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คํานํา 

 

 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

11 ไดกําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู

อยางสมํ่าเสมอ โดยมีเปาหมายเพ่ือยกระดับความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติราชการใหสูงข้ึนจนถึง

ระดับสากลโดยอาศัยการจัดการความรูเปนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดดําเนินการจัดการความรู ตั้งแตปงบประมาณ 2550 โดยการตั้ง

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ใชชื่อวา ชุมชน SSRU.KM เริ่มดําเนินการเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

ปงบประมาณ 2551 ไดเพ่ิมการดําเนินการจัดการความรูของบุคลากรสายวิชาการ ปงบประมาณ 2552 

ดําเนินการในสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จนกระท่ังถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยได

ขยายขอบเขตการจัดการความรูท่ัวท้ังองคกร เพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

และ 2556 หนวยงานไดมีสวนรวมในการวิเคราะหหาองคความรูท่ีจําเปน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 

2558 ไดวิเคราะหองคความรูท่ีจําเปนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีแผนการจัดการความรู 

ท้ังหมด 8 แผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดวิเคราะหองคความรูท่ีจําเปนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย มีแผนการจัดการความรูท้ังหมด 5 แผน  

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนระบบและกลไกการจัดการความรู โดย

กําหนดองคความรูท่ีจําเปนสําหรับดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการ พรอมจัดทําแผนการจัดการความรู ท้ังนี้ กองนโยบายและแผนไดติดตามผลการดําเนินงานจัดการ

ความรู รอบ 6 เดือน ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย พบวา ผลการดําเนินงานยังไมเปนไปตามแผนท่ี

วางไว เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการความรูเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและตอบสนองตอ

ความตองการของบุลคากร กองนโยบายและแผนจึงไดทบทวนแนวทางในการดําเนินงานจัดการความรู องค

ความรูท่ีจําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการ

ประชุมรวมกับคณะกรรมการการจัดการความรู และบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  

สุดทายนี้หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการจัดการความรูฉบับนี้จะใชเปนแนวทางใหทุกหนวยงานและ

บุคลากรทุกทานไดปฏิบัติรวมกันในการจัดการความรู เพ่ือนําองคความรูท่ีไดมาใชการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรตอไป 
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1.1 ประวัติและความเปนมาของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนสวนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ มีภารกิจ

ในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค ตอบสนองตอความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดเร่ิมตนจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนาเปนวิทยาลัยครู สถาบัน 

ราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏตามลําดับ มีพื้นที่สําหรับการจัดการศึกษา ไดแก 1) กรุงเทพฯ (62 ไร 20 ตารางวา)  

2) ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม (275 ไร) 3) ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (80 ไร) 4) ศูนยการศึกษาจังหวัด

ระนอง (128 ไร) และ 5) ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (15 ไร)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยฯ เปดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 103 หลักสูตร 

จําแนกเปนหลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 76 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร ปริญญาโท 

จํานวน 17 หลักสูตร และปริญญาเอก จํานวน 9 หลักสูตร มีนักศึกษาคงอยูจํานวนทั้งสิ้น 28,860 คน จําแนกเปน 

ปริญญาตรี จํานวน 27,616 คน ปริญญาโท จํานวน 933 คน และปริญญาเอก จํานวน 311 คน มีบุคลากรจํานวน

ทั้งสิ้น 1,483 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 766 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 717 คน 

มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการปฏิบัติงานของคณาจารย 

บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบดวย 1)หองเรียน จํานวน 162 หอง 2)หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 37 หอง 

3) หองปฏิบัติการทางภาษา  จํานวน 3 หอง 4) หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  จํานวน 23 หอง 5) หองปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 8 หอง และ 6) หองปฏิบัติการอ่ืนๆ เชน โรงละคร หอศิลป หองปฏิบัติการทาง

อาหาร ฯลฯ จํานวน 63 หอง รวมทั้งนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเชน ERP (enterprise resource 

planning) e-Office e-learning เปนตน มาใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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พ.ศ. 2480-2517 โรงเรียน 

สวนสุนนัทาวทิยาลัย 

พ.ศ. 2518-2537

วทิยาครูสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2538-2546  

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2547- ปจจุบัน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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1.4 บุคลากร 

บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 

ขาราชการ 3 92 53 148 67 68 13 - 148 

พนักงานมหาวิทยาลัย 12 422 187 618 541 58 14 5 618 

- ประเภทงบประมาณ

แผนดิน - 149 92 241 

204 

36 1 - 241 

- ประเภทงบประมาณ

เงินรายได 9 273 95 377 

337 

22 13 5 377 

รวมท้ังสิ้น 12 514 240 766 608 126 27 5 766 

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ขาราชการ - 5 18 - 23 

พนักงานมหาวิทยาลัย 11 532 106 - 649 

- ประเภทงบประมาณแผนดิน 3 272 88 - 363 

- ประเภทงบประมาณเงินรายได 8 260 18 - 286 

พนักงานราชการ 1 24 2 - 27 

ลูกจางประจํา 7 7 4 - 18 

รวมท้ังสิ้น 19 568 130 - 717 

 

แหลงขอมลู : กองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2560 
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2.1 วิสัยทัศน (Vision) 

มหาวิทยาลยัแมแบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society) 

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน : รักษาความเปนมหาวิทยาลัยอันดบั 1 ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่

เปนแมแบบสวนสุนนัทาดานการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

หมายเหตุ : แมแบบที่ดีของความสมารท (Smart) คือ เปนลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนามอง”  

ในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมนามอง” มีความคิดดี ทําดี พูดดี แตงกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมนามอง” ผูบริหารเกงและดี 

รับผิดชอบตอสังคม ทําดี มุงคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมนามอง” สรางหลักวิชาที่สรางสรรค และนําไปใช

ประโยชนได รวมทั้งมีรูปแบบการนําเสนอที่ดี 

R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมนามอง” สรางผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และ

นําไปใชประโยชนได รวมทั้งมีรูปแบบการนําเสนอที่ด ี

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมนามอง” มีเทคโนโลยีที่

ทันสมัย มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เปนตนแบบในการคิดดีและทําดี 

2.2 จุดประสงค (Purpose)  

1) บัณฑิตที่เนนองคความรูเปนเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปดวยความคิดสรางสรรค (Academic research with creative and 

innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแกปญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 

2.3 พันธกิจ (Mission) 

1) ใหการศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เนนองคความรูเปนเอตทัคคะ ฝกหัดครู ปลูกฝง

ประชาชนใหสามารถเรียนรูในระดับสูง มีความเปนมนุษยที่รับผิดชอบตออนาคตของโลกที่มีแนวโนมเปนนานาชาติ มี

จิตวิญญาณในการทาทาย โดยไมกลัวลมเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุงมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตรที่เปนเอตทัคคะ ที่สามารถ

นําไปใชใหเกิดผลประโยชนไดเพื่อความสงบสุข และความเจริญรุงเรือง ผานการแสวงหาดวยการวิจัยทางวิชาการที่

อุดมไปดวยความคิดสรางสรรค 

 

ตอนท่ี 2 กรอบแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การสงมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบ

และแกปญหาของสังคม โดยการมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ิน และสังคม 

4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การสงเสริมและสนับสนุนศิลปะ และ

วัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสรางแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเปนที่ยกยองและชื่นชมของมนุษยชาต ิ

2.4 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา  (Produce graduates with front row quality) 

2) ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic services 

and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop services 

provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียน (Establish network with outstanding universities 

in ASEAN) 

6) เปนมหาวิทยาลัยที่มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system 

for versatility) 

2.5 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Moral)  

3) เครือขาย (Partnership)  

4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”   

2.6 วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

2.7 อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวชิาการ เชี่ยวชาญการสื่อการ ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 “Professional practitioners, academic excellence, intelligent communicators, and strategic 

thinkers with public awareness” 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  6 

 



นิยามของคําสําคัญอัตลักษณ 

เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุงมั่นในการ

ปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา

อยางตอเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและถายทอด

ความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสูชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอ่ืน มุงทําความดีที่เปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

2.8 เอกลักษณ (Uniqueness)  

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

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

learning organization” 

นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ 

เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเปนวังสวนสุนันทา เนนการอนุรักษโบราณสถาน 

และเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทันสมัยสามารถ

แขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผู รับบริการไดอยางทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

2.9 คานิยมหลัก ( Core Values) 

 มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในคานิยมหลักสี่ประการในการนําพามหาวิทยาลัยสูความสําเร็จในอนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปญญาและความคิดสรางสรรค  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคกร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเปนมืออาชีพ 

การยึดม่ันในคานิยมหลักที่เรียกวา WHIP ขางตน จะเปนสิ่งที่ใชเปนแนวทางการสงเสริมการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัย และการดําเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณคาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให

ความสําคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเปนวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแหงนี้ ซึ่งจะสรางความ

เขมแข็งใหกับวัฒนธรรมองคการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเปนประจําวัน กลาวคือ มหาวิทยาลัยแหงนี้มีบรรยายกาศที่

สงเสริมความคิดสรางสรรค ความสุข ความรักและภักดีตอมหาวิทยาลัย มีการทํางานเปนทีม และความเปนมืออาชีพ 

ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ และตอบสนองปรัชญานําทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคูคุณธรรม” 
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2.10  นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัฯ มีกําหนดนโยบายในการบริหารและพฒันามหาวทิยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

ไปสูความสาํเร็จที่กําหนดไว ดังนี้ 

1) นโยบายดานการบริหารจัดการ 

1.1) เรงรัดและสรางกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทุกคนใหกาวไปสู

ความสําเร็จสูงสุดในเสนทางวิชาชีพ 

1.2) รักษาเอกลักษณอัตลักษณของความเปนสวนสุนันทาที่มีอดีตอันนาภูมิใจเพื่อนําไปสูความผาสุกและ

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคกร 

1.3) สงเสริมและสนับสนุนการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกรในทุกมิติ 

1.4) จัดสภาพแวดลอมที่ดีดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณ บรรยากาศ

ที่เอ้ือตอการเรียนรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.5) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดพัฒนาในเสนทางวิชาชีพทั้งในดานวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2) นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 

2.1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสูความเปนเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

2.2) ประสานเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตเพื่อการมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

2.3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมเีครือขายกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพื่อ

การแลกเปลี่ยนองคความรูและบุคลากร 

2.4) มุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูลึกซึ่งในศาสตรที่สําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต

สาธารณะ และเปนเพื่อนรวมงานที่ดี 

2.5) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและการใชภาษาอังกฤษอยูใน

ระดับที่ดี สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.6) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีพรสวรรคและความสามารถพิเศษที่โดดเดนนอกจากศาสตรที่

ศึกษา 

3) นโยบายดานการวิจัย 

3.1) มุงเนนผลิตงานวิจัยที่เปนการสรางองคความรูใหมและพัฒนาเปนนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช

ประโยชนไดจริง 

3.2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบูรณาการวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน 

3.3) สรางใหนักศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในดานการวิจัยและสราง

ผลงานที่เปนยอมรับของสังคมได 

4) นโยบายดานการบริการวิชาการ 

4.1) สงเสริมใหมีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
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4.2) สรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชนในการใหบริการวิชาการ เพื่อแกไขปญหาและพัฒนา

ชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยืน นําไปสูการพึ่งพาตนเองได 

4.3) สงเสริมใหมีการจัดแหลงเรียนรูเพื่อสรางโอกาสเรียนรูใหแกทุกคนทุกกลุมวัย 

5) นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.1) สงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนสวนสุนันทา 

5.2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย คนควา เพื่อเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูทางวัฒนธรรม 

5.3) สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษและเผยแพรทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

2.11 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา (Produce, Publish 

and Publicize Academic Works and Intellectual Property) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธและเชื่อมโยงเครือขาย (Establish Network Relationship 

and Connection)   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

2.12 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาในชวงระยะ 5 ปแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเปนเปาหมายความสําเร็จตามวิสัยทัศน โดยจะยึดมั่นในคานิยม

หลักสี่ประการในการนําพามหาวิทยาลัยสูความสําเร็จดังกลาวในอนาคต  

เปาหมายที่ 1 : สรางเอตทัคคะเพ่ือใหไดรับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต เพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

เปาหมายที่ 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน เผยแพรทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนําไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพื่อการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมายที่ 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุงที่จะสรางเครือขายความรวมมือ

ที่หลากหลายทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เปาหมายที่ 4 : สรางภาพลักษณเพ่ือใหเปนที่รูจักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภายในที่ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ  
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3.1  ระบบและกลไกการดําเนินงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ตอนท่ี 3 แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ทบทวนการดําเนนิงานจัดการความรูของปที่ผานมา 

กําหนดกรอบองคความรูที่จําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู 

จัดทําแผนการจัดการความรู 

ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 

เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการความรู 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจัดการความรู 

รายงานผลการดําเนินงานจัดการความรูตอผูบริหาร 

กิจกรรมยกยองชมเชย KM " Share and Learn"  

ประเมินผลการจัดการความรู 
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มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน ในฐานะของหนวยงานท่ีกํากับติดตาม จึงมีแนวทางการกํากับ 

ติดตาม และสงเสริม ใหหนวยงานดําเนินงานจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
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ท้ังนี้กองนโยบายและแผนไดติดตามผลการดําเนินงานจัดการความรู รอบ 6 เดือน ระดับหนวยงาน 

และระดับมหาวิทยาลัย พบวา ผลการดําเนินงานยังไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว รวมท้ังไดสํารวจความคิดเห็น

จากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานจัดการความรู 

ท่ีผานมา ดังนี้ 

1) บุคลากรมีภาระงานมาก ทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดได

เต็มท่ี 

2) บุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมสวนใหญไมไดเกิดจากความสมัครใจ 

3) การจัดกิจกรรมมีจํานวนหลายครั้งมากเกินไป 

4) การจดักิจกรรมไมเกิดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมและชัดเจน 

5) บุคลากรเขารวมไมครบตามกําหนด (ลงชื่อแลวออก) 

6) Show & Share ไมไดนําสูการปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรมและสูการนําไปใชประโยชน 

เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการความรูเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและตอบสนอง

ตอความตองการของบุลคากร กองนโยบายและแผนจึงไดทบทวนแนวทางในการดําเนินงานจัดการความรู  

องคความรูท่ีจําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

โดยการประชุมรวมกับคณะกรรมการการจัดการความรู และบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เม่ือวันท่ี 

19 เมษายน 2560 สามารถสรุปแนวทางการดําเนินงานจัดการความรูไดดังนี้ 

  

สงเสริมใหความรูอาจารย/เจาหนาท่ี 

นําไปสูการปฏิบัต ิ

นําผลไปใชใหเกิดประโยชน 

เผยแพรองคความรู 

ถอดองคความรูโดยใชกระบวนการ KM 

เลมองคความรู 

สูการปฏิบัติ/ นําไปใชประโยชน 

สถาบันวิจัยฯ กองบริการการศึกษา 

กองบริหารงานบุคคล 

กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

คัดกรอง/ผานเกณฑ 

คุณสมบัต ิ

คัดกรอง/ผานเกณฑ 

คุณสมบัต ิ
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3.2 วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดของแผนการจัดการความรู 

 3.2.1 วัตถุประสงคของแผนการจัดการความรู  

 1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานจัดการความรูอยาง

เปนระบบ 

 2) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี (องคความรู) จากที่อยูในตัวบุคคลนํามาจัดเก็บอยางเปนระบบ พรอมทั้ง

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู   

 1) การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุน ใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู (ผาน 

ขอ 5 ของตัวบงชี้ 5.1) 

 2) จํานวนองคความรูที่นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (21 องคความรู) 

3.3 องคความรูท่ีจําเปนในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

 กองนโยบายและแผน รวมกับคณะกรรมการการจัดการความรู และบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ ท่ีเปนสมาชิกกลุมความรู ในการทบทวนองคความรูท่ีจําเปนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

โดยการคัดเลือกองคความรูท่ีมีความสนใจท่ีจะดําเนินการรวมกัน เพ่ือตอบสนองในการปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร และเปาประสงคของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค องคความรูที่จําเปน 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา

มหาวิทยาลยัใหเปนเอตทัคคะ

อยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลยัมีการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและ

สนับสนนุการสรางคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พงึประสงคสอดคลอง

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู 

 

มหาวิทยาลยัมีการบริหารงานที่

สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2.1) งานธุรการสารบรรณ 

2.2) งานการเงินและพัสด ุ

2.3) งานจัดประชุม 

2.4) งานบุคคล 

2.5) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.6) งานประชาสัมพันธ 

2.7) งานพัฒนานักศึกษา 

2.8) งานแผนและงบประมาณ 

2.9) งานติดตามผลการปฏิบัติราชการ 

2.10) งานวิจัยและบริการวิชาการ 
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การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค องคความรูที่จําเปน 

2.11) งานบริการการศึกษา 

2.12) งานอาคารสถานที ่

2.13) งานพัฒนาระบบงาน 

2.14) งานโสตทัศนูปกรณ 

2.15) งานการใหบริการการศึกษาภายในอาคาร

สายสทุธานภดล และใหบริการแหลงเรียนรู 

2.16) หัวหนาสํานักงาน 

2.17) งานเทคนิคบรรณารักษ/บริการผูใช 

2.18) งาน IT 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงาน

วิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และ

สิทธิทางปญญา 

บุคลากรมีศักยภาพในการริเร่ิม

สรางสรรคการบริการวิชาการ วจิัย

และนวัตกรรมอยางมปีระสิทธิภาพ 

3. การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 

4. การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร 

 

 

ผูทบทวน :              

                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา) 

 ตําแหนง รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

     ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ :  

              (รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)

ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

   ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรู  
 3.4.1 องคความรูเรื่อง : รูปแบบการจัดการเรียนรู 
 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลัก

ที่จําเปนหรือสําคัญตองาน

หรือกิจกรรมของหนวยงาน 

และกําหนดเปาหมายของ

การจัดการความรู 

1.1 ประชุมทบทวนแนวทางในการดําเนินงานและองค

ความรูที่จําเปนในการแลกเปลีย่นเรียนรู  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการดาํเนินงาน 

4 พ.ค. 2560 1. ปฏิทนิการดําเนนิงาน 

2. กลุมความรูตามกลุมสาขาวิชา 

กองนโยบายและแผน 

- กําหนดกลุมเปาหมาย คือ อาจารยที่เคยเขารวมการ

อบรมการสอนแบบใหม (Active Learning) เมื่อวันที่ 

19-21 ธันวาคม 2559 และวันที่ 9-11 มกราคม 2560 

  

2 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวน

ใหเหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารยทีม่ีความเชี่ยวชาญดานการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู Active Learning 

- ประชุมกลุมยอยตามรูปแบบทีใ่ชจัดการเรียนการ

สอน  

- สรางความเขาใจเก่ียวกับเทคนิคการถอดบทเรียน  

  - ประชุมกลุมถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุม 

  

16 พ.ค. 2560 1. ไดกลุมความรูตามรูปแบบที่ใช

จัดการเรียนการสอน 

2. ไดเทคนิคการถอดบทเรียน 

3. ตั้งประธานกลุม 

4. ไดองคความรูของกลุม เพื่อ

นําไปใชในรายวิชาที่จะ

ดําเนินการสอนในภาคการศึกษา

ที่ 1/2560 

- กองนโยบายและแผน 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ

ออกแบบการจัดการเรียนรู Active Learning 

- ประชุมกลุมยอยตามรูปแบบทีใ่ชจัดการเรียนการ

สอน  

- สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนในแตละกลุม 

22 มิ.ย. 2560 1. นําขอมูลจากใบงาน 1 วิธีการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูมา

สกัดในภาพรวมของกลุม 

2. ไดองคความรูในการออกแบบ

การจัดการเรียนรู 

3. ไดพฒันากิจกรรมการสอน 

- กองนโยบายและแผน 

- สมาชิกกลุมความรู 

4 การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชใน

การปฏิบัติงานจริง 

4.1 นําแนวทางที่ไดไปประยุกตใชในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู Active Learning 

- สมาชิกในแตละกลุมยอย ดาํเนินการออกแบบการ

จัดการเรียนรู Active Learning 

- สมาชิกกลุม จัดทํา (ราง) การออกแบบการจัดการ

เรียนรู Active Learning อยางนอย 1 รายวิชา ในภาค

การศึกษาที่ 1/2560    

- สมาชิกกลุมสง (ราง) การออกแบบการจัดการเรียนรู 

Active Learning อยางนอย 1 รายวิชา ในภาค

การศึกษาที่ 1/2560 ใหวิทยากรประจํากลุมยอย   

23-29 มิ.ย. 

2560 

1. นําองคความรูที่สกัดจากคร้ัง

กอนมาสูการปฏิบัต ิ

2. ได (ราง) การออกแบบการ

จัดการเรียนรู Active Learning 

อยางนอย 1 รายวิชา ในภาค

การศึกษาที่ 1/2560 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

4.2 ประธานประจํากลุม รวบรวมและสง (ราง) การ

ออกแบบการจัดการเรียนรู Active Learning อยางนอย 

1 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ใหกับกอง

นโยบายและแผน 

30 มิ.ย. 2560 3. ได (ราง) การออกแบบการ

จัดการเรียนรู Active Learning 

อยางนอย 1 รายวิชา ในภาค

การศึกษาที่ 1/2560 

ประธานประจาํกลุม 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  16 

 



ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

5 การนําประสบการณจาก

การทํางาน และการ

ประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

5.1 ประชุมกลุมยอย เพื่อแลกเปลี่ยนเก่ียวกับการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู Active Learning โดยมี

ผูทรงคุณวุฒปิระจํากลุม 

3 ก.ค. 2560 1. ปรับแก (ราง) การออกแบบ

การจัดการเรียนรู Active 

Learning อยางนอย 1 รายวิชา 

ในภาคการศึกษาที ่1/2560 

2. ผูทรงคุณวฒุิประจาํกลุมตรวจ 

(ราง) การออกแบบการจัดการ

เรียนรู Active Learning 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

5.2 ประชุมกลุมยอย พบผูทรงคุณวุฒิ วิพากษ การ

ออกแบบการจัดการเรียนรู Active Learning อยางนอย 

1 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 

2 ส.ค. 2560  3. รายวิชาที่พรอมจัดการเรียน

การสอน Active Learning ใน

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

- กองนโยบายและแผน 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

5.3 รวบรวมรายวิชาที่ออกแบบการจัดการเรียนรู Active 

Learning ที่เปนผลลัพธจากการเขารวมกิจกรรม KM  

10 ส.ค. 2560 4. รายวิชาทีอ่อกแบบการจัดการ

เรียนรู Active Learning  

กองนโยบายและแผน 

6 การรวบรวมความรูและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

6.1 สรุปองคความรูเร่ือง การออกแบบการจัดการเรียนรู 

Active Learning 

6.2 จัดกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ประกาศใช การออกแบบการจัดการเรียนรู Active 

Learning 

 - มอบวุฒิบัตรและรางวลัสาํหรับอาจารยที่ออกแบบ

การจัดการเรียนรู Active Learning  

6.3 เผยแพรแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู 

Active Learning ใหทุกหนวยงานนาํไปปฏิบัต ิ

17 ส.ค. 2560 

 

1. ไดแนวทางการออกแบบการ

จัดการเรียนรู Active Learning 

2. ไดวฒุิบัตรและเงินรางวัล 

- กองนโยบายและแผน 

- กลุมความรู 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  17 

 



3.4.2 องคความรูเรื่อง : การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการ

จัดการความรู 

1.1 ประชุมทบทวนแนวทางในการดําเนินงาน

และองคความรูที่จําเปนในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู  

  กองนโยบายและแผน 

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการดาํเนินงาน 19 เม.ย. 2560 1. ปฏิทินการดําเนนิงาน 

- รับสมัครสมาชิก 19-21 เม.ย. 2560 2. ใบสมัครเขารวมกิจกรรม 

- คัดเลือกสมาชิก โดยกําหหนดหลักเกณฑ 

คือ เคยไดรับทนุสนับสนุนงบประมาณแผนดิน  

3. แยกกลุมความรูตามศาสตรและ

ความสนใจ 

 - แบงกลุมตามศาสตรและความสนใจใน

กรอบงานวิจัยดานตางๆ 

     

2 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงาน

ของหนวยงาน 

 

 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารยทีม่ีความ

เชี่ยวชาญดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

- ประชุมกลุมยอยตามศาสตรและความ

สนใจในกรอบงานวิจัยดานตางๆ 

- สรางความเขาใจเก่ียวกับเทคนิคการถอด

บทเรียน  

- ประชุมกลุมยอยถอดบทเรียนจากสมาชิก

ภายในกลุม 

 - สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียน   

3 พ.ค. 2560  

 

1.ไดกลุมความรูตามศาสตรที่สนใจ 

2. ไดเทคนิคการถอดบทเรียน 

3. ตั้งประธานกลุม 

4. ไดองคความรูของกลุมเพื่อนาํไป

เขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

- กองนโยบายและแผน 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  18 

 



ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู

บางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู

การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย  

- ประชุมกลุมยอยตามหัวของานวิจัยที่

สนใจ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูความรูทีไ่ดจากการสกัด

ความรูของแตละกลุม 

22 พ.ค. 2560 

 

1. นําองคความรูที่สกัดจากคร้ังกอนมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. ไดองคความรูในการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย  

3. ไดแนวคิดในการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย 

- กองนโยบายและแผน 

- สมาชิกกลุมความรู 

4 การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชใน

การปฏิบัติงานจริง 

 

 

4.1 นําแนวทางที่ไดไปประยุกตใชในการเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัย 

- สมาชิกในแตละกลุมยอย ดาํเนินการเขียน

(ราง) กรอบแนวคิดขอเสนอโครงการวิจัย 

- ประชุมกลุมยอยแลกเปลี่ยนเรียนรู กรอบ

แนวคิดขอเสนอโครงการวจิัย  

- สมาชิกกลุม จัดทํา (ราง) ขอเสนอ

โครงการวิจัย    

- สมาชิกกลุมสง (ราง) ขอเสนอโครงการวิจัย 

ใหประธานกลุม 

22 พ.ค.-29 มิ.ย. 

2560 

1. นําองคความรูที่สกัดจากคร้ังกอนมา

สูการปฏิบัต ิ

2. ไดแนวคิดในการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย 

3. ได (ราง) กรอบแนวคิด ขอเสนอ

โครงการวิจัยเดี่ยว 

4. ได (ราง) กรอบแนวคิดขอเสนอชุด

โครงการวิจัย 

 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

4.2 ประธานประจํากลุมยอย รวบรวมและสง

ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ใหกับกอง

นโยบายและแผน 

30 มิ.ย. 2560 5. ได (ราง) ขอเสนอโครงการวจิัยเดี่ยว 

6. ได (ราง) ขอเสนอชุดโครงการวิจัย 

ประธานประจาํกลุม 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  19 

 



ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

5  การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัดออกมาเปนขุม

ความรู 

  

5.1 ประชุมกลุมยอย เพื่อแลกเปลี่ยนเก่ียวกับ

การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย โดยมี

ผูทรงคุณวุฒปิระจํากลุม พรอมปรับแก

ขอเสนอโครงการวิจัย 

3 ก.ค. 2560 1. ปรับแก (ราง) ขอเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับทุน 

2. ผูทรงคุณวฒุิประจาํกลุมตรวจ

ขอเสนอโครงการวิจัย 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

  5.2 ประชุมกลุมยอย พบผูทรงคุณวุฒิ วิพากษ

ขอเสนอโครงการวิจัย 

2 ส.ค. 2560  

 

3. ขอเสนอโครงการวิจัยที่พรอมจะ

นําสงเขาระบบ MRMS 

- กองนโยบายและแผน 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

5.3 รวบรวมขอเสนอโครงการวิจัย ที่เปน

ผลลัพธจากการเขารวมกิจกรรม KM 

10 ส.ค. 2560 4. ขอเสนอโครงการวิจัยที่สมบรูณที่

ผานการพิจารณา 

- ประธานประจาํกลุม 

6 การรวบรวมความรูและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

6.1 สรุปองคความรูเร่ือง การเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย 

6.2 จัดกิจกรรม SHARE & LEARN 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ประกาศใช การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

 - มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลสาํหรับ

อาจารยที่จัดทาํขอเสนอโครงการวิจัย  

6.3 เผยแพรแนวทางการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย ใหทุกหนวยงานนาํไปปฏิบตั ิ

6.4 สมาชิกในแตละกลุมรอสงขอเสนอ

โครงการวิจัย (งบประมาณแผนดิน ป 2562) ใน

ระบบ MRMS ตามที่สถาบันวิจัยฯ ประกาศรับ 

17 ส.ค. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ไดเทคนิคการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย 

2. ไดวฒุิบัตรและเงินรางวัล 

3. ขอเสนอโครงการวิจัยในระบบ 

MRMS 

4. รอผลการอนุมัติขอเสนอโครงการ 

- กองนโยบายและแผน 

- กลุมความรู 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  20 

 



3.4.3 องคความรูเรื่อง : การเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลัก

ที่จําเปนหรือสําคัญตองาน

หรือกิจกรรมของหนวยงาน 

และกําหนดเปาหมายของ

การจัดการความรู 

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดาํเนินงาน และ

กําหนดกลุมเปาหมาย  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการดาํเนินงาน 

19 เม.ย. 2560 1. ปฏิทนิการดําเนนิงาน กองนโยบายและแผน 

 

- รับสมัครสมาชิก  

- คัดเลือกสมาชิก โดยกําหหนดหลักเกณฑ คือ เคย

มีผลงานทางวชิาการทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

- แบงกลุมตามความสนใจในการเผยแพรบทความ 

19-21 เม.ย. 2560 2. ใบสมัครเขารวมกิจกรรม 

3. กลุมความรูตามความสนใจ

ในการเผยแพรบทความ 

 

กองนโยบายและแผน 

  

2 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงาน

ของหนวยงาน 

 

 

 

 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารยทีม่ีความเชี่ยวชาญดาน

การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร 

- ประชุมกลุมยอยตามความสนใจในการเผยแพร

บทความ 

   - สรางความเขาใจเก่ียวกับเทคนิคการถอดบทเรียน  

   - ประชุมกลุมยอยถอดบทเรียนจากสมาชิกภายใน

กลุม 

  - สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียน  

3 พ.ค. 2560  

 

1. ไดกลุมความรูตามความ

สนใจในการเผยแพร 

2. ไดเทคนิคการถอดบทเรียน 

3. ตั้งประธานประจาํกลุม 

4. ไดองคความรูของกลุม เพื่อ

นําไปเขียนบทความ 

- กองนโยบายและแผน 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  21 

 



ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสม

ตอการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

3.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียน

บทความเพื่อการเผยแพร 

- ประชุมกลุมยอยตามลักษณะการเผยแพร

บทความ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูความรูทีไ่ดจากการสกัดความรู

ของแตละกลุม 

22 พ.ค. 2560 1. นําองคความรูที่สกัดจากคร้ัง

กอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. ไดองคความรูในการเขียน

บทความ  

3. ไดแนวคิดในการเขียน

บทความ 

- กองนโยบายและแผน 

- สมาชิกกลุมความรู 

 

4 การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชใน

การปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

4.1 นําแนวทางที่ไดไปประยุกตใชในการเขียน

บทความเพื่อการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ

- สมาชิกในแตละกลุมยอย ดําเนินการเขียน

บทความเพื่อการเผยแพร    

- สมาชิกกลุม จัดทํา (ราง) บทความเพื่อการ

เผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ   

- สมาชิกกลุมสง (ราง) บทความเพื่อการเผยแพรใน

ระดับชาติและนานาชาติ ใหวิทยากรประจํากลุมยอย   

23 พ.ค. -29 มิ.ย. 

2560 

1. นําองคความรูที่สกัดจากคร้ัง

กอนมาสูการปฏิบัต ิ

2. ได (ราง) บทความเพื่อการ

เผยแพร 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

4.2 ประธานประจํากลุม รวบรวมและสงบทความ

เพื่อการเผยแพร ใหกับกองนโยบายและแผน 

30 มิ.ย. 2560 3. ได (ราง) บทความเพื่อการ

เผยแพร 

ประธานประจาํกลุม 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  22 

 



ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

5  การนําประสบการณจาก

การทํางาน และการ

ประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด

ออกมาเปนขุมความรู 

  

5.1 ประชุมกลุมยอย เพื่อแลกเปลี่ยนเก่ียวกับการ

เขียนบทความเพื่อการเผยแพร โดยมีผูทรงคุณวฒุิ

ประจํากลุม 

3 ก.ค. 2560 

 

1. ปรับแก (ราง) บทความเพื่อ

การเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2. ผูทรงคุณวฒุิประจาํกลุม

ตรวจบทความเพื่อการเผยแพร

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

- วิทยากรประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

    5.2 ประชุมกลุมยอย พบผูทรงคุณวุฒ ิวิพากษ

บทความเพื่อการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ

2 ส.ค. 2560  3. บทความเพื่อการเผยแพร

ฉบับสมบูรณที่ผานการพิจารณา 

- กองนโยบายและแผน 

- วิทยากรประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

5.3 รวบรวมบทความ ที่เปนผลลัพธจากการเขารวม

กิจกรรม KM 

10 ส.ค. 2560 4. บทความสมบูรณที่ผานการ

พิจารณา 

- ประธานประจาํกลุม 

6 การรวบรวมความรูและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

6.1 สรุปองคความรูเร่ือง การเขียนบทความเพื่อการ

เผยแพร 

6.2 จัดกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ประกาศใช การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร 

 - มอบวุฒิบัตรและรางวลัสาํหรับอาจารยที่จดัทํา

บทความเพื่อการเผยแพร 

6.3 เผยแพรแนวทางการเขียนบทความเพื่อการ

เผยแพร ใหทุกหนวยงานนาํไปปฏิบตั ิ

6.4 สมาชิกในกลุมสงบทความเพื่อการเผยแพรใน

ระดับชาติ หรือ นานาชาติ ตามที่สนใจ 

17 ส.ค. 2560 1. ไดเทคนิคการเขียนบทความ

เพื่อการเผยแพร 

2. ไดวฒุิบัตรและเงินรางวัล 

3. บทความที่พรอมเผยแพรใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

4. รอผลการตอบรับในการ

เผยแพรผลงาน 

- กองนโยบายและแผน 

- กลุมความรู 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  23 

 



3.4.4 องคความรูเรื่อง : การพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลัก

ที่จําเปนหรือสําคัญตองาน

หรือกิจกรรมของหนวยงาน 

และกําหนดเปาหมายของ

การจัดการความรู 

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดาํเนินงาน และ

กําหนดกลุมเปาหมาย  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการดาํเนินงาน 

19 เม.ย. 2560 1. ปฏิทนิการดําเนนิงาน กองนโยบายและแผน 

 

- รับสมัครสมาชิก 

- แบงกลุมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

19-21 เม.ย. 2560 2. ใบสมัครเขารวมกิจกรรม 

3. กลุมความรูตามลักษณะงาน

ที่ปฏิบัต ิ

กองนโยบายและแผน 

  

2 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงาน

ของหนวยงาน 

 

 

2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุมที่มี

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

- ประชุมกลุมยอยตามลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

- สรางความเขาใจเก่ียวกับเทคนิคการถอดบทเรียน  

   - ประชุมกลุมยอยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการ

ทํางานจากสมาชิกภายในกลุม 

  - สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียน   

3 พ.ค. 2560  

 

1. ไดกลุมความรูตามลักษณะ

งานทีป่ฏิบัต ิ

2. ไดเทคนิคการถอดบทเรียน 

3. ตั้งประธานประจาํกลุม 

4. ไดองคความรูของกลุม เพื่อ

นําไปปรับปรุงกระบวนการ/

วิธีการทํางาน 

- กองนโยบายและแผน 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสม

ตอการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

3.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ

พัฒนาการปฏิบตัิงาน 

- ประชุมกลุมยอยตามลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

- แลกเปลี่ยนเรียนรูความรูทีไ่ดจากการสกัดความรู

ของแตละกลุม 

23 พ.ค. 2560 1. นําองคความรูที่สกัดจากคร้ัง

กอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. ไดองคความรูในการปรับปรุง

กระบวนการ/วิธีการทํางาน  

3. ไดแนวคิดในการปรับปรุง

กระบวนการ/วิธีการทํางาน 

- กองนโยบายและแผน 

- สมาชิกกลุมความรู 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  24 

 



ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

4 การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชใน

การปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

4.1 นําแนวคิดมาปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการทาํงาน 

การพัฒนางาน หรือการสรางนวัตกรรม 

 -  สมาชิกกลุมกําหนดกระบวนการ/วิธีการ 

ปฏิบัติงานใหม ที่แสดงการลดรอบระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน การลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การ

พัฒนาผลการปฏิบัตงิานจากผลการดําเนินงานในปที่

ผานมา หรือการสรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

  - สมาชิกกลุมสงวิธีการ/กระบวนการ ใหม ให

วิทยากรประจาํกลุม   

24 พ.ค. -29 มิ.ย. 

2560 

1. ได (ราง) กระบวนการ/วธิี

ปฏิบัติงาน ใหม 

2. นําองคความรูที่สกัดจากคร้ัง

กอนมาสูการปฏิบัต ิ

 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

4.2 ประธานประจํากลุม รวบรวม กระบวนการ/

วิธีการ ใหม ใหกับกองนโยบายและแผน 

30 มิ.ย. 2560 3. ได (ราง) กระบวนการ/วธิี

ปฏิบัติงาน ใหม 

- ประธานประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

5  การนําประสบการณจาก

การทํางาน และการ

ประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด

ออกมาเปนขุมความรู 

  

5.1 ประชุมกลุมยอย เพื่อแลกเปลี่ยนเก่ียวกับ 

กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ใหม ที่แสดงถึง การ

ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน การลดข้ันตอนใน

การปฏิบัติงาน การพฒันาผลการปฏิบัติงานจากผล

การดําเนินงานในปทีผ่านมา หรือการสรางนวัตกรรม

ในการปฏิบัติงาน โดยมีผูทรงคุณวุฒิประจาํกลุม 

3 ก.ค. 2560 

 

1. ปรับแก (ราง) กระบวนการ/

วิธีการปฏิบัติงาน ใหม 

2. ผูทรงคุณวฒุิประจาํกลุม

ตรวจ กระบวนการ/วธิีการ

ปฏิบัติงาน ใหม 

- วิทยากรประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

    5.2 ประชุมกลุมยอย พบผูทรงคุณวุฒิ วิพากษ 

กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน เดิม เปรียบเทียบกับ 

กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ใหม ที่แสดงถึง การ

ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน การลดข้ันตอนใน 

2 ส.ค. 2560  3. กระบวนการ/วิธีการ

ปฏิบัติงาน ใหม ที่จะนําไปใชใน

การปฏิบัติงาน 

- กองนโยบายและแผน 

- วิทยากรประจาํกลุม 

- สมาชิกกลุมความรู 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  25 

 



ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

  การปฏิบัติงาน การพฒันาผลการปฏิบัติงานจากผล

การดําเนินงานในปทีผ่านมา หรือการสรางนวัตกรรม

ในการปฏิบัติงาน 

   

5.3 รวบรวมกระบวนการ/วิธีการทํางาน ใหม ที่เปน

ผลลัพธจากการเขารวมกิจกรรม KM 

10 ส.ค. 2560 4. กระบวนการ/วิธีการทาํงาน 

ใหมผานการพิจารณา 

- ประธานประจาํกลุม 

6 การรวบรวมความรูและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

6.1 สรุปองคความรูเร่ือง กระบวนการ/วิธีการทาํงาน 

ใหม 

6.2 จัดกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ประกาศใช กระบวนการ/วิธีการ ใหม 

 - มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลสาํหรับกลุม

ความรูที่สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน พฒันาผลการปฏิบัติงาน

จากผลการดาํเนินงานในปที่ผานมา หรือสราง

นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

6.3 เผยแพร กระบวนการ/วธิีการปฏิบัติงาน ใหม ให

ทุกหนวยงานที่เก่ียวของนําไปปฏิบัติ 

17 ส.ค. 2560 1. ไดกระบวนการ/วธิีการ

ปฏิบัติงาน 

2. ไดวฒุิบัตรและเงินรางวัล 

3. เขารวมการเผยแพรใน

ระดับชาติ หรือ นานาชาต ิ

- กองนโยบายและแผน 

- กลุมความรู 
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4.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 

กิจกรรม ระยะเวลา

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ กลุมเปาหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ 

ขั้นตอนท่ี 1 จัดทําแผนการจัดการความรู 

1. ทบทวนนโยบายการจัดการความรู พ.ค. 2559 กองนโยบาย

และแผน 

คณะกรรมการดําเนินงาน

จัดการความรู 

นโยบายการจัดการ

ความรู (ผานการ

เห็นชอบ) 

2. เสนอแตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

พ.ค. 2559 1. รองคณบดีฝายแผนงาน

และประกันคุณภาพของ

หนวยงานจัดการศึกษา 

2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน

ดานการจัดการความรูของ

ทุกหนวยงาน 

รอยละของหนวยงานท่ี

มีบุคลากรเขารวมเปน

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน  

(รอยละ 100) 

3. กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

จัดการความรู และกรอบองคความรูท่ี

จําเปนในการแลกเปล่ียนเรียนรู ระดับ

มหาวิทยาลัย 

17 พ.ค. 2559 คณะกรรมการการจัดการ

ความรู 

มีรายงานการประชุม

กําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน (1 ชุด) 

4. ทบทวนองคความรูท่ีจําเปนในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู ระดับมหาวิทยาลัย 

และช้ีแจงกรอบการดําเนินงานจัดการ

ความรู ระดับหนวยงาน 

5 ก.ค. 2559 คณะกรรมการการจัดการ

ความรู 

มีรายงานการประชุม

ทบทวนองคความรูท่ี

จําเปน (1 ชุด) 

5. จัดทําแผนการจัดการความรู ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ก.ค. – ส.ค. 

2559 

 คณะกรรมการการจัดการ

ความรู 

มีรายงานการประชุม

พิจารณาแผนการ

จัดการความรู (1 ชุด) 

6. เสนอแผนการจัดการความรู ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

2560 ใหอธิการบดีและรองอธิการบดี

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ลงนาม 

ก.ย. 2559  1. อธิการบดี  

2. รองอธิการบดีฝาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

แผนการจัดการความรู

ไดรับการอนุมัติ  

(ภายใน 15 ก.ย. 2559) 

7. จัดทําแผนการจัดการความรู ระดับ

หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

ก.ค. –ส.ค.

2559 

หนวยงานท่ี

ดําเนินงาน

จัดการความรู 

คณะกรรมการจัดการความรู 

ระดับหนวยงาน 

รอยละของหนวยงานท่ี

สงแผนการจัดการ

ความรูไดถูกตอง  

(รอยละ 100) 

8. จัดสงแผนการจัดการความรูใหกับ

กองนโยบายและแผน 

31 ส.ค. 2559 หนวยงานท่ี

ดําเนินงาน

จัดการความรู 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน

การจัดการความรูของ

หนวยงาน 

แผนการจัดการความรู

ผานการอนุมัติจาก

ผูบริหารหนวยงาน  

(ครบทุกหนวยงาน) 

ตอนท่ี 4 การดําเนินงานจัดการความรู 
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กิจกรรม ระยะเวลา

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ กลุมเปาหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ 

9. ทบทวนแนวทางการจัดการความรู

และสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

KM  

ธ.ค. 2559 กองนโยบาย

และแผน 

1. ผูบริหาร 

2. บุคลากรสายวิชาการ 

3. บุคลากรสานสนับสนุน

วิชาการ 

ระดับความรูความเขาใจ

ของผูเขาอบรม 

(ระดับ 4.00) 

10 หนวยงานทบทวนแผนการจัดการ

ความรู (รอบ 3 เดือน) 

ม.ค. 2560 หนวยงานท่ี

ดําเนินงาน

จัดการความรู 

คณะกรรมการจัดการความรู 

ระดับหนวยงาน 

แผนการจัดการความรู

ผานการอนุมัติจาก

ผูบริหารหนวยงาน  

(ครบทุกหนวยงาน) 

11. ทบทวนแผนการจัดการความรู 

ระดับมหาวิทยาลัย (รอบ 3 เดือน) 

ม.ค. 2560 กองนโยบาย

และแผน 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรู 

แผนการจัดการความรู 

(1 เลม) 

12. ทบทวนแผนการจัดการความรู 

ระดับมหาวิทยาลัย (รอบ 6 เดือน) 

เม.ย. 2560 คณะกรรมการการจัดการ

ความรู 

แผนการจัดการความรู 

(1 เลม) 

13. ประชุมชี้แจงการปรับแนวทางการ

ดําเนินงานจัดการความรู  

19 เม.ย. 

2560 

คณะกรรมการดําเนินงาน

จัดการความรูและคุณ

อํานวยของกลุมความรู 

รายงานการประชุม

ชี้แจงการปรับปนว

ทางการดําเนินงาน

จัดการความรู 

(1 ฉบับ) 

ขั้นตอนท่ี 2 ดําเนินการตามแผน 

14. หนวยงานดําเนินการจัดการ

ความรูตามแผนการจัดการความรู 

ระดับหนวยงาน 

ม.ค – ก.ค. 

2560 

หนวยงานท่ี

ดําเนินงาน

จัดการความรู 

สมาชิกกลุม KM ของ

หนวยงาน 

รอยละของหนวยงานท่ี

ดําเนินงานกิจกรรมตาม

แผนการจัดการความรูได

ครบถวน (รอยละ 80) 

15. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู

เกี่ยวกับการจัดการความรูใหกับ

บุคลากร 

ก.ย. 2559 – 

ก.ค. 2560 

กองนโยบาย

และแผน 

ตัวแทนกลุมความรูทุกกลุม ระดับความรูความเขาใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

(ระดับ 4.20) 

16. ดําเนินการตามแผนการจัดการ

ความรู ระดับมหาวิทยาลัย 

พ.ค.-ส.ค.

2560 

สมาชิกกลุมความรู รอยละของการดําเนิน

ตามแผน ระดับ

มหาวิทยาลัย  

(รอยละ 100) 

ขั้นตอนท่ี 3 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

17. สรางความเขาใจและติดตามผล

การจัดการความรู รอบ 6, 9, 12 

เดือน 

มี.ค., เม.ย., 

ก.ค. 2560 

กองนโยบาย

และแผน 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน

จัดการความรู 

มีรายงานสรุปผลการ

ติดตามการจัดการ

ความรู (4 ฉบับ) 

18. รายงานผลการดําเนินงานจัดการ

ความรู รอบ 6, 9, 12 เดือน 

31 มี.ค., 30

มิ.ย., 29 ก.ย. 

2560 

หนวยงานท่ี

ดําเนินงาน

จัดการความรู 

กลุมความรูของหนวยงาน รอยละของหนวยงานท่ี

รายงานผลการ

ดําเนินงานครบถวน 

(รอยละ 100) 
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กิจกรรม ระยะเวลา

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ กลุมเปาหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ 

19. วิเคราะหและสรุปผลการจัดการ

ความรูในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

รอบ รอบ 6, 9, 12 เดือน 

4 เม.ย.,  

4 ก.ค.,  

5 ต.ค. 2560 

กองนโยบาย

และแผน 

- มีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานจัดการ

ความรูระดับ

มหาวิทยาลัย (4 ชุด) 

20. รายงานผลการดําเนินงานการ

จัดการความรู รอบ 6, 9, 12 เดือนตอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เม.ย., ก.ค., 

ต.ค. 2560 

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (4 ฉบับ) 

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลการจัดการความรู 

21. จัดกิจกรรม KM SHARE & 

LEARN ป 60 และสรรหาแบบปฏิบัติ

ท่ีดี 

17-18 ส.ค. 

2560 

กองนโยบาย

และแผน 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม   

(ระดับ 4.30) 

มีรายงานผลการสรรหา 

Best Practice กลุม

ความรู (1 ฉบับ) 

22. เขารวมกิจกรรม KM SHARE & 

LEARN ป 60 

17-18 ส.ค. 

2560 

กองนโยบาย

และแผน 

นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 

23. ประเมินคุณภาพระบบการจัดการ

ความรูระดับมหาวิทยาลัย 

31  ส.ค. 

2560 

กองนโยบาย

และแผน 

 

 

กลุมความรู มีรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการ

จัดการความรูระดับ

มหาวิทยาลัย (1 ชุด) 

24. สรุปผลการดําเนินงาน ทบทวน

กระบวนการและเสนอแนวทางการ

จัดการความรู ของปถัดไป 

22 ก.ย. 2560 กองนโยบาย

และแผน 

คณะกรรมการอํานวยการ

จัดการความรู 

มีรายงานการทบทวน

กระบวนการและแนว

ทางการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 

2559 (1 ชุด) 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๔๗๕/๒๕๖๐

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(แกไข)

___________________________

อนุสนธิคําส่ังที่ ๑๖๗๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใหมีความคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพ จึงแตง
ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แกไข) ดังน้ี
คณะกรรมการ

เดิม ลําดับที่ ๒.๑ รองศาสตราจารยธีระดา ภิญโญ ประธานกรรมการ
ลําดับที่ ๒.๑๙ นางมาณิกา ฤทัยสุข กรรมการ
ลําดับที่ ๒.๔๖ นางสาวอัจฉราภรณ สําราญจิตต กรรมการและผูชวยเลขานุการ

เปน ลําดับท่ี ๒.๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา ประธานกรรมการ
ลําดับท่ี ๒.๑๙ นางสาวดวงเนตร สาระสมบัติ กรรมการ
ลําดับท่ี ๒.๔๖ นางสาวอภิญญา จูเลิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี
๑. ทบทวน/กําหนดแนวทางการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
๒. จัดทําแผนการจัดการความรู 
๓. สงเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน กํากับ ติดตามเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

ตามนโยบายและแผนการจัดการความรูท่ีกําหนด
๔. ดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู
๕. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
๖. รวบรวมและรายงานผลความกาวหนาการจัดการความรูเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ไดรับทราบทุกไตรมาส
๗. ประเมินผลการดําเนินงานจัดการความรู

ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

(รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)
อธิการบดี
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