปัญหาที่มีอยู่ในชุมชน 

ธ.ค. 2556 จํานวนแหล่งความรู้ 3 แหล่ง คณะทํางานการ

จัดการ 

ความรู้และเจ้าหน้าที่ 

วิทยาลัย 

ผอ.วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์และคณะทํางาน

การจัดการความรู้และ

เจ้าหน้าที่วิทยาลัย 

ระบบพี่

เลี้ยง 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้รวบรวม

ความรู้ที่ได้มาจัดการให้เป็นระบบและจัดทํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ม.ค. 2557 

 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อย

กว่า 2 

เรื่อง 

 

คณะกรรมการและ

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัย 

 

ระบบพี่

เลี้ยง 

4 ประมวลผลและกลั่นกรองความรู ้

4.1 ประมวลความรู้โดยการจัดประชุม ระดม

ความคิดจากการพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสม

ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

 

ก.พ. - ม.ีค. 

2557 

 

ร้อยละของ

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 

80 

 

คณะกรรมการและ

คณะทํางานจัดการ

ความรู้ 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัย 

 

ระบบพี่

เลี้ยง 

4.2 เชิญวิทยากร 

    เชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้และเตรียม

ความพร้อมในการลงปฏิบัติจริง 

เม.ย. –พ.ค. 

2557 

จํานวนเรื่องที่ไดเ้ขา้รับ

การพิจารณา 

2 เรื่อง อาจารย์และผู้ช่วย

สอน 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัย 

ระบบพี่

เลี้ยง 

5 การเข้าถึงความรู้ 

     ร่างคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคมที่

ส่งเสริมและป้องกันโรคต่างๆ  

  

ม.ิย. – ก.ค.   

2557 

 

มีร่างคู่มือการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

 

1 ฉบับ 

 

- เว็บไซต์ 
- คู่มือ 

 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัย 

 

 

 

ชุมชนนัก

ปฏิบัติ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

     จัดเวทีบริการวิชาการ 

 

 

ก.ค. – ส.ค.   

2557 

 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 

 

ร้อยละ 

80 

 

คณะทํางานการ

จัดการความรู้ และ

เจ้าหน้าที่วิทยาลัย 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัย 

 

ฐานความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

นําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

 

 

 

ก.ย. 2557 

 

 

ร้อยละของประชาชนใน

ท้องถิ่นสามารถนําสิ่งที่ได้

จากการอบรมนําไปใช้

และแก้ปัญหาที่มีในชุมชน

และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน 

 

ร้อยละ 75 

 

คณะทํางานการ

จัดการ 

ความรู้และเจ้าหน้าที่ 

วิทยาลัย 

 

คณะทํางานการจัดการ

ความรู้และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัย 

 

ฐานความรู้ 

                                  

ผู้ทบทวน :  

                   (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์   ลีระพันธ)์ 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการวิชาการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

                       

ผู้อนุมัต ิ:       

                       (ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์  วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต)  

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แผนที่ 7 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

องค์ความรู้ที่ 49 เทคนิคการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสําคัญ 

ชื่อหน่วยงาน  :สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(KPI) : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าหมายของตัวชี้วัด : ระดับ 4.50 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

ระดับหน่วยงาน 

 

พ.ย. 2556 

 

มีคําสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการจัดการ

ความรู้ 

 

1 ฉบับ 

 

บุคลากรสํานักศลิปะ

และวัฒนธรรม หรือ 

อาจารย์ หรือ 

นักศึกษา 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

- 

 1.2 คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุม

ทบทวนคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็น โดย

ให้มีความสอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดหรือสอดรับกับยุทธศาสตร์ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและจัดทํา

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ป ร ะ จํ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 แผนการจัดการความรู้

ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2557 

1 แผน   ระดมสมอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 รวบรวมความรู้ในการจัดกิจกรรม

ทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการ

ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

 

ธ.ค. 2556 

 

ความรู้ในการจัด

กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

1 เรื่อง 

 

กลุ่มการจัดการ 

ความรู้และบุคลากร

ที่เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

 2.2 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจาก

หน่วยงานภายนอก หรือจากการศึกษาดู

งานโดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับ

แหล่งการเรียนรู้ในสวนสุนันทา 

ธ.ค. 2556 – 

ม.ค. 2557 

จํานวนแหล่งความรู้ 2 แหล่ง 

 

หน่วยงาน 

ภายนอก 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

ฐานความรู้ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1 กําหนดรูปแบบโครงการหรือ

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ตรง

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ก.พ. 2557 

 

รูปแบบโครงการหรือ

กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

1 รูปแบบ 

 

กลุ่มการจัดการ 

ความรู้ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ฐานความรู้ 

 3.2 สร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้การ

จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ม.ีค. 2557 มี ฐ า น ข้ อ มู ล จั ด เ ก็ บ

ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 

1 ฐานข้อมูล   ฐานข้อมูล 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 จัดประชุมประมวลความรู้ เพื่อใช้

ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเน้นให้นักศึกษา

เห็นถึงความสําคัญของคุณค่าอัตลักษณ์

และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

เม.ย. 2557 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม 

ประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

กลุ่มการจัดการ 

ความรู้ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 จัดทําคู่มือการจัดโครงการหรือ

การจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในสวนสุนันทา 

 

เม.ย. 2557 

 

คู่มือการจัดโครงการหรือ

การจัดกจิกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ในสวนสุนันทา 

 

1 ฉบับ 

 

กลุ่มการจัดการ 

ความรู้ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

5.2 นําคู่มือฯ ไปเผยแพร่ในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต ์

KM ของมหาวิทยาลัยเพื่อการใช้

ประโยชน ์และประเมินผลการนําไปใช้ 

ม.ิย. 2557 มีการเผยแพร่คู่มือฯ 

ในช่องทางต่างๆ 

2 ช่องทาง กลุ่มการจัดการ 

ความรู้ 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

- 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดโครงการหรือกิจกรรมทํานุ

บํ า รุ ง ศิ ลปวัฒนธรรม  แก่ นั ก เ รี ยน 

นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ 

 

ม.ิย.-ส.ค. 

2557 

 

โครงการหรือกิจกรรม

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

1 โครงการ 

 

นักเรียน นักศึกษา 

หรือผู้ที่สนใจ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมนิผลการนําองคค์วามรู้ไปใช ้

 

ส.ค. 2557 

 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

4.5 

 

นักเรียน นักศึกษา 

หรือผู้ที่สนใจ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

 

แบบประเมิน 

7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา 

Best Practice ของมหาวิทยาลัย 

 จํานวนรางวัลที่ได้รับ 1 รางวัล กลุ่มการจัดการ 

ความรู้ 

 - 

 

 

ผู้ทบทวน :  

  (อาจารย์ศิริมาลย์  วัฒนา) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

  (อาจารย์อนันตชัยเอกะ) 

ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ชื่อหน่วยงาน  :  คณะครุศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  สืบสานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ร้อยละ 94 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกประเด็น

ความรู้ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของการ

ทํานุ บํา รุงศิลปวัฒนธรรมที่ สอดคล้อง กับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะครุ

ศาสตร์ 

 

ธ.ค. 2556 

 

ร้อยละของคณะกรรมการ

ดําเนินงานการจัดการ

ความรู้ 

 

ร้อยละ 80 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

 

ระดมสมอง 

2 

 

 

 

 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้

นักศึกษาได้ตระหนัก อนุรักษ์และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ม.ค. 2557 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของทีม KM 

 

ร้อยละ 80 

 

ทีม KM และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 

ทีม KM 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

 

 2.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์

และมุมมองของสมาชิก 

ก.พ. – ม.ีค. 

2557 

 

 

จํานวนครั้งของการจัด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้งต่อ

เดือน 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ระดมสมอง 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

นําความรู้ที่ได้จากวิทยากรและความรู้ที่

เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ

สมาชิกมาเป็นแนวทางในการกําหนดกิจกรรมให้

นักศึกษาได้เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

 

เม.ย. – พ.ค. 

2557 

 

จํานวนความรู้ที่ได ้

 

ไม่น้อยกว่า 

1 เรื่อง 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ฐานความรู้ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

กลั่นกรองความรู้เพื่อออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา

ได้เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

ม.ิย. - ก.ค. 

2557 

 

จํานวนครั้งในการ

กลั่นกรอง 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 ครั้ง 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

5 

 

 

 

การเข้าถึงความรู้ 

จัดทําคู่มือเทคนิคการจัดกิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศกึษาเห็น

ความสําคัญ 

 

ก.ค. 2557 

 

คู่มือเทคนิคการจัด

กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้

นักศึกษาเห็นความสําคัญ 

 

1 เล่ม 

 

ทีม KM และ

นักศึกษาคณะครุ

ศาสตร์ 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน 

คณะครุศาสตร์ 

 

ส.ค. 2556 

 

จํานวนครั้งที่แลกเปลี่ยน 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 ครั้ง 

 

ทีม KM 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

        

  

 

      



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  229 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 

ก.ย. 2557 

 

 

ร้อยละของนักศึกษาที่เห็น

ความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

ร้อยละ 94 

 

นักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

 

ทีม KM 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

7.2 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

ก.ย. 2557 จํานวนรางวัลที่ได้ 1 รางวัล ทีม KM ทีม KM เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

 

ผู้ทบทวน :  

                       (อาจารย์สําราญ  ปิ่นทอง) 

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

                      (อาจารย์ ดร.อารยา  ล)ี 

ตําแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แผนที่ 8 บริหารจัดการสินทรัพย์  

องค์ความรู้ที่ 50 เทคนิคการหารายได้ทีม่ีประสิทธิภาพ  

ชื่อหน่วยงาน  :  สํานักทรัพย์สินและรายได ้

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) : กําไรที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ร้อยละ 35 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

จัดประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ 

 

ธ.ค. 2557 

 

จํานวนทีม KM ที่เข้าร่วม

ประชุม 

 

10 คน 

 

ทีม KM  

 

คณะทํางานการ   

จัดการความรู้ 

 

ชุมชนนักปฏบิัติ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู ้โดยให้

ผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาอบรมให้ความรู้      

 

เม.ย. 2557 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ 

ของทีม KM  

 

ร้อยละ 80 

 

 

ทีม KM  

 

คณะทํางานการ   

จัดการความรู้ 

 

เอกสารประกอบ    

การอบรม 

 2.2 ถอดบทความจากหนังสือ จํานวนความรู้ที่ได้ 1 เรื่อง 

 2.3 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของสมาชิก km     

ที่เข้าร่วมประชุม   

ร้อยละ 80 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow chart 

 

เม.ย. 2557 

 

จํานวนข้อมูลที่จัด  

หมวดหมู ่

 

1 เรื่อง 

 

ทีม KM  

 

คณะทํางานการ   

จัดการความรู้ 

 

ฐานข้อมูล 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

4.1 การจัดประชุมทีม km ประมวลความรู้

ให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

ม.ิย. 2557 

 

ร้อยละของสมาชิก km    

 ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 80 

 

 

หน่วยงานภายใน/

ภายนอก 

 

คณะทํางานการ   

จัดการความรู้ 

 

ระบบพี่เลี้ยง 

4.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 1 คน  

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 จัดทําคู่มือเทคนิคการหารายได้ที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวน เอกสาร/คู่มือ 

 

1 ฉบับ 

 

บุคลากร 

 

คณะทํางานการ   

จัดการความรู้ 

 

เว็บไซต์สํานัก 

ทรัพย์สินและรายได้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.2 จัดประชุมถา่ยทอดความรู้ 

 

ก.ค. 2557 

 

จํานวนการจัดประชุม 

 

2 ครั้ง 

 

หน่วยงานภายใน/

นอก 

 

คณะทํางานการ   

จัดการความรู้ 

 

เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 ประเมินผลการนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

ส.ค. 2557 

 

กําไรที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน

มา 

 

ร้อยละ 35 

 

บุคลากร 

 

คณะทํางานการ   

จัดการความรู้ 

 

แบบประเมินผล 

 7.2 สรุปผลการดําเนินงาน 

 

มีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

1 ฉบับ 

 

 

 

ผู้ทบทวน :  

                    (นางสุริยาภา   โสภณวสุ) 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักส่วนสนับสนุนธุรกิจ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัต ิ:  

                 (อาจารย ์ดร.ชุติกาญจน์   ศรีวิบูลย)์ 

ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได ้

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม 

 

หน่วยงาน โครงการวิจัย 

1. คณะครุศาสตร์ การพัฒนาทักษะการสอนแบบบูรณาการของครูประจําการโรงเรียน 

ในโครงการพระราชดําริ 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ จุด One Stop Service 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

4. คณะวิทยาการจัดการ 1. การศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการผลิตผลงานวิชาการ

ของอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. แนวทาง ปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาบุคลากร ด้านบุคลิกภาพที่ดี

ในการบริการ 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า ของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

4. ความคาดหวังของผู้ประกอบการในด้านคุณลักษณะบัณฑิตสาขา

บริหารธุรกิจที่พึงประสงค์ในพ้ืนที่สีลมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

5. คุณลักษณะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในมิติของ

ผู้ประกอบการ 

6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทําวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจัยที่ส่งผลการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง

ประสงค์ 

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7. บัณฑิตวิทยาลัย 1. การศึกษาระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร

ระดับนานาชาติของคณาจารย์ และนักวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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หน่วยงาน โครงการวิจัย 

8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 1. ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลองค์การ กรณีศึกษา วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทางไคเซ็น กรณศีกึษา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. การศกึษาปัจจัยการรับรู้ข่าวสารวิชาการของนักศึกษาจัดการ ระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกต ิวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

5. การบริหารงานพัสดุ ให้เหมาะสมกับหน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

6. ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 

7. ความพึงพอใจของบุคลากรในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

8. การใช้ประเทศไทยเป็นจุดผ่านแดนของเส้นทาง R9 

9. วิทยาลัยนานาชาติ 1. การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพโดยใช ้Problem-

Based Learning   และ Cooperative Learning สําหรับนักศึกษาปีสุดท้าย

ของการสําเร็จตามหลักสูตร 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในด้านการฟัง 

การพูด การอ่าน การเขียน และเงินเดือนเริ่มต้นในการประกอบวิชาชีพ 

10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

2. ประสิทธิผลของคู่มือการกําหนดปัญหาของผู้ป่วย 

3. ผลของแบบทดสอบทักษะการพยาบาลทางคลีนิค (OSCE) สําหรับ

การสอบลงสาขาวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 3 

4. ทัศนคติต่อการให้บริการด้านสุขภาพแก่ชาวต่างด้าวของนักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่สี่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

5. ผลของการพัฒนาโปรแกรมการให้การปรึกษาเพื่อป้องกันและลด

ปัจจัยเสี่ยงต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 1. โครงการอบรมการปอ้งกันโรคไม่ติดเช้ือ 

2. วิจัยการเรียนการสอนวิชาเภสัชกรรมไทยของสาขาวิชาการแพทย์

แผนไทยประยุกต ์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  ชั้นปี 3 - 4 
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หน่วยงาน โครงการวิจัย 

12. วิทยาลัยการภาพยนตร์  

ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

1. ศึกษาการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา 

2. สํารวจการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจําในการเขียน

บทความวิชาการงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ 

13. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิตในรูปแบบอุทยานการ

เรียนรู้ กรณีศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

14. สํานักงานอธิการบดี 1. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ : กรณีศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. ความพึงพอใจในการให้บริการคืนเงินยืมทดรองราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่าย 

4. การศกึษาทัศนคติของบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง 

สภาพภูมิทัศนท์ี่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต 

5. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของระบบฐานข้อมูลค้นหาการเทียบโอน 

ผลการเรียน  

6. แนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

7. ความคิดเห็นของบุคลากรต่อกิจกรรมเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

15. สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส ์

1. ระบบ E-Learning สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เรียนด้วยเคร่ืองมือ

สื่อสารทุกประเภท ทุกที่ ทุกเวลา  

2. ระบบพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

16. สํานักศลิปะและวัฒนธรรม การรับรู้คุณค่าและความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผ่านการจัดกิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

17. สถาบันวิจัยและพัฒนา การพัฒนากระบวนการให้บริการ “Smile Service” สถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

18. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคู่มือปฏิบัติงานการเรียนซ่อมเสริม 

 

19. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ความพึงพอใจของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ต่อการจัดประชุมของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

20. สํานักงานวิทยาเขต การศึกษาการเข้าถึงข้อมูลและบริการวิทยาเขตให้การศึกษา 3 

วิทยาเขต 
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หน่วยงาน โครงการวิจัย 

21. สํานักทรัพย์สินและรายได้ การหารายได้ให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษางานผลิตจําหน่าย

อาหารและเบเกอรี ่ สํานักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยายลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

22. ศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการ

ท่องเที่ยวฯ จังหวัดระนอง 

ความพึงพอใจของบุคลากร ศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการ

ท่องเที่ยวฯ จังหวัดระนอง ต่อการปฏิบัติงานสารบรรณ ฝ่าย

บริหารงานทั่วไป 

23. หน่วยตรวจสอบภายใน - 
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4.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2557 

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

กิจกรรม ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 

ตัวช้ีวัดของกิจกรรม เป้าหมาย 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการและ

คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 18 ต.ค. 2556 มีคําสั่งคณะกรรมการ

จัดการความรู ้

1 ชุด 

2. ทบทวนนโยบายการจัดการความรู ้ 22 ต.ค. 2556 มีนโยบายการจัดการความรู ้ 1 ชุด 

3. ประชุมทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกําหนดแนวทางในการ

จัดการความรู ้ 

14 พ.ย. 2556 มีรายงานการประชุมทบทวน

องค์ความรู้และแนวทางใน

การจัดการความรู้ 

1 ชุด 

 

 

4. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ 

ระดับมหาวิทยาลัยและชี้แจงกรอบการ

ดําเนินงานจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 

19 พ.ย. 2556 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ร้อยละ 

80 

5. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา Best Practice 

กลุ่มความรู้  

25 พ.ย. 2556 มีคําสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

1 ชุด 

6. รวบรวมและจัดทําแผนการจัดการความรู้ 

ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2557 

พร้อมเสนอให้อธิการบดีและผู้รับผิดชอบการ

จัดการความรู้ลงนาม 

20 ธ.ค. 2556 มีเล่มแผนการจัดการความรู้

ได้รับการอนุมัติ 

1 เล่ม 

 

 

7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ความรู้ 

พ.ย. 2556–

ม.ค. 2557 

มีระบบสารสนเทศสําหรับ

การจัดการความรู้ 

1 ระบบ 

8. ติดตามผลการจัดการความรู้ รอบ 3 เดือน  25 ธ.ค. 2556 มีรายงานสรุปผลการ

ติดตามการจัดการความรู ้

1 ฉบับ 

9. วิเคราะห์และสรุปผลการจัดการความรู้ใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยรอบ 3 เดือน 

10 ม.ค. 2557 มีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานจัดการความรู้

ระดับมหาวิทยาลัย 

1 ชุด 

ตอนที่ 4 
การดําเนินงานจัดการความรู้ 
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กิจกรรม ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 

ตัวช้ีวัดของกิจกรรม เป้าหมาย 

10. รายงานผลการดําเนินงานการจัดการ

ความรู้ รอบ 3 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

ม.ค. 2557 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

1 ฉบับ 

11. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการจัดการความรู้

ให้กับสมาชิก 

ธ.ค. - ม.ค. 

2557 

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ร้อยละ 

80 

12. ประชุมชี้แจงแนวทางในการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

ก.พ. 2557 มีรายงานการประชุมชี้แจง

คู่มือการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

1 ฉบับ 

13. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 

ก.พ. 2557 มีรายงานการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการใช้งานระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ความรู้ 

1 ฉบับ 

14. ติดตามผลการจัดการความรู้ รอบ 6, 9, 

12 เดือน 

25 มี.ค., 25 

มิ.ย., 25 ก.ย. 

2557 

มีรายงานสรุปผลการ

ติดตามการจัดการความรู ้

3 ชุด 

15. วิเคราะห์และสรุปผลการจัดการความรู้ใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยรอบ 6, 9, 12 เดือน 

7 เม.ย., 7 

ก.ค., 7 ต.ค. 

2557 

มีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานจัดการความรู้

ระดับมหาวิทยาลัย 

3 ชุด 

16. รายงานผลการดําเนินงานการจัดการ

ความรู้ รอบ 6, 9, 12 เดือน ต่อคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

เม.ย., ก.ค., 

ต.ค. 2557 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

2 ฉบับ 

17. จัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ป ี57 11-12 ก.ย. 

2557 

มีรายงานสรุปโครงการจัด

กิจกรรม SHOW&SHARE  

1 ชุด 

18. ประเมินคุณภาพระบบการจัดการความรู้

ระดับมหาวิทยาลัย 

23 ก.ย. 2557 มีรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการจัดการความรู้

ระดับมหาวิทยาลัย 

1 ชุด 

19. สรุปผลการดําเนินงาน ทบทวนและจัดทํา

แผนการจัดการความรู้ ประจาํปีงบประมาณ 

2558 

16 ต.ค. 2557 มีรายงานการทบทวน

แผนการจัดการความรู้

ประจําปีงบประมาณ 2558 

1 ชุด 

 

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดําเนินงานของกิจกรรม อาจมีการปรับเปลีย่นเพื่อความเหมาะสม 
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หน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุน 

กิจกรรม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ตัวช้ีวัดของกิจกรรม เป้าหมาย 

1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการ

ความรู้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

และจัดส่งแผนการจัดการความรู้ให้กับ

กองนโยบายและแผน 

27 พ.ย. 2556 มีแผนการจัดการความรู้ระดับ

หน่วยงาน 

ครบทุก

หน่วยงาน 

2. หน่วยงานดําเนินการจัดการความรู้

ตามแผนการจัดการความรู้ ระดับ

หน่วยงาน 

พ.ย.2556-ส.ค. 

2557 

ร้อยละเฉลี่ยของการ

ดําเนินงานกิจกรรมตาม

แผนการจัดการความรู ้

ร้อยละ 

80 

3. รายงานผลการดําเนินงานจัดการ

ความรู้ รอบ 3 เดือน 

25 ธ.ค. 2556 ร้อยละของหน่วยงานที่รายงาน

ผลการดําเนินงานครบถ้วน 

ร้อยละ 

100 

4. รายงานผลการดําเนินงานจัดการ

ความรู้ รอบ 6 เดือน 

25 มี.ค. 2557 ร้อยละของหน่วยงานที่รายงาน

ผลการดําเนินงานครบถ้วน 

ร้อยละ 

100 

5. รายงานผลการดําเนินงานจัดการ

ความรู้ รอบ 9 เดือน 

25 มิ.ย. 2557 ร้อยละของหน่วยงานที่รายงาน

ผลการดําเนินงานครบถ้วน 

ร้อยละ 

100 

6. คัดเลือกและส่งกลุ่มความรู้เพื่อเข้าร่วม

การสรรหา Best Practice  

25 ส.ค. 2557 มีรายงานผลการคัดเลือกกลุ่ม

ความรู้เข้าร่วมการสรรหา 

1 ชุด 

7. เข้าร่วมกิจกรรม KM SHOW & SHARE 

ป ี57 

11-12 ก.ย. 2557 ร้อยละของกลุ่มความรู้ที่เข้า

ร่วม กิจกรรม KM SHOW & 

SHARE ป ี57 

ร้อยละ 

80 

8. รายงานผลการดําเนินงานจัดการ

ความรู้ รอบ 12 เดือน 

25 ก.ย. 2557 ร้อยละของหน่วยงานที่รายงาน

ผลการดําเนินงานครบถ้วน 

ร้อยละ 

100 
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คณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ 

กิจกรรม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ตัวช้ีวัดของกิจกรรม เป้าหมาย 

1. ประชุมพิจารณาคู่มือการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

ธ.ค. 2556 รายงานการประชุม

คณะกรรมการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

 1 ฉบับ 

2. จัดทําคู่มือการสรรหา Best Practice 

กลุ่มความรู ้

 ธ.ค. 2556 มีคู่มือการสรรหา Best 

Practice กลุ่มความรู้ 

1 ฉบับ 

3. ประชุมพิจารณาคัดเลือกกลุ่มความรู ้ ส.ค. 2557 รายงานการประชุมพิจารณา

คัดเลือกกลุ่มความรู้ 

1 ฉบับ 

4. ประชุมพิจารณาให้คะแนนกลุ่มความรู ้ ก.ย. 2557 รายงานการประชุมพิจารณา

ให้คะแนนกลุ่มความรู้ 

1 ฉบับ 

5. สรรหา Best Practice 12 ก.ย. 2557 มีรายงานผลดําเนินการสรรหา 

Best Practice กลุ่มความรู ้

1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  241 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 












