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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 พรอมจัดทําแผนการจัดการความรูท่ีมุงเนนการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการดําเนินงาน

จัดการความรูเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

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 
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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” 
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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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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 (34 องคความรู) 

3.3 องคความรูท่ีจําเปนในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค องคความรูที่จําเปน 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา

มหาวิทยาลยัใหเปนเอตทัคคะ

อยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลยัมีการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและ

สนับสนนุการสรางคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พงึประสงคสอดคลอง

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คณะครุ

ศาสตร) 

2. แนวทางการดาํเนินงานการบริหารหลักสูตรดาน 

การวางระบบผูสอน กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน และการประเมินผูเรียน  

ที่นําไปสู PDCA (คณะวิทยาศาสตรฯ) 

3. แนวทางการบริหารหลักสูตรอยางมีคุณภาพ/ การ

บริหารความเสี่ยงดานอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

(คณะมนษุยศาสตรฯ) 

4. การจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียนเพื่อเพิม่

ศักยภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (คณะวิทยาการ

จัดการ) 

5. การกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนตามกลุม

สาขาวชิาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

6. แนวทางการบริหารหลักสูตร (คณะศิลปกรรม

ศาสตร) 

7. แนวทางการบริหารหลักสูตรอยางมีคุณภาพ 

(บัณฑิตวทิยาลัย) 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  12 

 



การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค องคความรูที่จําเปน 

 8. การผลิตและใชสื่อในการจัดการเรียนรูและเชิดชู

ผลงาน (วทิยาลัยนานาชาติ) 

9. แนวทางการบริหารหลักสูตรอยางมีคุณภาพ 

(วิทยาลัยนวัตกรรมฯ) 

10. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวชิาการ

ดานภาษาอังกฤษ (วิทยาลยัพยาบาลฯ) 

11. การจัดทําแผนการสอน (Course Syllabus) 

(วิทยาลัยสหเวชศาสตร) 

12. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน Active  

Learning (วิทยาลัยการภาพยนตรฯ) 

13. การจัดการเรียนการสอน Active learning 

(วิทยาลัยโลจิสติกสฯ) 

มหาวิทยาลยัมีการบริหารงานที่

สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 

1. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. แนวทางการยกระดบัผลการดาํเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. เทคนิคการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัตงิาน 

4. การจําแนกหมวดรายจาย 

5. การจัดทําตนทนุตอหนวยผลผลิต 

6. การใหบริการผาน Social Media 

7. การพัฒนาระบบการใหบริการดานการขอสําเร็จ

การศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผานระบบ

อินเตอรเน็ต 

8. เทคนิคการใชงานระบบวิจยัออนไลน 

9. จัดกิจกรรมอยางไรใหโดนใจนักศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงาน

วิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และ

สิทธิทางปญญา 

บุคลากรมีศักยภาพในการริเร่ิม

สรางสรรคการบริการวิชาการ วจิัย

และนวัตกรรมอยางมปีระสิทธิภาพ 

1. ทักษะการเขียนบทความวจิัยเพื่อตีพิมพเผยแพร

ในระดับชาติ (คณะครุศาสตร) 

2. เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจยัสูการตีพิมพเผยแพร 

ในระดับนานาชาติ (คณะวิทยาศาสตรฯ) 

3. เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจยัสูการตีพิมพผลงาน

ในระดับนานาชาติ (คณะมนุษยศาสตรฯ) 

4. เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจยัสูการตีพิมพเผยแพร

ในระดับนานาชาติ (คณะวิทยาการจัดการ) 
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การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค องคความรูที่จําเปน 

5. เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจยัสูการตีพิมพเผยแพร

ในระดับชาติและนานาชาติ (คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม) 

6. เทคนคิการพัฒนาผลงานวิจยัสูการตีพิมพในระดบั

นานาชาติ (คณะศิลปกรรมศาสตร) 

7. เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจยัสูการตีพิมพเผยแพร 

ในระดับนานาชาติ (บัณฑิตวิทยาลัย) 

8. การพัฒนาผลงานวิจัยสูการตพีิมพแผยแพร ใน

ระดับนานาชาติ (วิทยาลยันานาชาติ) 

9. การพัฒนารูปแบบผลงานวิจยัเพื่อการตีพิมพ

เผยแพรในระดับนานาชาติ (วทิยาลยันวัตกรรมฯ) 

10. การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ (วิทยาลยัพยาบาลฯ) 

11. การพัฒนาชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยงบ

ประมานแผนดนิ (วทิยาลัยสหเวชศาสตร) 

12. เทคนิคการเขียนบทความวจิัยใหไดรับการ

ตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ (วิทยาลัยการ

ภาพยนตรฯ) 

13. แนวทางในการคนหาวารสารเพื่อตีพิมพ 

(วิทยาลัยโลจิสติกสฯ) 

 

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 แผนการสงเสริม สนับสนุน และติดตามการจัดการความรู 

ประเด็นยุทธศาสตร  1 :  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางย่ังยืน 

เปาประสงค   : 1) มหาวิทยาลยัมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทีส่งเสริมและสนบัสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคสอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 2) มหาวิทยาลยัมีการบริหารงานที่สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา 

เปาประสงค   : 1) บุคลากรมีศักยภาพในการริเร่ิมสรางสรรคการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การสงเสริมและสนับสนนุให

เกิดการจัดการความรูภายใน

องคกร 

1.1 กําหนดนโยบายการจัดการความรู 

1.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 

1.3 กําหนดแนวทางในการดําเนินงานจัดการความรู 

1.4 จัดทําแผนการจัดการความรู ระดับ

มหาวิทยาลยั 

พ.ค.- ต.ค. 

2559 

แผนการจัดการความรู มีการ

กําหนดองคความรูที่

ครอบคลุมการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย และการ

พัฒนาการปฏิบตัิงาน 

ครอบคลุมทั้ง 3 

ดาน 

กองนโยบายและ

แผน 

 

2 การสงเสริมและสนับสุนนให

หนวยงานสามารถดําเนนิงาน

จัดการความรูไดอยางเปน

ระบบ 

2.1 กําหนดองคความรูที่จําเปนในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

2.2 กําหนดแนวทางในการจัดทาํแผนการจัดการ

ความรู ระดับหนวยงาน 

2.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูเก่ียวกับ KM 

2.4 ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรู 

2.5 รายงานผลการดําเนนิงานตอผูบริหาร 

ก.ค. 2559- 

ก.ย. 2560 

รายงานผลการดําเนนิงาน

จัดการความรูของหนวยงาน

ครบถวนตามกิจกรรมที่

กําหนด 

21 หนวยงาน กองนโยบายและ

แผน 
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

3 การสงเสริมใหหนวยงานมีการ

จัดเก็บองคความรูอยางเปน

ระบบ และนาํองคความรูที่

จัดเก็บมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

3.1 พัฒนาเว็บไซต KM เพื่อเปนฐานขอมูลในการ

รวบรวมองคความรู 

3.2 ติดตาม รวบรวมองคความรูที่เกิดข้ึน และ

จัดเก็บในคลังความรู 

ก.ค. 2559- 

ก.ย. 2560 

หนวยงานมีการจัดเก็บองค

ความรู ตามแผนการจัดการ

ความรูที่กําหนด 

21 หนวยงาน กองนโยบายและ

แผน 

 

4 การเปดโอกาสใหหนวยงานได

แสดงผลงานตลอดจนยกยอง

ชมเชย 

4.1 แตงตั้งคณะกรรมการ 

สรรหา Best Practice กลุมความรู 

4.2 กําหนดเกณฑการสรรหา Best Practice กลุม

ความรู 

4.3 จัดกิจกรรม KM SHARE & LEARN 

ต.ค. 2559- 

ก.ย. 2560 

รอยละของหนวยงานสงกลุม

ความรูเขารวมการสรรหา 

Best Practice กลุมความรู  

 

รอยละ 65 กองนโยบายและ

แผน 

 

 

ผูทบทวน :  

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา) 

 ตําแหนง รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

     ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ :  

                   (รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 

  ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

   ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (CEO) 
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3.4.2 แผนการจัดการความรูของบุคลากรสายวิชาการ 

  1) คณะครุศาสตร จํานวน 2 องคความรู 

องคความรูที่จําเปน : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

การประชุมกลุมยอย ธ.ค. 2559 ไดหัวขอขององคความรู  1 เร่ือง สมาชิกกลุมการจัดการ

ความรู 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

ประชุมและแตงตั้งกลุมการจัดการ

ความรู 

ธ.ค. 2559 1. ไดคณะกรรมการจัดการความรู

ประจําคณะ 

1 ฉบับ 

 

สมาชิกกลุมการจัดการ

ความรู 

2. มีรายชื่อคณะกรรมการจาก

อาจารยประจาํหลักสูตร 

ครบทุก

หลักสูตร 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 สมาชิกรวมกันสรางชุมชนนกั

ปฏิบัต ิ

3.2 สมาชิกรวมกันแลกเปลี่ยน

ประสบการณการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.3 เชิญอาจารยประจําหลักสตูร

ที่มีความรูและประสบการณให

ความรูเพิ่มเติม 

ม.ค. 2560 รอยละของอาจารยที่เขารวม

แลกเปลี่ยนประสบการณ 

รอยละ 80 สมาชิกกลุมการจัดการ

ความรู 
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องคความรูที่จําเปน : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ม.ค.– มี.ค. 

2560 

รอยละความรูความเขาใจของ

ผูเขารวมอบรมเก่ียวกับการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ ์

รอยละ 80 สมาชิกกลุมการจัดการ

ความรู 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

5.1 จัดทําคูมือการทวบสอบฉบบั

ราง 

5.2 นําไปใชจริงในภาคเรียนทีส่อง 

เม.ย. 2560 1. มีคูมือการทวนสอบฉบับราง 1 เลม สมาชิกกลุมการจัดการ

ความรู 2. แบบรายงานการนาํไปใช 1 ฉบับ 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

6.1 ประชุมกลุมยอย 

6.2 วิพากษคูมือการทวบสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของคณะ 

6.3 สรุปองคความรู 

เม.ย. 2560 องคความรูที่ได 1 องคความรู สมาชิกกลุมการจัดการ

ความรู 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

7.1 คูมือการทวนสอบฉบบั

สมบูรณ 

7.2 นําไปใช 

7.3 เผยแพรคูมือการทวบสอบลง

บนเว็บไซตของคณะ 

พ.ค. 2560 1. เลมคูมือการทวบสอบผลสัมฤทธิ์

ฉบับสมบูรณ 

 

1 เลม สมาชิกกลุมการจัดการ

ความรู 
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องคความรูที่จําเปน : ทักษะการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรในระดับชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของ

หนวยงาน และกําหนดเปาหมายของ

การจัดการความรู 

1.1 ประชุมกลุมยอยผูสนใจการจัดการความรู 

1.2 รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่

ตองการ 

1.3 กําหนดองคความรูที่ตองการ 

ธ.ค. 2560 ประเด็นองคความรู 1 เร่ือง สมาชิก KM 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะ 

2.1 ประชาสัมพนัธบุคลากรที่สนใจเขารวมกลุม 

2.2 รับสมัครสมาชิกลุม KM 

2.3 ประชุมกลุมสมาชิก 

2.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการ

ความรู  

2.5 สํารวจขอมูลพื้นฐานงานวิจยัของสมาชิก 

ก.พ. 2560 จํานวนอาจารยที่เขารวม

กลุม 

9 คน สมาชิก KM 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ/ 

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู

บางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 สมาชิกรวมกันสรางชุมชนนกัปฏิบัต ิ

3.2 สมาชิกรวมกันแลกเปลี่ยนเทคนิคและ

ประสบการณการเขียนบทความวิจัย 

3.3 รวมกันสรุปองคความรูที่มีอยูและเสนอ

ความรูใหมที่ตองการ 

3.4 เชิญผูทรงคูณวุฒิที่มีความรูและ

ประสบการณใหความรูเพิ่มเติม 

 

ก.พ. 2560 จํานวนอาจารยที่เขารวม

แลกเปลี่ยน

ประสบการณ 

 

 

 

9 คน สมาชิก KM 
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องคความรูที่จําเปน : ทักษะการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรในระดับชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย

ใหกับสมาชิก 

มี.ค. 2560 จํานวนอาจารยที่เขา

อบรม 

≥ 9 คน สมาชิก KM 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 กลุมเปาหมายนําผลงานวิจยัมาเขียน

บทความวิจยัเพื่อสงตีพิมพวารสารวิชาการ 

เม.ย. 2560 จํานวนบทความสง

ตีพิมพ 

≥ 9 บทความ 

 

สมาชิก KM 

5.2 จัดทําคูมือการเขียนบทความวิจัย คูมือการเขียนบทความ 1 เลม  

6 การนําประสบการณจากการทาํงาน 

และการประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมา

เปนขุมความรู 

6.1 ประชุมกลุมยอย เพื่อประเมินผลและ

สะทอนผลการดําเนินงาน  

6.2 สรุปองคความรูที่ไดรับ 

 

พ.ค. 2560 จํานวนองคความรู 1  

องคความรู 

สมาชิก KM 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร 

7.1 รายงานการจัดการความรู 

เร่ือง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ

ระดับชาต ิ

7.2 เผยแพรรายงานการจัดการความรูผาน

เว็บไซตคณะ 

พ.ค. 2560 จํานวนรายงาน 1 เลม สมาชิก KM 
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2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 องคความรู 

องคความรูที่จําเปน : แนวทางการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรดาน การวางระบบผูสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียนที่นําไปสู PDCA 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

1.1 ประชุมทบทวนผลการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรในปการศึกษา 2557   และป

การศึกษา 2558  

1.2 กําหนดเปาหมายการจัดการความรูของ

คณะกรรมการจัดการความรู 

ธ.ค. 2559 

 

 

 

รอยละของคณะกรรมการจัดการ

ความรูที่เขารวมประชุม 

รอยละ 80 คณะกรรมการ

จัดการความรู 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

2.1 ประชุมกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย  

2.2 จัดประชาสัมพันธรับสมัครสมาชิกเพื่อ

เขากลุมผานตวัแทนของคณะกรรมการ

จัดการความรู 

2.3 จัดทําเอกสารเพื่อแสดงความจํานงการ

เขารวมกลุม 

ธ.ค. 2559 รอยละของคณาจารยคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขารวม

เปนสมาชิก 

รอยละ 50 คณะกรรมการ

จัดการความรู 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 แสวงหาแหลงความรูเก่ียวกับแนว

ทางการดาํเนินงานการบริหารหลักสูตรดาน 

การวางระบบผูสอน กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน และการประเมินผูเรียน ที่

นําไปสู PDCA 

ม.ค. 2560 จํานวนแหลงความรู มากกวา 2 

แหลง 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 
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องคความรูที่จําเปน : แนวทางการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรดาน การวางระบบผูสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียนที่นําไปสู PDCA 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  3.2 ศึกษาองคความรูจากแหลงความรู

เก่ียวกับแนวทางการดําเนนิงานการบริหาร

หลักสูตรดาน การวางระบบผูสอน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินผูเรียน ทีน่ําไปสู PDCA 

ก.พ. 2560 รอยละความรูความเขาใจของ

คณะกรรมการจัดการความรู 

 

รอยละ 60 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

3.3 การอบรมจากผูเชี่ยวชาญดานแนว

ทางการดาํเนินงานการบริหารหลักสูตรดาน 

การวางระบบผูสอน กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน และการประเมินผูเรียน ที่

นําไปสู PDCA 

มี.ค. 2560 รอยละความรูความเขาใจของ

คณะกรรมการจัดการความรู 

 

รอยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพร 

4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูใหกับ

สมาชิกและอาจารยประจาํหลักสูตรในคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เม.ย. 2560 จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

≥ 1คร้ัง สมาชิกและ

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

4.2 นําขอมูลการดําเนินการจัดการความรู 

สงเขาเว็บไซต KM มหาวิทยาลยัเปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน 

มี.ค.- ส.ค.

2560 

จํานวนคร้ังนาํขอมูลแสดงและการ

เปดเขาชมเว็บไซต 

≥ 20 คร้ัง คณะกรรมการ

จัดการความรู 

       

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  22 

 



องคความรูที่จําเปน : แนวทางการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรดาน การวางระบบผูสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียนที่นําไปสู PDCA 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

5.1 แนวทางการดําเนนิงานการบริหาร

หลักสูตรดาน การวางระบบผูสอน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินผูเรียน ทีน่ําไปสู PDCA 

เม.ย. 2560 

 

จํานวนแนวทางการดาํเนินงานการ

บริหารหลักสูตรดาน การวางระบบ

ผูสอน กระบวนการจัดการเรียน

การสอน และการประเมินผูเรียนที่

นําไปสู PDCA 

≥  2 

แนวทาง 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

5.2 ทดลองปฏิบัติจริงกับแนวทางการ

ดําเนินงานการบริหารหลักสูตรดาน การ

วางระบบผูสอน กระบวนการจดัการเรียน

การสอน และการประเมินผูเรียน ที่นาํไปสู 

PDCA 

เม.ย.-มิ.ย.

2560 

ระดับความพงึพอใจตอการใชแนว

ทางการดาํเนินงานการบริหาร

หลักสูตรดาน การวางระบบผูสอน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

และการประเมินผูเรียน ที่นาํไปสู 

PDCA 

≥  3.5 สมาชิกและ

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

6.1 ตรวจสอบและทบทวนวธิีการ

ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูในสมาชิก

กลุม KM 

มิ.ย. 2560 

 

 

รอยละของความเขาใจในแนว

ทางการดาํเนินงานการบริหาร

หลักสูตรดาน การวางระบบผูสอน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

และการประเมินผูเรียน ที่นาํไปสู 

PDCA 

รอยละ 80 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  23 

 



องคความรูที่จําเปน : แนวทางการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรดาน การวางระบบผูสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียนที่นําไปสู PDCA 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

6.2 รวบรวมวิธีการและความรูที่นําไปสูการ

ปฏิบัติจริง 

 

 

ก.ค. 2560 จํานวนแนวทางการดาํเนินงานการ

บริหารหลักสูตรดาน การวางระบบ

ผูสอน กระบวนการจัดการเรียน

การสอน และการประเมินผูเรียน ที่

นําไปสู PDCA 

≥ 2 แนวทาง คณะกรรมการ

จัดการความรู 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

7.1 จัดทําคูมือแนวทางการดาํเนินงานการ

บริหารหลักสูตรดานการวางระบบผูสอน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินผูเรียน ทีน่ําไปสู PDCA พรอม

เผยแพรในเว็บไซต KM ของคณะฯ ใหกับ

อาจารยประจาํหลักสูตรและอาจารย

ผูเก่ียวของ  

ก.ค. 2560 มีคูมือแนวทางการดาํเนินงานการ

บริหารหลักสูตรดาน การวางระบบ

ผูสอน กระบวนการจัดการเรียน

การสอน และการประเมินผูเรียน ที่

นําไปสู PDCA 

1 ฉบับ 

 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

 

 

7.2  ทบทวนทบทวนการดําเนนิการตาม

เปาหมายของตัวชี้วัด 

ส.ค. 2560 รอยละของจํานวนหลักสูตรในคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผาน

การประเมินคุณภาพในระดับ 

มากกวาหรือเทากับ 3.00 

≥ รอยละ 70 คณะกรรมการ

จัดการความรู 

 

 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  24 

 



องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

1.1 ประชุมทบทวนแผนการจัดการความรู

และศึกษายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

1.2 กําหนดเปาหมายการจัดการความรูของ

คณะกรรมการจัดการความรู 

ธ.ค. 2559 

 

   

รอยละของคณะกรรมการจัดการ

ความรูที่เขารวมประชุม 

รอยละ 80 คณะกรรมการ

จัดการความรู 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

2.1 ประชุมกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย  

2.2 จัดประชาสัมพันธรับสมัครสมาชิกเพื่อ

เขากลุมผานตวัแทนของคณะกรรมการ

จัดการความรู 

2.3 จัดทําเอกสารเพื่อแสดงความจํานงการ

เขารวมกลุม 

ธ.ค. 2559 รอยละของคณาจารยคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขารวม

เปนสมาชิก 

รอยละ 50 คณะกรรมการ

จัดการความรู 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1แสวงหาแหลงความรูเก่ียวกับเทคนิคการ

พัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ใน

ระดับนานาชาต ิ

ม.ค. 2560 จํานวนแหลงความรู ≥ 2 แหลง คณะกรรมการ

จัดการความรู 

3.2 ศึกษาองคความรูจากแหลงความรู

เก่ียวกับเทคนิคการพัฒนาผลงานวิจยัสูการ

ตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาติ 

ก.พ. 2560 รอยละความรูความเขาใจของ

คณะกรรมการจัดการความรู 

 

รอยละ 60 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  25 

 



องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

3.3 การอบรมจากผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค

การพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร 

ในระดับนานาชาติ 

มี.ค. 2560 รอยละความรูความเขาใจของ

คณะกรรมการจัดการความรู 

 

รอยละ 80 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพร 

4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูใหกับ

สมาชิกและนักวิจัยคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

เม.ย. 2560 จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

≥ 1 คร้ัง สมาชิกและ

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

4.2 นําขอมูลการดําเนินการจัดการความรู 

สงเขาเว็บไซต KM มหาวิทยาลยัเปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน 

มี.ค.- ส.ค.

2560 

จํานวนคร้ังนาํขอมูลแสดงและการ

เปดเขาชมเว็บไซต 

≥ 20 คร้ัง คณะกรรมการ

จัดการความรู 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

5.1 คัดเลือกวิธีการของเทคนิคการพัฒนา

ผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ในระดับ

นานาชาต ิ

เม.ย. 2560 

 

จํานวนวิธีการของเทคนิคการพัฒนา

ผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ใน

ระดับนานาชาต ิ

≥ 2 วิธีการ คณะกรรมการ

จัดการความรู 

5.2 ทดลองปฏิบัติจริงกับเทคนิคการพัฒนา

ผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ในระดับ

นานาชาต ิ

เม.ย.-มิ.ย.

2560 

ระดับความพงึพอใจตอการใช

เทคนิค 

≥ ระดับ 

3.5 

สมาชิกและ

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

  

 

     

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  26 

 



องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

6.1 ตรวจสอบและทบทวนวธิีการ

ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูในสมาชิก

กลุม KM 

มิ.ย. 2560 

 

 

รอยละของความเขาใจในเทคนคิ

การพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพมิพ

เผยแพรในระดับนานาชาต ิ

รอยละ 80 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

 

6.2 รวบรวมวิธีการและความรูที่นําไปสูการ

ปฏิบัติจริง 

ก.ค. 2560 จํานวนวิธีการของเทคนิคการพัฒนา

ผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ใน

ระดับนานาชาต ิ

≥ 2 เร่ือง คณะกรรมการ

จัดการความรู 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

7.1 จัดทําคูมือเทคนิคการพัฒนาผลงานวิจยั

สูการตพีิมพเผยแพร ในระดับนานาชาติ 

พรอมเผยแพรในเว็บไซต KM ของคณะฯ

ใหกับบุคลากรและนักวิจยั  

ก.ค. 2560 มีคูมือเทคนิคการพัฒนาผลงานวิจยั

สูการตีพิมพเผยแพร ในระดับ

นานาชาต ิ

1 ฉบับ 

 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

 

 

 7.2  ทบทวนผลงานวิจัยสูการตีพิมพ

เผยแพร ในระดับนานาชาติ 

ส.ค. 2560 จํานวนผลงานวิจัยสูการตีพิมพ

เผยแพร ในระดับนานาชาติ 

≥ 2 เร่ือง คณะกรรมการ

จัดการความรู 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  27 

 



3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 2 องคความรู 

องคความรูที่จําเปน  : แนวทางการบริหารหลักสตูรอยางมีคุณภาพ/ การบริหารความเสี่ยงดานอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

ประชุมกําหนดเปาหมาย ธ.ค. 2559 รายงานปจจัยที่มีผลกระทบ

ตออัตราการคงอยูของ

นักศึกษา 

1 ฉบับ คณะกรรมการ KM คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

อาจารยประจาํหลักสูตรและ

อาจารยที่ปรึกษา 

ธ.ค. 2559 – 

ม.ค. 2560 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยทีป่รึกษา 

ครบทุกสาขา คณะกรรมการ KM คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

สํารวจปจจัย/ปญหา/ตัวเลขที่มี

ผลกระทบ 

ม.ค. 2560 รายงานสรุปผลการสาํรวจของ

แตละสาขา 

1. สาเหตุที่นักศึกษาไมสาํเร็จ

การศึกษาตามกําหนด 

2. จํานวนตัวเลขนักศึกษาทีไ่ม

สําเร็จการศึกษาตามกําหนด 

1 ฉบับ คณะกรรมการ KM คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

แลกเปลี่ยนระหวางสาขาวิชาผาน

เครือขายออนไลนหรือชองทางอ่ืน 

ม.ค. – ก.พ. 

2560 

รายงานสถิติของปญหาและ

แนวทางการแกปญหา 

หลักสูตรละ  

1 ฉบับ 

คณะกรรมการ KMรายชื่อ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยที่

ปรึกษา 
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องคความรูที่จําเปน  : แนวทางการบริหารหลักสตูรอยางมีคุณภาพ/ การบริหารความเสี่ยงดานอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการ

แกไข 

ก.พ. – มี.ค. 

2560 

รายงานขอสรุปปญหาและ

แนวทางการแกไขที่จะใชกับ

นักศึกษาปจจบุัน 

1  ฉบับ คณะกรรมการ KM 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

นําแนวทางการแกปญหามาใชกับ

นักศึกษาปจจบุัน 

เม.ย. 2560 รอยละของกรณีที่สามารถ

แกไขปญหาได 

รอยละ 10 คณะกรรมการ KM 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

 

ดําเนินการจัดทําสรุปปญหาลง

เว็บไซต 

พ.ค. 2560 เลมรายงานและเผยแพรขอมูล

บนเว็บไซต 

1 ฉบับ คณะกรรมการ KM 
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องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพผลงานในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการ

จัดการความรู 

ระดมความคิดเพื่อกําหนด

เปาหมาย 

ธ.ค. 2559 1. กรอบจํานวนผลงานวิจัยทีจ่ะ

พัฒนาสูการตีพิมพในระดับนานาชาต ิ

สาขาวชิาละ 1 

บทความ 

คณะกรรมการ 

KM  

  2. ฐานวารสารงานวิจัยทีจ่ะนาํ

บทความลงตีพิมพ 

วารสารวชิาการที่อยูใน

ฐาน Scopus หรือ  

สูงกวา 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

2.1 ประชาสัมพนัธบุคลากรสาย

วิชาการเขารวมสงบทความ 

ธ.ค. 2559 -  

ม.ค. 2560 

รอยละของบุคลากร (อาจารย) ที่

สนใจพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ 

 

รอยละ 5 คณะกรรมการ 

KM  

2.2 ประชาสัมพนัธฐานขอมูล

วารสารวชิาการ 

จํานวนฐานขอมูลวารสารวิชาการเพื่อ

ตีพิมพผลงาน 

วารสารวชิาการที่เปน

เปาหมายอยางนอย 

 1 ฉบับ 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

สํารวจขอมูลอาจารยในคณะฯ 

ที่เคยตีพิมพผลงานในวารสารที่

อยูในฐานขอมูล Scopus หรือ 

สูงกวา 

ม.ค. 2560 รายงานผลสรุปการสาํรวจ 

ประกอบดวย หัวขอดังตอไปนี ้

 1. อาจารยผูตีพิมพบทความ 

 2. ชื่อบทความ 

 3. ชื่อวารสารที่ตีพิมพบทความ 

 4. ระยะเวลาที่ใชในการตีพิมพ

บทความ 

1 ฉบับ คณะกรรมการ 

KM  
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องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพผลงานในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

4.1 อาจารยที่เคยตีพิพมผลงาน

ในวารสารฯ แบงปนความรูเร่ือง

การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั

ทางเครือขายออนไลน หรือ 

ชองทางอ่ืน 

ม.ค. – ก.พ. 

2560 

ผังภาพ (flowchart) สรุปแผนความรู

เสนทางการเผยแพรงานวิจัยทาง

วารสารวชิาการ 

 

1 ผังภาพ 

 

คณะกรรมการ 

KM  

4.2 ประชาสัมพนัธ และ 

แลกเปลี่ยนสิง่สนับสนุนทาง

วิชาการที่จาํเปนตอการตีพิมพ

เผยแพรผลงานในระดบั

นานาชาต ิ

แหลงสนับสนนุในดานตอไปนี ้

1. แหลงเงินทุน 

2. แหลงความชวยเหลือดานภาษา 

ข้ันต่ําอยางละ  

1 แหลงสนับสนนุ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

5.1 แลกเปลี่ยนปญหาในการ

พัฒนาผลงานทางวิจัยในการ

ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาต ิ

ก.พ. - มี.ค. 

2560 

รายงานสรุปปญหาที่เกิดข้ึนในการ

เผยแพรผลงานวิจัยดวยการตีพมิพใน

ระดับนานาชาต ิ

 

1 ฉบับ 

 

คณะกรรมการ 

KM  

5.2 ระดมความคิดเพื่อหาแนว

ทางแกไขปญหาในการพัฒนา

ผลงานวิจัยในการตีพิมพผลงาน

ระดับนานาชาต ิ

 

กระบวนการแกไขปญหาอยางเปน

ข้ันตอน 

1 กระบวนการ 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  31 

 



องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพผลงานในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัดออกมาเปนขุมความรู 

นําเสนอความกาวหนาในการ

พัฒนาผลงานแลกเปลี่ยนในที่

ประชุมฯ 

เม.ย. 2560 1. รางบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ

เผยแพรในระดับนานาชาต ิ

2 รางบทความ 

 

คณะกรรมการ 

KM  

2. ชื่อวารสารที่จะนําบทความ

ดังกลาวไปเผยแพร 

ข้ันต่ํา 1 ฉบับ 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

7.1 สรุปองคความรู และ ผล

ของการปฏิบัติการตาม

กระบวนการออกมาเปนเลม

รายงาน 

พ.ค. 2560 เลมรายงานองคความรูเทคนิคการ

พัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพใน

ระดับนานาชาต ิ

1 เลม 

 

คณะกรรมการ 

KM  

7.2 นํารายงานผลเผยแพรใน 

website ของคณะฯ 

จํานวนชองทางการขอเผยแพรขอมูล

ออนไลนที่เปนสาธารณะ 

≥ 1 ชองทางออนไลน 
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4) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 2 องคความรู 

องคความรูที่จําเปน :  การจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

1.1 เขารวมกิจกรรม โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการ

ความรูประจําปงบประมาณ 2560   

ธ.ค. 2559 

 

จํานวนตัวแทนของสมาชิกกลุมที่เขา

รวมกิจกรรม 

 

3 คน สมาชิกกลุม 

BAC TEAM 

1.2 ประชุม BAC TEAM เพื่อรวม

วิเคราะห ตรวจสอบความรูในองคกร 

เพื่อหาองคความรูที่มีอยูและองค

ความรูที่ตองใช 

รอยละของสมาชิกกลุมที่เขารวม

ประชุม 

 

รอยละ 80 

 

1.3 กําหนดแผน ขอบเขต และ

เปาหมายของการจัดการความรู 

มีแผนการจัดการความรู 1 แผน 

 

2 กําหนดบุคลากรกลุม 

เปาหมายที่จะพัฒนาความรูและ

ทักษะ 

ประชุมสมาชิกกลุมฺ BAC TEAM รวม

กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะ 

ธ.ค. 2559 -

ก.พ. 2560 

รอยละของสมาชิกกลุมที่เขารวม

ประชุม  

รอยละ 80 สมาชิกกลุม 

BAC TEAM 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 ประชุมสมาชิก KM (BAC TEAM) 

 

 

 

ม.ค.-มี.ค. 

2560 

รอยละของสมาชิกกลุมที่เขารวม

ประชุม 

 

 

รอยละ 80 

 

 

สมาชิกกลุม 

BAC TEAM 
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องคความรูที่จําเปน :  การจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  3.2 รวบรวมความรูจากผูที่เก่ียวของ

เพื่อรวมจัดทําหัวขออบรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูจากผูที่มีประสบการณ

วิเคราะหความจําเปนของการพัฒนา 

 หัวขอประเด็นความรูที่ตองการ/ การ

ปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

1 เร่ือง  

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

4.1 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ

จัดการความรูโดยบุคคลภายนอกมา

ใหความรู 

เม.ย.–มิ.ย. 

2560 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม 

รอยละ 80 สมาชิกกลุม 

BAC TEAM 

4.2 ประชุมกลุม BAC TEAM  

 

รอยละของสมาชิกกลุมที่เขารวม

ประชุม 

รอยละ 80 

4.3 เผยแพรความรูในสื่อออนไลน จํานวนชองทางในการเผยแพร 2 ชองทาง 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

5.1 สมาชิกกลุมนําความรูไปปฏิบัติงาน 

โดยจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน  

เม.ย.–มิ.ย. 

2560 

รอยละของสมาชิกที่นาํความรูไปใช

ประโยชน ในการจดักิจกรรมนอกชั้นเรียน 

รอยละ 80 

 

สมาชิกกลุม 

BAC TEAM 

5.2 กําหนดผูรับผิดชอบใหคําปรึกษา

และติดตามประเมินผลกับผูที่นาํ

ความรูไปใช 

มีผูรับผิดชอบใหคําปรึกษาและติดตาม

ประเมินผลกับผูทีน่ําความรูไปใช 

1 คน 

 

คุณอํานวยของ

กลุม BAC 

TEAM 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

6.1 ผูรับผิดชอบวางแผนวิธีการใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู 

 

 

ก.ค. 2560 มีคูมือการจัดการเรียนการสอนนอก

หองเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 

 

1 เลม 

 

 

 

สมาชิกกลุม 

BAC TEAM 

 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  34 

 



องคความรูที่จําเปน :  การจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  6.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ≥ 1 กิจกรรม  

6.3 ประชุมสรุปผลจากการนําความรู

ไปใช/ทบทวน ความถูกตอง ความ

ทันสมัยขององคความรู 

จํานวนองคความรูที่ไดรับการทบทวน 

 

≥ 1 องค

ความรู 

 

6.4 สรุปประเด็นความรูทีไ่ดเปนลาย

ลักษณอักษรทบทวนความถูกตอง

ทันสมัยเพื่อเผยแพร 

จํานวนความรูทีส่กัดไดที่มีการเผยแพร ≥ 1 องค

ความรู 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

7.1 คูมือการจัดการเรียนการสอน

นอกหองเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ก.ค. 2560 มีคูมือการจัดการเรียนการสอนนอก

หองเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 

1 เลม 

 

 

สมาชิกกลุม 

BAC TEAM 

7.2 การจัดเก็บความรูในเอกสาร

สิ่งพิมพและ website 

จํานวนแหลง/ชองทางที่ใชจัดเก็บ

ความรูและเผยแพร 

≥ 2 แหลง/

ชองทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  35 

 



 

 

องคความรูที่จําเปน:  เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ (การวิจัยแบบบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ) 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

ประชุมคณะกรรมการจัดการ

ความรู (CAR) เพื่อกลั่นกรององค

ความรูที่จําเปนตามที่

มหาวิทยาลยักําหนด รวมทั้งเสนอ

แผนการจัดการความรูประจําป 

2560 

พ.ค.-มิ.ย. 2559 องคความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญ

ตองานหรือกิจกรรมของหนวยงาน 

และกําหนดเปาหมายของการ

จัดการความรู 

1 องคความรู คุณอํานวย 

และคุณกิจ 

กลุม Comm. 

Mission 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

ประชุมคณะกรรมการจัดการ

ความรู (CAR) เพื่อพิจารณา

อาจารยกลุมสาขาวิชานิเทศ

ศาสตร เพื่อเขารวมกิจกรรม 

ก.ค. 2559 รอยละของอาจารยกลุมสาขาวชิา

นิเทศศาสตร 

รอยละ 80 คณะกรรมการจัดการ

ความรู (CAR) 

กลุม Comm. 

Mission 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

ประชุมคณะกรรมการจัดการ

ความรู (CAR) เพื่อพิจารณา

ความรูที่ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงานของ

แผนการจัดการความรู 

ส.ค. – ก.ย. 

2559 

จํานวนองคความรูที่ไดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

1 องคความรู คณะกรรมการจัดการ

ความรู (CAR) 

กลุม Comm. 

Mission   

       

       

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  36 

 



องคความรูที่จําเปน:  เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ (การวิจัยแบบบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ) 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

แสวงหาความรูโดยการเชิญ

วิทยากรมาใหความรูเก่ียวกับการ

พัฒนางานวิจัยสูบทความวิชาการ 

ต.ค. – พ.ย. 

2559 

จํานวนคร้ังที่จัด ≥ 1 คร้ัง คณะกรรมการจัดการ

ความรู (CAR) 

 กลุม Comm. 

Mission   

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

อาจารยกลุมสาขาวิชานิเทศ

ศาสตรมีความริเร่ิมการเขียน

บทความวชิาการอยางมี

ประสิทธิภาพ และเผยแพรสู

วารสารวชิาการ 

ธ.ค. 2559 – 

ม.ค. 2560 

รอยละของอาจารยกลุมสาขาวชิา

นิเทศศาสตรมีความริเร่ิมการเขียน

บทความวชิาการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

≥ รอยละ 40 คณะกรรมการจัดการ

ความรู (CAR) 

กลุม Comm. 

Mission   

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

ทีม CAR รวบรวมความรูที่ไดจาก

การคนควาเพิ่มเติมจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง

สมาชิกกลุมและหนวยงานที่

เก่ียวของ รวมทั้งการเชิญวิทยากร

ใหความรูมาจัดหมวดหมูขอมูล

การพัฒนางานวิจัยสูบทความ

วิชาการ เพื่อความสะดวกในการ

เผยแพรที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู

ตอไป 

ก.พ. 2560 รอยละของคณะกรรมการความรูที่

เขารวม 

 

 

≥ รอยละ 80 อาจารยกลุม

สาขาวชิานิเทศ

ศาสตร  

กลุม Comm. 

Mission   

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  37 

 



องคความรูที่จําเปน:  เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ (การวิจัยแบบบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ) 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

7.1 จัดทําแผนพบัเก่ียวกับการ

พัฒนางานวิจัยสูบทความวิชาการ 

มี.ค. – เม.ย. 

2560 

จํานวนแผนพับที่เผยแพรใหกับ

บุคลากร 

100 ชุด 

 

กรรมการจัดการ

ความรู กลุม Comm. 

Mission   7.2 จัดทําคูมือการจัดการพัฒนา

งานวิจยัสูบทความวชิาการ 

คูมือการจัดการพัฒนางานวิจัยสู

บทความวชิาการ 

1 เลม 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  38 

 



 

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 องคความรู 

องคความรูที่จําเปน : การกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนตามกลุมสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Instructional Model Determining for Departments in 

Faculty of Industrial Technology) 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

หัวหนาสาขาวิชาหรือตัวแทนทกุ

หลักสูตร รวมประชุมหารือโดย

กําหนดประเด็นในการพิจารณาดังนี ้

- พันธกิจหลักและเปาหมายของ

หนวยงาน 

- ความสอดคลองและภารกิจหลัก

ของสมาชิกและเปนดานการจัด

การศึกษา 

- After action review : AAR ใน

ประเด็นการใหบรรลุเปาหมาย 

พ.ย. – ธ.ค. 

2559 

มีการกําหนดองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพของหนวยงาน 

≥ 1 องค

ความรู 

Techno Team 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

บุคลากรแตละหลักสูตรรวมหารือโดย

กําหนดใหมีสมาชิกชุมชนนักปฏิบัต ิ

(Community of practice : CoP) 

เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการ โดย

สมาชิกทัง้หมดเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรของแตละหลักสูตร 

พ.ย. – ธ.ค. 

2559 

รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่

เขารวมเปนสมาชิกชุมชนนักปฏิบัต ิ

(Community of practice : CoP) 

กลุม Techno Team 

รอยละ 50 

ของอาจารย

ที่เปนสมาชิก 

Techno Team 

       

       

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  39 

 



 

องคความรูที่จําเปน : การกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนตามกลุมสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Instructional Model Determining for Departments in 

Faculty of Industrial Technology) 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

การแสวงหาความรู กําหนดวธิีการไว

ดังนี-้ แสวงหาผูเชี่ยวชาญ เพื่อรวม

พูดคุยแลกเปลี่ยนโดยเวทีเสวนาหรือ

สุนทรียสนทนา (Dialogue) ในการ

กําหนดรูปแบบการเรียนการสอนตาม

กลุมสาขาวชิาของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม - ประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

โดยมีผูเชี่ยวชาญเปนทีป่รึกษา 

ม.ค. – มี.ค. 

2560 

มีตัวอยางรายวชิาของอาจารยทีเ่ปน

สมาชิกกลุมความรู ที่มีรูปแบบการเรียน

การสอนที่สามารถนาํไปใชไดซึง่

สอดคลองกับองคประกอบที ่5 

หลักสูตร การประเมินผูเรียน 

 

≥ รอยละ 50  Techno Team 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพร มีแนวทางดังนี ้

- แบงปนประสบการณการจัดการ

เรียนรู (Group Discussion of 

Learning Management)  

- เวทีเสวนาหรือสุนทรียะการแบงปน

และแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร มี

แนวทางดังนี ้

- แบงปนประสบการณการจัดการ

เรียนรู (Group Discussion of 

Learning Management)  

ม.ค. – มี.ค. 

2560 

รอยละของสมาชิกกลุมที่รับทราบขอมูล

การเผยแพรความรูตอสมาชิกชมุชนนัก

ปฏิบัต ิ(Community of practice : 

CoP) กลุม Techno Team 

≥ รอยละ 80 Techno Team 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  40 

 



 

องคความรูที่จําเปน : การกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนตามกลุมสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Instructional Model Determining for Departments in 

Faculty of Industrial Technology) 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

- เวทีเสวนาหรือสุนทรียะสนทนา 

(Dialogue) 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมากําหนดรูปแบบการเรียน

การสอน (Instructional Model) ใน

สาขาวชิา ใหสอดคลองกับเกณฑ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  

- หารือจุดเดนและอุปสรรคการ

นําไปใช เสนอแนะเปนแผนหรือขอ

ปรับปรุง  

- นําไปปฏิบัติ (Action Learning) 

อยางตอเนื่อง 

     Techno Team 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

นําประสบการณจากการนาํแนว

ทางการติดตามผลการดําเนนิงาน

ประกันคุณภาพไปปรับใชในการ

ปฏิบัติงาน โดยใชเร่ืองเลาเราพลัง 

(Springboard storytelling)  โดยใช

วิธีเพื่อนชวยเพื่อน (Peer assist) 

 

     Techno Team 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  41 

 



 

องคความรูที่จําเปน : การกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนตามกลุมสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Instructional Model Determining for Departments in 

Faculty of Industrial Technology) 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

รวบรวมและจัดเก็บองคความรูที่

เกิดข้ึนจากประสบการณ ทั้งใน

รูปแบบของความสําเร็จ ความ

ลมเหลวและขอเสนอแนะ  

     คุณวิศาสตร 

Techno Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  42 

 



 

องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการ

จัดการความรู 

หัวหนาสาขาวิชาหรือตัวแทนทกุ

หลักสูตร รวมประชุมหารือโดย

กําหนดประเด็นในการพิจารณาดังนี ้

- พันธกิจหลักและเปาหมายของ

หนวยงาน 

- ความสอดคลองและภารกิจหลัก

ของสมาชิกและเปนดานการจดั

การศึกษา 

- After action review : AAR ใน

ประเด็นการใหบรรลุเปาหมาย 

พ.ย. – ธ.ค. 

2559 

มีการกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมการประกันคุณภาพของ

หลักสูตร 

1 องคความรู Techno Team 

2 กําหนดบุคลากร

กลุมเปาหมายที่จะพัฒนา

ความรูและทักษะ 

บุคลากรแตละหลักสูตรรวมหารือโดย

กําหนดใหมีสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of practice : CoP) 

เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการ โดย

สมาชิกทัง้หมดเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรของแตละหลักสูตร 

พ.ย. – ธ.ค. 

2559 

รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตร

และนักวิจัยที่เขารวมเปนสมาชกิ

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

practice : CoP) กลุม Techno 

Team 

รอยละ 40  Techno Team 

       

       

       

       

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  43 

 



 

องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงาน

ของหนวยงาน 

การแสวงหาความรู กําหนดวธิีการไว

ดังนี ้

- แสวงหาผูเชี่ยวชาญ เพื่อรวมพูดคุย

แลกเปลี่ยนโดยเวทีเสวนาหรือสุนทรีย

สนทนา (Dialogue) ในการเผยแพร

ผลงานวชิาการในระดับชาติและ

นานาชาต ิ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมี

ผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา 

ม.ค. – มี.ค. 

2560 

มีการกําหนดแนวทางหรือวิธีการ

เผยแพรผลงานวิชาการระดบัชาติ

และนานาชาต ิโดยระบุเปนลาย

ลักษณอักษรได 

 

 

1 เลม Techno Team 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมาย 

การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพร มีแนวทางดังนี ้

- แบงปนประสบการณดีๆ (Best 

practice)   

- เวทีเสวนาหรือสุนทรียะสนทนา 

(Dialogue) 

ม.ค. – มี.ค. 

2560 

รอยละการเผยแพรความรูตอ

สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of practice : CoP) 

กลุม Techno Team 

รอยละ 80 Techno Team 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาการเผยแพรผลงานวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ  

- หารือจุดเดนและอุปสรรคการ

เผยแพรผลงานวิชาการตามที่ระบุไว 

เม.ย. – มิ.ย. 

2560 

รอยละของหนวยงานที่นําความรูมา

ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 80 Techno Team 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  44 

 



 

องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

- การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action 

Learning) 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัดออกมาเปนขุมความรู 

นําประสบการณจากการนาํแนว

ทางการติดตามผลการดําเนนิงาน

ประกันคุณภาพไปปรับใชในการ

ปฏิบัติงาน โดยใชเร่ืองเลาเราพลัง 

(Springboard storytelling)  โดยใช

วิธีเพื่อนชวยเพื่อน (Peer assist) 

ก.ค. 2560 รอยละของหนวยงานที่นาํ

ประสบการณจากการทาํงาน และ

การประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมา

เปนขุมความรู 

รอยละ 80 Techno Team 

7 การรวบรวมความรูและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

รวบรวมและจัดเก็บองคความรูที่

เกิดข้ึนจากประสบการณ ทั้งใน

รูปแบบของความสําเร็จ ความ

ลมเหลวและขอเสนอแนะ โดยมชีอง

ทางการเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา 

โดยใชเคร่ืองมือฐานความรูบทเรียน

และความสาํเร็จ (Lesson learned 

and best practices databases) 

ก.ค. 2560 จํานวนชองทางการเผยแพรความรู ≥ 3 ชองทาง คุณวิศาสตร 

Techno Team 

 

 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  45 

 



 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร 

องคความรูที่จําเปน : แนวทางการบริหารหลักสูตร 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงานและ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

ตัวแทนของแตละหลักสูตรใน

คณะประชุมระดมสมองเพื่อ

กําหนดองคความรูหลัก 

ม.ค. 2560 องคความรูหลักที่จําเปนในการ

บริหารหลักสูตร 

  

1 หัวขอ คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

ประชุมอาจารยประจาํหลักสูตร

หรือตัวแทนเพื่อกําหนด

ผูรับผิดชอบ 

ม.ค. 2560 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรและ

อาจารยประจาํหลักสูตรรับทราบ 

ครบทุกหลักสูตร คณะกรรมการการจดัการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/การปรับปรุงดัดแปลง

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 ศึกษาเกณฑประกัน

คุณภาพในการบริหารหลักสูตร 

3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให

ความรูเร่ืองเกณฑประกัน

คุณภาพในการบริหารหลักสูตร 

โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูที่

เก่ียวของ 

ก.พ. 2560 รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตร

หรือตัวแทนหลักสูตรที่เขารวม 

รอยละ 80 คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรู และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

องคความรูของแตละสาขา

รวมกัน 

มี.ค. 2560 รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตร

หรือตัวแทนหลักสูตรที่เขารวม 

รอยละ 80 คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 
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องคความรูที่จําเปน : แนวทางการบริหารหลักสูตร 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

แตละหลักสูตรนาํความรูทีไ่ดมา

เขียนรายงานการดําเนนิการ

หลักสูตร (มคอ.7) ใหเปนไป

ตามเกณฑประกันคุณภาพใน

การบริหารหลักสูตร 

เม.ย. 2560 อาจารยประจาํหลักสูตรนาํความรู

ไปใชในการเขียนรายงานการ

ดําเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ตาม

ตัวชี้วัดไมนอยกวา 1 องคประกอบ 

ครบทุกหลักสูตร คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค

ความรูของแตละสาขารวมกัน

โดยมีวิทยากรมีสวนรวม 

พ.ค. 2560 รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตร

หรือตัวแทนหลักสูตรที่เขารวม 

รอยละ 80 คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบ 

7.1 จัดทําเปนคูมือการ

ดําเนินการบริหารหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑประกัน

คุณภาพ 

7.2 เผยแพรเอกสารผานทาง

ชองทางการสื่อสารตางๆ เชน 

เวบไซตรูปเลม ฯลฯ 

มิ.ย. 2560 องคความรูในการบริหารหลักสูตร

ใหเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพ 

1 องคความรู คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 
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องคความรูที่จําเปน : เทคนิดการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงานและ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

ประชุมระดมสมองเพื่อกําหนดองค

ความรูหลัก 

ม.ค. 

2560 

องคความรูหลักที่จําเปนในการ

พัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพใน

ระดับนานาชาต ิ

1 องคความรู คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

จัดประชุมนักวิจัยและผูนาํเสนอผลงาน

ในระดับนานาชาติ ของคณะ 

ม.ค. 

2560 

รอยละของอาจารยประจาํที่มี

ผลงานวิจัย เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80 คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/การปรับปรุงดัดแปลง

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 ศึกษาเกณฑการเขียนงานวจิัยและ

บทความและแนะนาํแหลงเผยแพรใน

ระดับนานาชาต ิ

ก.พ. 

2560 

1. รอยละของอาจารยประจําทีม่ี

ผลงานวิจัยเขารวมกิจกรรม  

 

รอยละ 80 

 

 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 

3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู

เร่ืองเกณฑการเขียนงานวจิัยและ

บทความและแนะนาํแหลงเผยแพรใน

ระดับนานาชาติโดยเชิญวิทยากรที่มี

ความรูที่เก่ียวของ 

2. ระดับความรูความเขาใจของผู

เขาอบรมเก่ียวกับเกณฑการเขียน

งานวิจยัและบทความและแนะนํา

แหลงเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

ระดับ 4.00  
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องคความรูที่จําเปน : เทคนิดการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรู และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ

การนําเสนอผลงาน งานวจิัยและการ

ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ของ

นักวิจัยแตละทาน 

มี.ค. 

2560 

1. รอยละของอาจารยประจําทีม่ี

ผลงานวิจัยเขารวมกิจกรรม 

2. มีองคความรูจากประสบการณ

การนําเสนอผลงาน งานวจิัยและ

การตีพิมพเผยแพรในระดับ

นานาชาติ ของอาจารยประจาํทีม่ี

ผลงานวิจัย 

รอยละ 80 

 

ครบทุกคน 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

นําความรูทีไ่ดไปปรับใชกับงานวิจัยของ

แตละทาน ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานการตีพิมพผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาต ิ

เม.ย. 

2560 

งานวิจยัของแตละทาน เปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานการตีพมิพ

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาต ิ 

≥ 1 เร่ือง คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ

การเขียนบทความและการนาํเสนอ

ผลงานในระดบันานาชาต ิ

พ.ค. 

2560 

1. รอยละของอาจารยประจําทีม่ี

ผลงานวิจัยเขารวมกิจกรรม 

2. มีองคความรูที่ไดจากกิจกรรม

แลกเปลี่ยนประสบการณการเขียน

บทความและการนาํเสนอผลงาน

ในระดับนานาชาต ิ

รอยละ 80 

 

≥ 1 องค

ความรู 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบ 

7.1 จัดทําเปนคูมือเร่ืองเกณฑการเขียน

งานวิจยัและบทความและแนะนําแหลง

เผยแพรในระดับนานาชาต ิ

มิ.ย. 

2560 

มีองคความรูเร่ืองการพัฒนา

ผลงานวิจัยสูการตีพิมพในระดับ

นานาชาต ิ

≥ 1 องค

ความรู 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะศิลปกรรม

ศาสตร 
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องคความรูที่จําเปน : เทคนิดการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

7.2 เผยแพรเอกสารผานทางชอง

ทางการสื่อสารตางๆ เชน เว็บไซต

รูปเลม ฯลฯ 
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7) บัณฑิตวิทยาลัย  

องคความรูที่จําเปน  : แนวทางการบริหารหลักสตูรอยางมีคุณภาพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

คนหาหลักสูตรที่เปน Best 

Practice โดยคัดเลือกจาก

หลักสูตรที่ผานเกณฑประเมิน

สูงสุด อยางนอย 3 ลําดับ 

 

ธ.ค. 2559 จํานวน/รายชื่อหลักสูตรที่เปน 

Best Practise ในแตละดาน 

3 หลักสูตร 

3 หลักสูตร ผศ.ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ 

และคณะ 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

คัดเลือกกรรมการบริหารหลักสูตร

ที่เปน Best Practice  

ธ.ค. 2559 จํานวนบุคคลากรจาก

หลักสูตร 

10 คน ผศ.ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 เชิญวิทยากร (ผูประเมิน

คุณภาพระดับหลักสูตร) 

3.2 ประชุมคณะกรรมการ

หลักสูตร 

3.3 ทําการถอดบทเรียน โดยวธิ ี

Storytelling และ Cop 

ก.พ. 2560 มีแนวทางการบริหารจัดการ

หลักสูตรสําหรับทุก

องคประกอบในการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร 

ครบทุก

องคประกอบ 

ผศ.ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ 

และคณะ 

 

 

 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

4.1 ใชวิธีการถอดบทเรียน

หลักสูตร  

    -Storytelling  

    -Cop 

    -VDO 

 

มี.ค. 2560 จํานวนวิธีการดาํเนินการ ไมนอยกวา 2 

วิธีการ 

ผศ.ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ 

และคณะ 
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องคความรูที่จําเปน  : แนวทางการบริหารหลักสตูรอยางมีคุณภาพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

หลักสูตรตางๆ สามารถนาํความรู

ที่ไดรับไปทดลองใช  

พ.ค. 2560 จํานวนตัวชีว้ัดตาม

องคประกอบการประเมิน

คุณภาพระดับหลักสูตรทีไ่ด

นําไปทดลองใชจริง 

อยางนอย 3 

ตัวชี้วัด 

1. ผศ.ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ 

และคณะ 

2. กรรมการ 

บริหารหลักสูตร 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

ใชกระบวนการ ลลปร.

(แลกเปลี่ยนเรียนรู) จาก

กรรมการบริหารหลักสูตรแตละ

หลักสูตร 

มิ.ย. 2560 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 1 คร้ัง 1. ผศ.ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ 

และคณะ 

2. กรรมการ 

บริหารหลักสูตร 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

จัดทําสรุปความรูทีไ่ดรับและแนว

ทางการพฒันาการบริหาร

หลักสูตรอยางมีคุณภาพ จากการ

จัดกิจกรรม ลลปร. 

ก.ค. 2560 การเผยแพรองคความรูดวย

วิธีการและชองทางที่

หลากหลาย  

อยางนอย 1 

ชองทาง 

ผศ.ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ 

และคณะ 
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องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการ

จัดการความรู 

1.1 ทําหนังสือแจงถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร

ระดับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือในการ

รวมกําหนดบทบาทหนาที่ในการพัฒนาผลงานวจิัย

สูการตีพิมพเผยแพร ในระดบันานาชาต ิ

1.2 คณาจารยทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

รวมกําหนดปญหางานวจิัยที่สอดคลองกับนโยบาย 

ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลยั และคํานึงถึงทิศทางความตองการ

ของสังคมโลก 

1.3 คณาจารยทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

รวมกําหนดแผนกลยทุธ แผนปฏิบัติการประจาํป 

และการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย 

1.4 คณาจารยทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

รวมรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณ และ

รายไดทุกประเภทของวิทยาลัยใหเปนไป ตาม

ระเบียบแบบแผนและนโยบาย พรอมทั้งวางแผนใน

การกําหนดการใชงบประมาณเพื่อใหการ

บริหารงานของวิทยาลัยใหสาํเร็จลุลวง 

1.5 คณาจารยทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

รวมกําหนดแผนกลยทุธและแผนปฏิบัติการ

ม.ค. – มี.ค. 

2560 

รอยละของอาจารยประจาํ

หลักสูตรที่เขารวมประชุม 

รอยละ 80 บัณฑิตวทิยาลยั 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  53 

 



 

องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

ประจําปของกลุมงานวิจัย ใหครอบคลุมความ

รับผิดชอบ ประกอบดวยการบริหารงานวิจัย การ

ผลิตผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพรในระดับ

นานาชาติ งานวิเทศสัมพนัธ  

1.6 คณาจารยทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

รวมกําหนดแผนการดาํเนินงานผลิตและเผยแพร

ผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ

ตามเปาหมายดานตัวชี้วดัของวิทยาลัย 

1.7 นําผลการสรุปรายงานผูบริหารหลักสูตรใน

ระดับบัณฑิตศึกษาเร่ือง “การกําหนดบทบาท

หนาที่ในการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร

ในระดับนานาชาติ” สงไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อใหรับทราบและพิจารณาอนุมัติการดําเนินงาน

และงบประมาณ 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย

ที่จะพัฒนาความรูและทักษะ 

2.1 สงเสริมและสนบัสนนุใหคณาจารยหลักสูตรใน

ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ผลิตผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติ เพื่อเตรียมเสนอในเวทีประชุมวชิาการ 

และตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล Scopus 

2.2 วางแผนการสงเสริมใหงานวิจัยและผลงาน

วิชาการเปน ศูนยกลางในการใหขอมูลความ

เม.ย. – ส.ค.

2560 

รอยละอาจารยประจํา

หลักสูตรที่เขามาพัฒนา

ความรูและทักษะ  

รอยละ 80 บัณฑิตวทิยาลยั 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  54 

 



 

องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

เชี่ยวชาญของผูทรงคุณวุฒิและแหลงขอมูลเก่ียวกับ

การคนควาวรรณกรรมที่เก่ียวของกับงานวิจัย 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงาน

ของหนวยงาน 

3.1 ประสานการจัดหาและอํานวยความสะดวกใน

การใชทรัพยากรเพื่อการผลิตและเผยแพร

ผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

3.2 ประสานงานและสรางความรวมมือกับ

คณาจารยในระดบับณัฑิตศึกษาที่สังกัดในบณัฑิต

วิทยาลัย เพื่อการแสวงหาความรูที่ตองการ การ

ผลิตและเผยแพรผลงานวจิัย 

เม.ย. – ก.ค. 

2560 

รอยละความพึงพอใจของ

คณาจารยที่มีตอการจัดหา

และอํานวยความสะดวกใน

การใชทรัพยากรในการผลติ

และเผยแพรผลงานวิจัยสูการ

ตีพิมพเผยแพรในระดับ

นานาชาติ ของบัณฑิต

วิทยาลัย มรภ.สวนสนุันทา  

รอยละ 80 

 

บัณฑิตวทิยาลยั 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมาย 

4.1 ติดตามการดาํเนินงานดานวิจัยที่จะนําไป

ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ เพื่อใหครอบคลุม

ตามเกณฑการประกันคุณภาพ และใหเปนไปตาม

แผนการสรุปรายงานผูบริหารหลักสูตรในระดับ

บัณฑิตศึกษาเร่ือง “การกําหนดบทบาทหนาที่ใน

การพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพมิพเผยแพรในระดับ

นานาชาติ” (ดูขอ 1.7) เพื่อการปรับปรุง 

พัฒนาการดําเนนิงานใหเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนด 

 

พ.ค. 2560 รอยละของเอกสารประเมิน

ติดตามการพัฒนาผลงานวจิัย

สูการตีพิมพเผยแพร ในระดบั

นานาชาติของคณาจารยทุก

หลักสูตร  

 

รอยละ 100 

 

บัณฑิตวทิยาลยั 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  55 

 



 

องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  4.2 สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัยที่จะ

นําไปตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติของแตละ

หลักสูตร โดยจัดกระบวนการใหเกิดสุนทรยสนทนา

อยางสรางสรรคระหวางผูนําเสนอ และเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและภายนอกมาวิจารณ

ผลงานเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหเกิดความสมบูรณ

ยิ่งข้ึน 

 รอยละของคณาจารยประจํา

หลักสูตร ที่เขารวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูและ

เผยแพรผลงานวิจัยของ

คณาจารยทุกหลักสูตร  

รอยละ 100  

5 การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

5.1 นําผลงานวิจัยที่ผานการสนทนาและไดรับการ

วิจารณจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขใหเกิด

ความเหมาะสม  

5.2 นําผลงานวิจัยที่ปรับปรุงเสร็จแลวสงไปยัง

เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองและเหมาะสมเพื่อนําไปตีพิมพเผยแพรจริง

ในวารสารนานาชาติ 

มิ.ย. 2560 รอยละของผลงานวิจัยทีท่ี่

แกไขปรับปรุงแลวเสร็จ พรอม

นําไปตีพิมพเผยแพร ในระดับ

นานาชาติ  

รอยละ 100 บัณฑิตวทิยาลยั 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัดออกมาเปนขุมความรู 

นําผลงานวิจัยที่พรอมตีพิมพเผยแพร ดังกลาวมา

ประยุกตใชสาํหรับการเรียนการสอน โดยสกัดองค

ความรูออกมาใหเกิดความเขาใจไดงาย และ

สามารถนาํไปใชไดจริง 

ก.ค. 2560 รอยละขององคความรูของ

คณาจารยประจําหลักสูตรที่

พรอมเผยแพร  

รอยละ 100 บัณฑิตวทิยาลยั 
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องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

จัดการความรูที่ไดสกัดมาแลว สูการวิเทศสัมพันธใน

ชองทางตางๆ เชน บนัทึกการสอนในชั้นเรียนลงใน 

YouTube, นําองคความรูบรรจไุวในเอกสารการ

สอน, นําองคความรูไปเผยแพรในชองทางตางๆ 

ของมัลติมีเดีย    

ก.ค. 2560 รอยละขององคความรูของ

คณาจารยประจําหลักสูตรที่

นํามาประยุกตใชและเผยแพร

ในชองทางตางๆ  

รอยละ 100 บัณฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  57 

 



 

8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

องคความรูที่จําเปน (K)  :  แนวทางการบริหารหลักสูตรอยางมีคุณภาพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการ

จัดการความรู 

คณะกรรมการดําเนินงานการจดัการความรูของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการประชุมคัดเลือก

องคความรูที่จําเปนตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

หรือกําหนดองคความรูใหม โดยใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ต.ค. 2559 รอยละของคณะกรรมการ

ดําเนินงานการจัดการความรูที่

เขารวมประชุม 

รอยละ 80 คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย

ที่จะพัฒนาความรูและทักษะ 

คณะกรรมการดําเนินงานการจดัการความรูของ

วิทยาลัยประชุมกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

ต.ค. 2559 รอยละของคณะกรรมการ

ดําเนินงานการจัดการความรูที่

เขารวมประชุม 

รอยละ 80 คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงาน

ของหนวยงาน 

แสวงหาความรูโดยเชิญผูเชี่ยวชาญ และจากขอมูล

เผยแพรเก่ียวกับแนวทางการบริหารหลักสูตรอยาง

มีคุณภาพ KM และบุคลากรที่เก่ียวของ  

พ.ย. 2559 รอยละความรูความเขาใจของ

ทีมKM/ผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80 คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมาย 

คณะทํางาน KM ไดรวบรวมองคความรูที่ได และ

จัดอบรมเผยแพรแนวทางการบริหารหลักสูตร

อยางมีคุณภาพ 

พ.ค. 2560 จํานวนแหลงความรู/แหลง

เผยแพร 

2 แหลง 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

คณะกรรมการจัดการความรูรวบรวมความรูที่

ไดรับจากการอบรมเพื่อเปนแนวทางการบริหาร

หลักสูตรอยางมีคุณภาพ 

พ.ค.-มิ.ย. 

2560 

จํานวนองคความรูที่ได ≥ 1 เร่ือง คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  58 

 



 

องคความรูที่จําเปน (K)  :  แนวทางการบริหารหลักสูตรอยางมีคุณภาพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัดออกมาเปนขุมความรู 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองแนวทางการบริหาร

หลักสูตรอยางมีคุณภาพในการบริหารหลักสูตร

จากประสบการณการทาํงาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมาเปน

ขุมความรู 

มิ.ย. 2560 จํานวนองคความรูที่ได ≥ 1 เร่ือง คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

7 การรวบรวมความรูและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

เผยแพรคูมือแนวทางการบริหารหลักสูตรอยางมี

คุณภาพในการบริหารหลักสูตรในเว็บไซตของ

วิทยาลัยใหกับอาจารย 

มิ.ย.-ก.ค. 

2560 

 

จํานวนแหลงความรู/แหลง

เผยแพร 

2 แหลง 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  59 

 



 
 

องคความรูที่จําเปน (K)  :  พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการ

จัดการความรู 

คณะกรรมการดําเนินงานการจดัการ

ความรูของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการประชุมคัดเลือกองคความรูที่

จําเปนตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด หรือ

กําหนดองคความรูใหม โดยใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรของวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

ต.ค. 2559 รอยละของคณะกรรมการดําเนินงาน

การจัดการความรูที่เขารวมประชุม 

รอยละ 80 คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

คณะกรรมการดําเนินงานการจดัการ

ความรูของวิทยาลัยประชุมกําหนด

บุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู

และทักษะ 

ต.ค. 2559 รอยละของคณะกรรมการดําเนินงาน

การจัดการความรูที่เขารวมประชุม 

รอยละ 80 คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

แสวงหาความรูโดยเชิญผูเชี่ยวชาญ และ

จากขอมูลเผยแพรเก่ียวกับพัฒนารูปแบบ

ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพรใน

ระดับนานาชาต ิKM และบุคลากรที่

เก่ียวของ  

พ.ย. 2559 รอยละความรูความเขาใจของทมีKM/

ผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80 คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

 

คณะทํางาน KM ไดรวบรวมองคความรูที่

ได และจัดอบรมเผยแพรพัฒนารูปแบบ

ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพรใน

ระดับนานาชาต ิ

พ.ค. 2560 จํานวนแหลงความรู/แหลงเผยแพร 2 แหลง 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  60 

 



 

องคความรูที่จําเปน (K)  :  พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

คณะกรรมการจัดการความรูรวบรวม

ความรูที่ไดรับจากการอบรมเพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนารูปแบบผลงานวิจัย

เพื่อการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

พ.ค.-มิ.ย. 

2560 

จํานวนองคความรูที่ได ≥ 1 เร่ือง คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัดออกมาเปนขุมความรู 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองพัฒนา

รูปแบบผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ

เผยแพรในระดับนานาชาติของอาจารย

ในการทํางานวิจยัจากประสบการณจาก

การทํางาน และการประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมาเปน

ขุมความรู 

มิ.ย. 2560 จํานวนองคความรูที่ได ≥ 1 เร่ือง คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

เผยแพรคูมือพัฒนารูปแบบผลงานวิจัย

เพื่อการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ

ในการทํางานวิจยัในเว็บไซตของวิทยาลัย

ใหกับอาจารย 

มิ.ย.-ก.ค. 

2560 

 

จํานวนแหลงความรู/แหลงเผยแพร 2 แหลง 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการ

ความรู 
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  9) วิทยาลัยนานาชาติ 

องคความรูที่จําเปน  :  การผลิตและใชสื่อในการจดัการเรียนรูและเชิดชูผลงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการ

จัดการความรู 

กําหนดองคความรูหลักที่จําเปนโดยนาํ

คานิยมหลักของมหาวิทยาลัยในขอ 4 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

รวมทั้งกําหนดใหทุกสาขามีการผลิตและ

ใชสื่อในการจัดการเรียนรู ที่มุงเนนใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและ 

อาจารยผูสอนเกิดการเรียนรูพรอมทั้งมี

การเผยแพรผลงานของตนเอง 

ธ.ค. 2559 ความคิดเห็นตอองคความรู

หลักที่จําเปน และเปาหมายที่

กําหนด 

 

ทุกคนแสดงความ

คิดเห็น 

คณบด ี

รองคณบดีฝายบริหาร

และฝายวิชาการ (คุณ

อํานวย คุณลิขิต) 

อาจารยผูแทน 5 สาขา

ของวิทยาลัย 

2 กําหนดบุคลากร

กลุมเปาหมายที่จะพัฒนา

ความรูและทักษะ 

 

2.1 สรางความเขาใจในการดําเนินงาน

ใหแกอาจารยประจําวิชา/หลักสตูร ทุก

สาขาเก่ียวกับการผลิตและใชสื่อในการ

จัดการเรียนรูและเชิดชผูลงาน 

2.2 สอบถามและรวบรวมรายชือ่อาจารย

ประจําวชิา/หลักสูตรในสาขา ที่ตองการ

พัฒนาเก่ียวกับการผลิตและใชสือ่ฯ  

ธ.ค. 2559 ความตองการของอาจารย

ประจําวชิา/หลักสูตร เก่ียวกับ

การผลิตและใชสื่อในการ

จัดการเรียนรูและ 

เชิดชูผลงาน 

ทุกสาขามีอาจารย

ประจําวชิา 

ตองการผลิตและ

ใชสื่อ 

อาจารยผูแทนทั้ง 5 

สาขา (คุณกิจ 5 คน) 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงาน

อาจารยประจาํวิชา/หลักสูตรในสาขา ที่

ตองการพัฒนาเก่ียวกับการผลิตและใชสื่อ

ฯ เรียนรูจาก 

   3.1 การวิเคราะหและสรุปจุดเดนและ

ม.ค. 2560 ลําดับข้ันและกลไกของการ

พัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู

มีความเหมาะสม 

มีความเหมาะสม

ตั้งแตรอยละ 80 

 

รองคณบดี (คุณลิขิต) 

อาจารยผูแทนทั้ง 5 

สาขา (คุณกิจ 5 คน) 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  62 

 



 

องคความรูที่จําเปน  :  การผลิตและใชสื่อในการจดัการเรียนรูและเชิดชูผลงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

ของหนวยงาน วิธีการที่ดีเก่ียวกับการใชสื่อในการจัดการ

เรียนรู จากผลการประเมนิหลักสูตรของ

แตละสาขา ที่มีคะแนนของตัวชีว้ัดใน

ระดับสูง 

  3.2 อาจารยประจําวชิา/หลกัสูตรแตละ

สาขาที่มีคะแนนของตัวชี้วัดในระดับสงู

เสนอวิธีการปฏิบัตทิี่ดีของสาขาให

คณะทํางาน 

   3.3 ผูรูเก่ียวกับการผลิตและการใชสื่อ

ในการจัดการเรียนรูฯ 

แลวนํามาวางแผนการพัฒนา ปรับปรุง

และผลิตรวมทั้งการใชสื่อในการจัดการ

เรียนรูใหแกนักศึกษา 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  63 

 



 

องคความรูที่จําเปน  :  การผลิตและใชสื่อในการจดัการเรียนรูและเชิดชูผลงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมาย 

 

4.1 จัดการเรียนรูใหแกนักศึกษาโดยใช

สื่อที่ผลิตหรือพัฒนา หรือปรับปรุงแลว   

4.2 ประชุม เสนอการดําเนนิงานการผลิต

และการใชสื่อ 

ในการจัดการเรียนรูที่สงผลถึง

ความสําเร็จของงาน ใหแกอาจารย

ประจําวชิา/หลักสูตร ในสาขาคือ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

สูงข้ึนหรือผานเกณฑที่กําหนดได ทั้ง

นักศึกษาเปนทีย่อมรับของหนวยงานที่

เก่ียวของ  

4.3. เผยแพรความรูในสื่อ website 

ม.ค. 2560 1. จํานวนสื่อที่ผลิต 

2. จํานวนคร้ังที่ใชสอน 

3. รอยละของสมาชิกกลุมที่

เขารวมประชุม 

4. จํานวนชองทางในการ

เผยแพร 

1. สาขาละ 1 ชิ้น 

2. มากกวา 1 คร้ัง 

3. ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

4. อยางนอย 2 

ชองทาง 

อาจารยผูแทนทั้ง 5 

สาขา (คุณกิจ 5 คน) 

5 

 

 

 

การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

5.1. สมาชิกกลุม นําความรูไปปฏิบัติงาน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 

ก.พ.-เม.ย. 

2560 

รอยละของสมาชิกทีน่ําความรู

ไปใชประโยชน ในการ

ปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2559 

รอยละ 80 อาจารยผูแทนทั้ง 5 

สาขา (คุณกิจ 5 คน) 

5.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการ

ดําเนินงานการผลิตและการใชสือ่ที่

พัฒนาแลวของสาขา 

รอยละของสมาชิกเขารวม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

รอยละ 90 
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องคความรูที่จําเปน  :  การผลิตและใชสื่อในการจดัการเรียนรูและเชิดชูผลงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัดออกมาเปนขุมความรู 

6.1. กําหนดผูรับผดิชอบใหคําปรึกษา

และติดตามประเมินผลผูที่นาํความรูไปใช 

พ.ค. 2560 รายงานผลการใชการ

ดําเนินงานการผลิตและการใช

สื่อที่พัฒนาของสาขา  

สาขาละ 1 ฉบับ รองคณบดี (คุณลิขิต) 

อาจารยผูแทนทั้ง 5 

สาขา (คุณกิจ 5 คน) 

6.2. จัดกิจกรรมโครงการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์รายวิชาของสาขาที่ใช 

รอยละของสมาชิกเขารวม

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

รายวิชาของสาขาที่ใช  

รอยละ 90 

 

6.3.  สรุปประเด็นความรูที่ไดเปนลาย

ลักษณอักษรและทบทวนความถูกตอง

ทันสมัย 

จํานวนองคความรูทีไดรับการ

ทบทวนที่มีการเผยแพร 

1 องคความรู 

7 การรวบรวมความรูและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

7.1 รวบรวมองคความรู ใหเปนระบบ

สําหรับนาํไปใชในการพฒันาหลกัสูตร

ของสาขา  

7.2 เผยแพรในรูปสิ่งพิมพและ website 

พ.ค. 2560 จํานวนองคความรูที่รวบรวม

และที่มีการเผยแพร 

คูมือ 1 เลม 

 

รองคณบดี(คุณลิขิต) 

อาจารยผูแทนทั้ง 5 

สาขา(คุณกิจ 5 คน) 

7.3 การจัดเก็บความรูในเอกสารสิ่งพิมพ

และ website 

จํานวนแหลง/ชองทางที่ใช

จัดเก็บความรูและเผยแพร 

2 แหลง/ชองทาง 
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องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพแผยแพร ในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของ

หนวยงาน และกําหนดเปาหมายของ

การจัดการความรู 

ใชประสบการณของอาจารยในดาน

การตีพิมพเผยแพร เพื่อกําหนดองค

ความรูหลัก 

ธ.ค. 2559 จํานวนบทความทีไ่ดรับการตีพมิพใน

ระดับนานาชาติตอจํานวนสมาชกิ 

รอยละ 80 อ.ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ ์

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะ 

สํารวจจาํนวนอาจารยทีย่ังไมได

ตีพิมพผลงานวจิัยในระดบันานาชาต ิ

ม.ค. 2560 รอยละของอาจารยที่เปนสมาชกิกลุม 

KM ที่ตองการพัฒนาทักษะ 

รอยละ 80 อ.กัญญาพิไล 

กุญชรศิริมงคล 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ/ 

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู

บางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

จัดฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญ โดยเชิญ

วิทยากรมาใหความรู 

ม.ค. 2560 รอยละของสมาชิกกลุม KM ที่เขา

อบรม 

รอยละ 80 อ.ดร.ยิ่งศักดิ์ 

แหวนเพชร 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

จัดประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเชิญบุคลากรที่

ตองการตีพิมพเขารวมประชุม 

ก.พ. 2560 รอยละของผูเขารวมประชุมจาก

จํานวนอาจารยในวิทยาลัยนานาชาต ิ

รอยละ 80 อ.นลิน สีมะ

เสถียรโสภณ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

จัดประชุมเพื่อนาํบทความมาทบทวน

รูปแบบการตีพิมพ 

ก.พ. 2560 รอยละของผูเขารวมประชุม รอยละ 80 อ.ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ ์

6 การนําประสบการณจากการทาํงาน 

และการประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมา

เปนขุมความรู 

 

จัดประชุมเพื่อเรียบเรียงความรูอยาง

เปนข้ันตอน โดยเขียนรางคูมือการ

พัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพแผย

แพร ในระดับนานาชาต ิ

พ.ค. 2560 รางคูมือการพัฒนาผลงานวิจัยสูการ

ตีพิมพแผยแพร ในระดับนานาชาต ิ

1 เลม อ.ศิริเพ็ญ เยี่ยม

จรรยา 
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องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพแผยแพร ในระดับนานาชาต ิ

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

ประชุมจัดทําคูมือการตีพิมพ พ.ค. 2560 คูมือการตีพิมพงานวิจัย 1 เลม อ.จันทรรัตน มั่น

วิเชียร 
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10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการดานภาษาอังกฤษ  1) พ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา  2) การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

อยางตอเน่ือง 3) หลักสูตรการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการ  4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตนฉบับภาษาไทย 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 กําหนดองคความรูดาน

พื้นฐานทางภาษาอังกฤษแบง

ตามระดับคะแนน อางตาม

เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.1 เสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ 

1.2 แสวงหาผูทรงคุณวุฒิที่มี

ประสบการณดานการพัฒนา

ศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อ

กําหนดทิศทางที่ชัดเจน 

1.3 ประชุมคณะกรรมการจัดการ

ความรูดานแนวทางพัฒนาศักยภาพ

การใชภาษาอังกฤษ พรอมกําหนด

แนวทางกิจกรรมที่จะพฒันาอยาง

ตอเนื่อง 

ม.ค.-ก.พ. 

2560 

รอยละของผูเขารวมโครงการ

พัฒนาภาษาอังกฤษในประเทศ

และ/ตางประเทศสาํหรับสาย

วิชาการ  

 

รอยละ 30 

 

อ.ดร.พรพรรณ  

อาจารยกันยา 

อ.ดร.อุดมพร  

อ.ดร.มัณทนาวดี  

อ.ดร.สุจิตรา  

อ.ดร.ลักษณวิรุฬม 

อาจารยวรุณศิริ 

 หรือ เรียกวา คณะกรรมการ

พัฒนาศักยภาพดาน

ภาษาอังกฤษหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2 กําหนดบุคลากรสายวชิาการ

กลุมเปาหมายที่จะพัฒนา

ความรูและทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ  

2.1 คณะกรรมการฯ จัดประชุม

รวมกับอาจารยในวิทยาลัยเพื่อ

แนะนาํโครงการพฒันาศักยภาพดาน

ภาษาอังกฤษ   

2.2 กําหนดคุณสมบัติอาจารยที่

ประสงคเขารวมโครงการฯ  

2.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่

มค.-เม.ย. 

2560 

รอยละของบุคลากรสายวิชาการ

ที่เขารวมโครงการและไดรับการ

พัฒนาตามแผนประจําป 

รอยละ 30 คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาอังกฤษ 
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องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการดานภาษาอังกฤษ  1) พ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา  2) การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

อยางตอเน่ือง 3) หลักสูตรการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการ  4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตนฉบับภาษาไทย 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

เดินทางไปอบรมหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ ระยะสั้นในตางประเทศ 

ตามระบ ุ

3 การเสาะแสวงหาโดยการ

พัฒนาองคความรูดานการ

พัฒนาภาษาอังกฤษให

สอดคลองกับหลักสูตรการ

เรียนการสอน โดยความ

รวมมือกับหนวยงานที่

เก่ียวของของมหาวิทยาลัย  

พรอมกําหนดเกณฑและคัด

สรรทุนการศึกษาใหบุคลากร

สายวชิาการ 

3.1 จัดประชุมหาแนวทางในการ

พัฒนาดานภาษาอังกฤษสําหรับ

บุคลากรสายวิชาการกับหนวยงานใน

มหาวิทยาลยัที่รับผดิชอบโดยตรง 

3.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

อาจารยในวิทยาลัยและภายนอก

วิทยาลัยที่มีประสบการณในการ

พัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษ  

3.3 สงเสริมใหบุคลากรเปาหมาย

ไดรับการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ

ตามแผนที่กําหนด 

เม.ย –ก.ย. 

2560 

รอยละของบุคลากรสายวิชาการ

ที่ไดรับทนุการศึกษาเพื่อพัฒนา

ดานภาษาอังกฤษ ตามกลุมและ

ระดับ ตามเกณฑที่กําหนดไว 

 

รอยละ 30 

 

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาอังกฤษ 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูการพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาอังกฤษและเผยแพร

ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย 

4.1 จัดประชุมแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

4.2 พัฒนาการจัดการความรูแบบ

กลุม และรายบุคคล 

4.3 นําเสนอรูปแบบการจัดการ

มิ.ย.-ก.ย. 

2560 

เว็บไซตของวิทยาลัยพยาบาล

และสุขภาพแสดงการนาํเสนอ

กิจกรรมการแบงปนและ

แลกเปลี่ยนความรูกําหนดตาม

แผนประจาํป 

ครบทุก

กิจกรรม 

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาอังกฤษ 
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องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการดานภาษาอังกฤษ  1) พ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา  2) การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

อยางตอเน่ือง 3) หลักสูตรการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการ  4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตนฉบับภาษาไทย 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาดานภาษาอังกฤษในหลักสูตร

พยาบาลศาสตร ที่ประสบความสําเร็จ

มาแลว หรือเคยไดรับการรับรองจาก 

สกอ.และสภาการพยาบาลแลว สู

กลุมเปาหมาย เพื่อวางแผนการ

พัฒนา แลกเปลี่ยน และวางแผนการ

จัดการความรูที่เก่ียวของกับการใช

ภาษาอังกฤษพรอมกับการพัฒนา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับ

ภาษาอังกฤษโดยนํารองการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาที่กําหนดตาม

แผน สาํหรับกลุมบุคลากรเปาหมาย 

4.4 นําเสนอการจัดการความรูใน

เว็บไซตของวิทยาลัย 

 5 การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูดาน

ภาษาอังกฤษมาประยุกตใช

ประกอบการปฏิบัตงิาน 

5.1 จัดประชุมเพื่อหาวิธีการนํา

ความรูที่ไดจากการจัดการความรูดาน

ภาษาอังกฤษมาประยุกตใช

ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา

ที่กําหนดในหลักสูตรฯ ซึ่งมีการ

มิ.ย.-ก.ย. 

2560 

  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาอังกฤษ 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  70 

 



 

องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการดานภาษาอังกฤษ  1) พ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา  2) การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

อยางตอเน่ือง 3) หลักสูตรการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการ  4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตนฉบับภาษาไทย 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาอยางเปนลาํดับ 

5.2 กําหนดอาจารยประจาํที่มี

ประสบการณจากการพฒันาฯ  เปน

ผูนําการปรับเปลี่ยนการใช

ภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการ

สอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ที่กําหนดตามแผนพฒันาฯ   

6 การนําประสบการณจากการ

พัฒนาดานภาษาอังกฤษมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด

ออกมาเปนขุมความรู 

6.1 ประชุมเพื่อสรุปองคความรูที่ได 

ไดแก แนวทางในการปรับเปลี่ยนการ

ใชภาษาอังกฤษประกอบการเรียน

การสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

6.2 สรุปองคความรูที่ไดรับ 

มิ.ย.-ก.ย. 

2560 

มีรายงานสรุปองคความรูทีไ่ด

จากการจัดการความรูผานเวที

การประชุม และเว็บไซตของ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

1 ฉบับ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาอังกฤษ 

7 การรวบรวมความรูและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

7.1 นําความรูที่ไดสรุปเปนคูมือ

พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

มิ.ย.-ก.ย. 

2560 

คูมือการพัฒนาศักยภาพดาน

ภาษาอังกฤษสาํหรับบุคลากร

สายวชิาการ หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1 เลม 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาอังกฤษ 
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องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการดานภาษาอังกฤษ  1) พ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา  2) การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

อยางตอเน่ือง 3) หลักสูตรการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการ  4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตนฉบับภาษาไทย 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  7.2 เผยแพรทางเว็บไซตของวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ 

 มีการเผยแพรวิธีการพัฒนา

ศักยภาพดานภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร ซึ่งได

จากการจัดการความรู 

ผานเวบ็ไซตของวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ 

ขอมูล

ครบถวน 
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องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 1) การเผยแพรบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2) รูปแบบ องคประกอบและ

กระบวนการเขียนบทความวิจัย 3) ประเด็นตางๆ ในการเขียนบทความวิจัย 4) การจัดเตรียมบทความวิจัยและการฝกเขียน 5) การฝกวิพากษ การใหขอเสนอแนะ และการ

แกไขรางบทความวิจัย 6) การนําเสนอบทความทางวิจัย 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการ

จัดการความรู 

1.1 เสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรูดานการเขียนบทความวจิัย 

1.2 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู

ดานการเขียนบทความวจิัยระดบัชาติและ

นานาชาติ  กําหนดแนวทางกิจกรรม องค

ความรูหลักและเปาหมายการจดัการ

ความรู 

1.3 คณะกรรมการฯดําเนินการเบื้องตนให

ไดขอมูลสําคัญในการจัดการความรูดาน

การเขียนบทความวิจยัเผยแพรระดับชาติ

และนานาชาติ  เชน 

 - สืบคนองคความรูทีส่ําคัญในการเขียน

บทความวิจยัระดับชาติและนานาชาต ิ

 - แสวงหาผูทรงคุณวฒุิ/ผูมีประสบการณ

ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เปน

วิทยากรในการเขียนบทความวจิัยดาน

พยาบาลและสุขภาพระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

ม.ค. 2560 1. รอยละของผูเขารวมประชุม 

2. เปาหมายการเขียนบทความ

นําเสนอ/ตพีิมพในระดบัชาต ิ

รอยละ 80 

≥ 15 

บทความวจิยั 

คณะกรรมการจัดการ

ความรูดานการเขียน

บทความวจิยั 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  73 

 



 

องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 1) การเผยแพรบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2) รูปแบบ องคประกอบและ

กระบวนการเขียนบทความวิจัย 3) ประเด็นตางๆ ในการเขียนบทความวิจัย 4) การจัดเตรียมบทความวิจัยและการฝกเขียน 5) การฝกวิพากษ การใหขอเสนอแนะ และการ

แกไขรางบทความวิจัย 6) การนําเสนอบทความทางวิจัย 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

2.1 คณะกรรมการฯ จัดประชุมรวมกับ

อาจารยในวิทยาลัยเพื่อแนะนําโครงการ

จัดการความรูฯ และกําหนด อาจารยที่

ประสงคเขารวมโครงการพฒันาศักยภาพ

ในการเขียนบทความวิจัย 

2.2 จัดทําแนวทาง/เปาหมายการพัฒนา

ของกลุมเปาหมาย 

ม.ค.-ก.พ. 

2560 

รอยละของอาจารยในวิทยาลัย

ที่เขารวม 

รอยละ 30 คณะกรรมการจัดการ

ความรูดานการวิจัย 

และ อาจารย

กลุมเปาหมายการ

เขียนบทความวิจยัฯ 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

3.1 สัมภาษณ/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

อาจารยในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัยที่

มีประสบการณในการเขียนบทความวิจยั

เปนภาษาอังกฤษเก่ียวกับองคความรูหลักที่

จําเปนและสาํคัญในการเขียนบทความวิจัย  

3.2 จัดอบรมอาจารยกลุมเปาหมายในการ

เรียนรูและฝกการเขียนบทความวิจัย 

3.3 จัดเก็บเปนองคความรูที่ไดจากการ

อบรมในรูป วิดีโอ เอกสาร ใหอาจารยที่

สนใจเขามาเรียนรูเพิ่มเติมและเผยแพรใน 

website ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลยั 

มี.ค.-พ.ค. 

2560 

1. รอยละของอาจารยที่เขารวม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ฝกการเขียนบทความวจิัยเปน

ภาษาอังกฤษ 

2. มีวิทยากรภายใน 1 คน และ

วิทยากรภายนอก 1 คน ที่มา

เลาประสบการณ เทคนิควิธีการ

เขียนบทความวิจยัฯ 

รอยละ 80 

 

 

 

2 คน 

คณะกรรมการจัดการ

ความรูดานการวิจัย 

และ อาจารย

กลุมเปาหมายการ

เขียนบทความวิจยัฯ 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  74 

 



 

องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 1) การเผยแพรบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2) รูปแบบ องคประกอบและ

กระบวนการเขียนบทความวิจัย 3) ประเด็นตางๆ ในการเขียนบทความวิจัย 4) การจัดเตรียมบทความวิจัยและการฝกเขียน 5) การฝกวิพากษ การใหขอเสนอแนะ และการ

แกไขรางบทความวิจัย 6) การนําเสนอบทความทางวิจัย 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับอาจารย

กลุมเปาหมายในฝกเขียนบทความวิจัย 

ติดตามผลงานและใหขอชี้แนะจากวิทยากร

ภายในและภายนอก  

เม.ย.-มิ.ย. 

2560 

จํานวนบทความวิจัย

ภาษาอังกฤษที่ไดพัฒนาจากการ

ฝกอบรม 

≥ 10 

บทความ 

คณะกรรมการจัดการ

ความรูดานการวิจัย 

และ อาจารย

กลุมเปาหมายฯ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

อาจารยกลุมเปาหมายดําเนนิการเขียน

บทความและปรับแกไขพัฒนาบทความจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมปีระสบการณ 

เม.ย.-ส.ค. 

2560 

1. จํานวนบทความวิจัยทีไ่ดจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. เทคนิควิธีการที่อาจารย

เปาหมายนาํไปใชในการพฒันา

บทความวจิยัฯ 

≥ 3 บทความ 

 

≥ 3 เทคนิค 

คณะกรรมการจัดการ

ความรูดานการวิจัย 

และ อาจารย

กลุมเปาหมายการ

เขียนบทความวิจยัฯ 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัดออกมาเปนขุมความรู 

ทบทวน/ตรวจสอบ/รวบรวม/บนัทึก

ประเด็น เทคนิควิธีการในการพฒันา

บทความวจิยัเผยแพรระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

 

เม.ย.-ส.ค.

2560 

สรุปองคความรูที่ไดจากการ

อบรมและฝกเขียนบทความวิจัย

เปนภาษาอังกฤษจากอาจารย

กลุมเปาหมาย 

1 เลม 

 

คณะกรรมการจัดการ

ความรูดานการวิจัย 

และ อาจารย

กลุมเปาหมายการ

เขียนบทความวิจยัฯ 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

-จัดทําเปนคูมือการเขียนบทความวิจัย ใน

รูปเอกสาร และ digital file เผยแพรใน

เว็บไซดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

-รวบรวม/จัดเก็บบทความวิจัยที่ไดพัฒนา

ก.ย. 60 1. เอกสารเทคนิควิธีการเขียน

บทความวจิยัเผยแพรระดับ

นานาชาต ิ

2. มีการจัดทําวิดีโอ แลกเปลี่ยน

1 เลม 

 

 

≥ 2 ชองทาง 

คณะกรรมการฯ  
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องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 1) การเผยแพรบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2) รูปแบบ องคประกอบและ

กระบวนการเขียนบทความวิจัย 3) ประเด็นตางๆ ในการเขียนบทความวิจัย 4) การจัดเตรียมบทความวิจัยและการฝกเขียน 5) การฝกวิพากษ การใหขอเสนอแนะ และการ

แกไขรางบทความวิจัย 6) การนําเสนอบทความทางวิจัย 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

เปนภาษาอังกฤษ และนาํเสนอเพื่อเผยแพร

ตีพิมพในระดับนานาชาตติอไป 

เรียนรูการเขียนบทความวิจัย

เปนภาษาอังกฤษเผยแพรผาน

ชองทางตางๆ 
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11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร 

องคความรูที่จําเปน : การจัดทาํ Course Syllabus 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของ

หนวยงาน และกําหนดเปาหมาย

ของการจัดการความรู 

ศึกษาcourse syllabus ของ

สาขาแพทยแผนไทย โดยแยก

เปนวิชาชีพ และ ทีไ่มเปน

วิชาชีพ 

ธ.ค. 2559 รอยละของรูปแบบ course syllabus 

ที่ไดมาตรฐาน 

รอยละ 80 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะ 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ม.ค. 2560 รอยละของอาจารยที่มีองคความรูใน

การจัดทํา course syllabus ทีถู่กตอง 

รอยละ 80 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ/ 

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู

บางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 ศึกษา course syllabus 

ของมหาลัยที่มีมาตรฐาน 

3.2 ประชุมระดมสมองที่จะ

รับผิดชอบรายวิชา เพื่อใหได

course syllabus ที่เหมาะสม 

ก.พ.-มี.ค. 2560 รอยละของตนแบบ course syllabus 

ที่ไดมาตรฐาน 

รอยละ 80 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

เชิญประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยน

ความรู 

มี.ค. 2560 รอยละของอาจารยที่มีความรูความ

เขาใจ สามารถนาํไปประยกุตใช และ

ไดรับองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ 

รอยละ80 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

นํา course syllabus มาใชใน

การจัดการเรียนการสอนจริง 

พ.ค. 2560 นําผลการปฏิบัติแตละวิชา อยางนอย

สาขาละวิชา 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

       

       

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  77 

 



 

องคความรูที่จําเปน : การจัดทาํ Course Syllabus 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

6 การนําประสบการณจากการทาํงาน 

และการประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมา

เปนขุมความรู 

นําองคความรูทีป่รับปรุงแลว

จากขอ 5 มาใชในการจัดการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษา

ตอไป 

มิ.ย. 2560 ไดแนวปฏิบัติที่ดี  อยางนอย

สาขาละ 1 

วิชา 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร 

จัดทําองคความรูรวบรวมไวใน

ฐานขอมูลเพื่อเปนแหลงขอมูล

สําหรับอาจารยและผูที่สนใจ 

ก.ค. 2560 จํานวนองคความรูที่จัดไวในฐานขอมูล 15 รายวิชา รองคณบดีฝาย

วิชาการ 
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องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาชุดโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนวิจัยงบประมานแผนดิน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของ

หนวยงาน และกําหนดเปาหมาย

ของการจัดการความรู 

จัดการประชุมการกําหนดองคความรูและ

แนวทางการกําหนดเปาหมายของการ

จัดการความรู 

ต.ค. – ธ.ค. 

2559 

ไดแนวทางเปาหมายของการ

จัดการความรู 

1 แนวทาง รองคณบดีฝาย

วิจัย 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะ 

การขอความรวมมือบุคลากรที่เก่ียวของ

กับกิจกรรม KM  

ม.ค. – ก.พ.

2560 

บุคคลกรที่รับผิดชอบ 8 คน รองคณบดีฝาย

วิจัย 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ/ 

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู

บางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

การอบรมดานชดุโครงการวิจัยใหมี

คุณภาพ 

มี.ค. 2560 มีการอบรมดานชดุ

โครงการวิจัยใหมีคุณภาพ 

1 คร้ัง รองคณบดีฝาย

วิจัย 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

จัดประชุมระดมความคิดแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

เม.ย. 2560 บุคคลกรที่รับผิดชอบเขารวม

ประชุม 

8 คน รองคณบดีฝาย

วิจัย 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

จัดทําชดุโครงการวิจัย พ.ค. 2560 ไดโครงรางชุดโครงการวิจยัที่มี

คุณภาพ  

1 ชุด

โครงการวิจัย 

รองคณบดีฝาย

วิจัย 

6 การนําประสบการณจากการทาํงาน 

และการประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมา

เปนขุมความรู 

การแลกเปลี่ยนประสบการณจากการทํา

ชุดโครงการ 

มิ.ย. 2560 ไดแนวทางการดาํเนินงานชุด

โครงการวิจัยที่ผานมา  

8 แนวทาง รองคณบดีฝาย

วิจัย 
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องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาชุดโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนวิจัยงบประมานแผนดิน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร 

จัดทําเลมสรุปการดําเนนิการและ

นําเสนอขอทุนวิจยั 

ก.ค. 2560 ไดเลมสรุปแนวทางการ

ดําเนินงานชุดโครงการวิจยัล 

1 เลม รองคณบดีฝาย

วิจัย 

 
 

 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  80 

 



 

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดง และสื่อใหม 

องคความรูที่จําเปน : แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน Active  Learning 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

ประชุมแลกแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงแนว

ทางการการพฒันาการเรียนการสอนแก

ผูเรียนใหมุงสูความเปนเลิศในการผลิตงาน

สรางสรรค  

พ.ย. – ธ.ค. 

2559 

จํานวนองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตอการพัฒนาหลักสตูร  

การเรียนการสอนตามอัตลักษณ

ของวิทยาลัย 

1 องคความรู สมาชิกกลุม KM  

SSRU  3.0 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

ประชุมเพื่อกําหนดกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะการพฒันาการ

เรียนการสอน  Active  Learning   

-  สนับสนนุการแสวงหาความรูเชิงลึก

เฉพาะทางสําหรับอาจารย  เชน  งานวิจยั  

การอบรม  การขอตําแหนงทางวิชาการ 

รวมไปถึงการศึกษาตอในระดบัที่สูงข้ึน  

-  การพัฒนานักศึกษาและปลูกฝงองค

ความรูที่จําเปนตอในดานทีน่ักศึกษาสนใจ 

พ.ย. – ธ.ค. 

2559 

จํานวนกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา

ความรูและทักษะ 

2 

กลุมเปาหมาย 

สมาชิกกลุม KM  

SSRU  3.0 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 สงเสริมอาจารยเขารวมการอบรมการ

เรียนการสอน "การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน

แบบใหม"   

3.2 ประสบการณทีไ่ดจากการเรียนการ

สอนโดยตรงระหวางนักศึกษาและอาจารย 

ม.ค. – มี.ค. 

2560 

จํานวนแหลงขอมูลที่แสวงหา

ความรู 

 

 

3  แหลง สมาชิกกลุม KM  

SSRU  3.0 
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องคความรูที่จําเปน : แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน Active  Learning 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

3.3 จัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

นําทักษะการพัฒนาการเรียนการสอนมุงสู

ความเปนเลิศทางดานเฉพาะทางของ

อาจารย 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

มีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรูและ

ประสบการณดานนีโ้ดยตรง เขารวม

แลกเปลี่ยนความรู  เพื่อนําไปประยุกตใช

ในการพัฒนาการเรียนการสอน   

ม.ค. – มี.ค. 

2560 

รอยละของผู เขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

รอยละ 80 สมาชิกกลุม KM  

SSRU  3.0 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

นําแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน  

Active  Learning  มาใชกับการเรียนการ

สอน   

เม.ย. – มิ.ย. 

2560 

รอยละรายวิชาที่นําความรูมาปรับ

ใชในการปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 80 สมาชิกกลุม KM  

SSRU  3.0 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใชความรู

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด

ออกมาเปนขุมความรู 

นําองคความรูทีไ่ดมาพฒันาการเรียนการ

สอน  Active  Learning  มาใชกับการ

เรียนการสอน   

ก.ค. 2560 รอยละรายวิชาที่นําความรูมาปรับ

ใชในการปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 80 สมาชิกกลุม KM  

SSRU  3.0 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

รวบรวมและจัดเก็บองคความรูที่เกิดข้ึน

จากประสบการณ ทั้งในรูปแบบของ

ความสําเร็จ ความลมเหลวและ

ขอเสนอแนะ โดยมีชองทางการเขาถึง

ขอมูลไดตลอดเวลา  

ก.ค. 2560 จํานวนชองทางการเผยแพร

ความรู 

3 ชองทาง สมาชิกกลุม KM  

SSRU  3.0 
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องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการเขียนบทความวิจัยใหไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ  

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของ

หนวยงาน และกําหนดเปาหมาย

ของการจัดการความรู 

ประชุมแลกแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงแนว

ทางการเขียนบทความวิจยัใหอาจารยทุก

ทานไดมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ 

พ.ย. – ธ.ค. 

2559 

จํานวนองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตอการพัฒนาการ

เขียนบทความวิจยัใหไดรับ

ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

1 องคความรู สมาชิกกลุม 

KM  SSRU  

3.0 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะ 

ประชุมเพื่อกําหนดกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาการเขียนบทความวิจัยใหไดรับการ

ตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

พ.ย. – ธ.ค. 

2559 

รอยละอาจารยที่เขารวม

โครงการ 

รอยละ 80 สมาชิกกลุม 

KM  SSRU  

3.0 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ/ 

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู

บางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนในเร่ืองแนว

ทางการพฒันาการเขียนบทความวิจัยให

ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

3.2 จัดโครงการอบรมเทคนิคพัฒนาการ

เขียนบทความวิจยัใหไดไดรับการตีพิมพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ  

3.3 การศึกษาจากบทความทีไ่ดไดรับการ

ตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ม.ค. – มี.ค. 

2560 

จํานวนแหลงขอมูลที่แสวงหา

ความรู 

 

 

3  แหลง สมาชิกกลุม 

KM  SSRU  

3.0 
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องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการเขียนบทความวิจัยใหไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ  

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

มีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรูและ

ประสบการณดานนีโ้ดยตรง เขารวม

แลกเปลี่ยนความรู  เพื่อนําไปประยุกตใช

ในการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยใหได

ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ   

ม.ค. – มี.ค. 

2560 

รอยละของผูเขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

รอยละ 80 สมาชิกกลุม 

KM  SSRU  

3.0 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

นําแนวทางการพัฒนาการเขียนบทความ

วิจัยใหไดไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

เม.ย. – มิ.ย. 

2560 

รอยละอาจารยที่มบีทบทความ

วิจัยใหไดรับการอางอิงใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ  

รอยละ ≥1 สมาชิกกลุม 

KM  SSRU  

3.0 

6 การนําประสบการณจากการทาํงาน 

และการประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมา

เปนขุมความรู 

นําองคความรูทีไ่ดมาพฒันาการเขียน

บทความวิจยัใหไดไดรับการตีพมิพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

ก.ค. 2560 รอยละของบทบทความวิจัยให

ไดรับการอางอิงในระดับชาติ

หรือนานาชาติ  

 

รอยละ ≥1 สมาชิกกลุม 

KM  SSRU  

3.0 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร 

รวบรวมและจัดเก็บองคความรูที่เกิดข้ึน

จากประสบการณ ทั้งในรูปแบบของ

ความสําเร็จ ความลมเหลวและ

ขอเสนอแนะ โดยมีชองทางการเขาถึง

ขอมูลไดตลอดเวลา  

ก.ค. 2560 จํานวนชองทางการเผยแพร

ความรู 

3 ชองทาง สมาชิกกลุม 

KM  SSRU  

3.0 
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  13) วิทยาลัยโลจิสติกสและซพัพลายเชน 

องคความรูที่จําเปน : การจัดการเรียนการสอน Active learning 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

การจัดการเรียนการสอน 

Active learning 

ม.ค. 2560 1. รอยละการมีงานทาํของนักศึกษา  

2. รอยละของนักศึกษาทีส่อบผาน

มาตรฐานฝมือแรงงาน 

 

รอยละ 95 

รอยละ 100 

สมาชิกกลุม 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

ใหอาจารยวิทยาลัยจัดทํา มคอ.3 

แบบ active learning และ

นําไปใชจริง โดยในรายวิชาที่มี

การเรียนการสอนหลายคน ใหยดึ 

มคอ.3 เดียวกันและใชสอน

รวมกัน  

ม.ค. 2560 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑที่

วิทยาลัยกําหนด 

รอยละ 100 สมาชิกกลุม 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 จัดอบรม Excel 

3.2 GPS 

3.3 มาตรฐานฝมือแรงงาน 

3.4 Speexx 

ก.พ. – มี.ค. 

2560 

รอยละของอาจารยที่เขารวมอบรม  รอยละ 95 สมาชิกกลุม 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

มีการแลกเปลี่ยนความรูกับ

มหาวิทยาลยัของรัฐ 

เม.ย. 2560 รอยละของผูเขารวมแลกเปลี่ยน

ความรู  

รอยละ 95 สมาชิกกลุม 
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องคความรูที่จําเปน : การจัดการเรียนการสอน Active learning 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

มีการทดสอบกับนักศึกษาป

สุดทายกอนจบการศึกษา 

พ.ค. – มิ.ย. 

2560 

รอยละของนักศึกษาที่เขารวม

โครงการ 

รอยละ 95 สมาชิกกลุม 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

จัดทํารูปเลม เพื่อนาํประสบการณ

ที่ไดรับมาประยุกตกับนักศึกษา 

มิ.ย. 2560 จํานวนเลมขององคความรู 1 เลม สมาชิกกลุม 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

รวบรวมความรูและดาํเนินการสง

เขาประกวด ลง website 

เผยแพรตอสาธารณะ 

ก.ค. 2560 รางวัลจากการประกวด 1 รางวัล สมาชิกกลุม 
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องคความรูที่จําเปน : แนวทางในการคนหาวารสารเพ่ือตีพิมพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของ

หนวยงาน และกําหนดเปาหมาย

ของการจัดการความรู 

ประชุมกลุม วางแผนการดําเนินงาน ธ.ค. 2559 แผนการกําหนดองคความรูหลักและ 

เปาหมายสูดอาจารยจัดการความรู 

1 แผน คุณอํานวย 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะ 

ประกาศรับสมัครสมาชิกกลุม 

บุคคลากรสายวิชาการ 

ธ.ค. 2559 รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  รอยละ 95 คุณประสาน 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ/ 

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู

บางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

หาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมี

ประสบการณมีผลงานเพื่อรวมแบงปน

และถายทอดองคความรู 

ม.ค. 2560 จํานวนบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

และมีประสบการณมผีลงานเพือ่รวม

แบงปน 

2 ทาน คุณประสาน 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

4.1 จัดอบรม ในหัวขอภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ และการสบืคนวารสาร 

ก.พ.-มีค. 

2560 

รอยละความพึงพอใจผูเขารวมอบรม รอยละ 95 คุณอํานวย 

4.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนในหัวขอ

ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ และการ

สืบคนวารสาร 

 

แนวทางในการเขียนบทความ

ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ เพื่อตพีิมพ 

1 เลม 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

ผูเขารวมสงบทความ ภาษาอังกฤษ 

เพื่อนําเสนอหรือตีพิมพการประชุม

ระดับนานาชาต ิ

 

มิ.ย. 2560 รอยละของผูเขารวมอบรมที่มี

บทความภาษาอังกฤษ 

รอยละ 100 คุณอํานวย 
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องคความรูที่จําเปน : แนวทางในการคนหาวารสารเพ่ือตีพิมพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

6 การนําประสบการณจากการทาํงาน 

และการประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมา

เปนขุมความรู 

ประชุมกลุมเพื่อสกัดองคความรู มา

เรียบเรียงเปนองคความรูกลุม 

มิ.ย.-ก.ค. 

2560 

ไดองคความรูกลุมที่เปนลายลักษณ

อักษร 

1 เลม คุณอํานวย 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร 

ประชุมเพื่อตรวจสอบแกไข และทําการ

เผยแพร 

 ส.ค. 2560 เผยแพรองคความรูผานชองทางตางๆ 2 ชองทาง คุณอํานวย 
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3.4.3 แผนการจัดการความรูของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

  1) กลุมบริหารงานบุคคล (HR) 

องคความรูที่จําเปน (K)  :  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตอการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

1.1 ประชุมวิเคราะหเพื่อตรวจสอบ

ความรูในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และหาองคความรูที่มีอยู กับองคความรูที่

ตองใชในการประเมินฯ 

พ.ย. 2559 รายการองคความรูที่ตองการ 

 

 

 

1 องคความรู 

 

 

 

สมาชิกกลุม KM 

1.2 กําหนดแผน ขอบเขต และเปาหมาย

ของการจัดการความรู   

แผนการจัดการความรู 1 แผน 

 2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

ประชุมสมาชิกกลุม KM  เพื่อกําหนด

บุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู

และทักษะ 

พ.ย. 2559 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ≥ รอยละ 80 สมาชิกกลุม KM 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของกลุม 

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากสมาชิก

กลุม 

ธ.ค. 2559 – 

ก.พ. 2560 

รางแนวทางการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

1 ฉบับ 

 

สมาชิกกลุม KM 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

 

 

4.1 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- จัดกิจกรรมประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง สื่อสังคม 

Online 

 

มี.ค.  – เม.ย. 

2560 

 

ความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม 

 

 

 

≥ รอยละ 80 

 

 

 

 

สมาชิกกลุม KM 
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องคความรูที่จําเปน (K)  :  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  4.2 การเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

- นําความรูทีไ่ดจากการถอดความรู

เผยแพรเขาสูระบบ 

     - Web site 

     - บอรดประชาสัมพนัธ 

     - จัดทําเปนเอกสาร ,หนังสอืเวียน 

 จํานวนชองทางในการเผยแพร

ความรู 

 

2 ชองทาง 

 

สมาชิกกลุม KM 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

5.1 บุคลากรนําความรูไปใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

มี.ค.  – 

พ.ค. 2560 

บุคลากรที่ไดนาํความรูไปใช

ประโยชน 

≥ รอยละ 80  

 

สมาชิกกลุม KM 

5.2 ติดตามและประเมินผลกับผูที่นาํ

ความรูไปใช 

ความรูความเขาใจแนวทางการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของ

กลุมเปาหมาย 

≥ รอยละ 80  

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

6.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู พ.ค. – 

ส.ค. 2560 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ≥ 1 กิจกรรม สมาชิกกลุม KM 

6.2 ประชุมสรุปผลจากการนําความรูไป

ใช/ทบทวน ความถูกตอง ความทันสมัย

ขององคความรู 

จํานวนองคความรูที่ไดรับการ 

ทบทวน 

 

≥ 1  องค

ความรู 

 

6.3 สรุปประเดน็ความรูทีไ่ดเปนลาย

ลักษณอักษรทบทวนความถูกตองทันสมัย

เผยแพรเขาสูระบบ "คลังความรู 

จํานวนความรูทีส่กัดเขาสูระบบ 

 

1 องคความรู 
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องคความรูที่จําเปน (K)  :  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

7.1 จัดทําทะเบียนความรู/คลงัความรู ส.ค. – 

ก.ย. 2560 

1. มีทะเบียนรายการความรู/คลัง

ความรู 

≥ 1 เร่ือง สมาชิกกลุม KM 

7.2 จัดเก็บความรูไวในเอกสารสิ่งพิมพ

และ Website KM 

2. จํานวนแหลง/ชองทางที่ใช

จัดเก็บความรู 

≥ 2 แหลง/

ชองทาง 
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2) กลุม QA PLUS 3.0 

องคความรูที่จําเปน : แนวทางการยกระดับผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงแนว

ทางการยกระดบัผลการดําเนนิงาน

การประกันคุณภาพ ในปการศึกษา 

2559  โดยใชเคร่ืองมือการทบทวน

หลังปฏิบัติการหรือการถอด

บทเรียน After action review : 

AAR 

พ.ย. – ธ.ค. 

2559 

จํานวนองคความรูหลักที่จําเปนหรือ

สําคัญตองานหรือกิจกรรมการประกัน

คุณภาพของหนวยงาน 

1 องคความรู สมาชิกกลุม QA 

PLUS 3.0 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

ประชุมสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of practice : CoP) 

เพื่อกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย

ที่จะพัฒนาความรูและทักษะการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

พ.ย. – ธ.ค. 

2559 

รอยละของบุลากรดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่เขารวมเปนสมาชิก

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

practice : CoP) กลุม QA PLUS 3.0 

รอยละ 80 สมาชิกกลุม QA 

PLUS 3.0 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

การพูดคุยแลกเปลี่ยนในเร่ืองแนว

ทางการดาํเนินงานการประกัน

คุณภาพ โดยใชเคร่ืองมือเวทีเสวนา

หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) 

ม.ค. – มี.ค. 

2560 

รอยละของหนวยงานที่ดําเนนิการเสาะ

แสวงหาความรูที่ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสม

ตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

รอยละ 80 สมาชิกกลุม QA 

PLUS 3.0 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

เชิญหนวยงานทีป่ระสบความสาํเร็จ

ในการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพมาแบงปนประสบการณดีๆ 

ม.ค. – มี.ค. 

2560 

รอยละการเผยแพรความรูตอสมาชิก

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

practice : CoP) กลุม QA PLUS 3.0 

รอยละ 80 สมาชิกกลุม QA 

PLUS 3.0 
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องคความรูที่จําเปน : แนวทางการยกระดับผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

(Best practice)  โดยมีการ

เสนอแนะ  การสอน  การเลาใหฟง

เก่ียวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อจะได

นําไปประยุกตใช โดยใชวิธีเพื่อน

ชวยเพื่อน (Peer assist) 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

นําแนวทางการยกระดับผลการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพที่

ไดมาปรับใชในหนวยงาน โดยใช

เคร่ืองมือการเรียนรูโดยการปฏิบัติ 

(Action Learning) 

เม.ย. – มิ.ย. 

2560 

รอยละของหนวยงานที่นาํความรูมา

ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 80 สมาชิกกลุม QA 

PLUS 3.0 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

นําประสบการณจากการนาํแนว

ทางการยกระดบัผลการดําเนนิงาน

ประกันคุณภาพไปปรับใชในการ

ปฏิบัติงาน โดยใชเร่ืองเลาเราพลัง 

(Springboard storytelling) 

ก.ค. 2560 รอยละของหนวยงานที่นาํประสบการณ

จากการทํางาน และการประยกุตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด

ออกมาเปนขุมความรู 

รอยละ 80 สมาชิกกลุม QA 

PLUS 3.0 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

รวบรวมและจัดเก็บองคความรูที่

เกิดข้ึนจากประสบการณ ทั้งใน

รูปแบบของความสําเร็จ ความ

ลมเหลวและขอเสนอแนะ โดยมี

ชองทางการเขาถึงขอมูลได

ก.ค. 2560 จํานวนชองทางการเผยแพรความรู 3 ชองทาง คุณวิศาสตร กลุม 

QA PLUS 3.0 
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องคความรูที่จําเปน : แนวทางการยกระดับผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

ตลอดเวลา โดยใชเคร่ืองมือ

ฐานความรูบทเรียนและความสาํเร็จ 

(Lesson learned and best 

practices databases) 
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3) กลุมพัฒนาระบบ 

องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบตัิงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของ

หนวยงาน และกําหนดเปาหมายของ

การจัดการความรู  

 

ประชุมระดมสมองสมาชิกกลุมที่

ปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ ตาม

เกณฑ EdPEx มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทาเพื่อเทคนิคการขับเคลื่อน

กระบวนการปฏิบัติงาน 

พ.ย. 2559 1. รอยละของผูเขารวมประชุม

ระดมสมอง 

≥ รอยละ80 

 

สมาชิกกลุม 

 

2. หัวขอองคความรูที่จําเปนตอ

การปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 

1 หัวขอ 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะ 

ผูปฏิบัตงิานดานประกันคุณภาพตาม

เกณฑ EdPEx มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา 

พ.ย. 2559 รอยละของผูปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพของหนวยงานสนับสนนุ 

≥ รอยละ 80 

 

- สมาชิกกลุม  

- บุคลากรที่

ปฏิบัติงานดาน

ประกันคุณภาพ 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ/การ

ปรับปรุงดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

3.1 ประชุมระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูเทคนิคการขับเคลื่อน

กระบวนการปฏิบัติงาน 

ธ.ค. 2559 

- 

มี.ค. 2560 

รอยละของผูเขารวมประชุม

ระดมสมองไดนําเสนอ

กระบวนการติดตามขอมูล

สารสนเทศประกันคุณภาพ 

≥ รอยละ 80 

 

สมาชิกกลุม  

 

3.2 คนหาเทคนิคการขับเคลื่อน

กระบวนการปฏิบัติงาน 

จํานวนแหลงความรู ≥ 2 แหลง 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย 

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพตามเกณฑ EdPEx 

 

เม.ย. 2560 รอยละของผูเขารวมประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

≥ รอยละ 80 

 

สมาชิกกลุม 
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องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบตัิงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการความรู

มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

เทคนิคการขับเคลื่อนกระบวนการ

ปฏิบัติงานไปปฏิบัต ิ

เม.ย.-พ.ค.

2560 

จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานที่

นําเทคนิคไปใช 

≥ 1  

 

สมาชิกกลุม 

 

6 การนําประสบการณจากการทาํงานและ

การประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยน

เรียนรูและสกัดออกมาเปนขุมความรู 

ถอดบทเรียนและกลั่นกรองจากสมาชิก

กลุม ดานเทคนิคการขับเคลื่อน

กระบวนการปฏิบัติงาน 

มิ.ย. 2560 รอยละของสมาชิกกลุมที่เขา

รวมกิจกรรมถอดบทเรียน 

≥ รอยละ 80 

 

สมาชิกกลุม 

 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยางเปน

ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

7.1 เอกสารเผยแพรเทคนิคการ

ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงาน 

7.2 เผยแพร งาน KM show and 

share  

7.3 เผยแพรและจัดเก็บในเว็บไซตของ

หนวยงาน และระบบ KM ของ

มหาวิทยาลยั

(http://km.ssru.ac.th/V2014/index

.php) 

ก.ค. 2560 จํานวนเอกสาร 1 ฉบับ สมาชิกกลุม 
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4) กลุมคลังและพัสดุ 

องคความรูที่จําเปน : การจําแนกหมวดรายจาย 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของ

หนวยงาน และกําหนดเปาหมายของ

การจัดการความรู 

การจัดประชุมสมาชิกเพื่อ

รวบรวมองคความรู 

พ.ย. 2559 รอยละของผูเขารวมประชุม รอยละ 50 สมาชิกกลุม KM 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะ 

การจัดประชุมเพื่อกําหนด

บุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะ 

พ.ย. 2559 เจาหนาที่คลงัและพสัดุของหนวยงาน รอยละ 50 สมาชิกกลุม KM 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ/ 

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู

บางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรูจากสมาชิก 

ธ.ค. 2559-ก.พ.

2560 

รอยละของผูผานการอบรมระเบียบ

ขอบังคับงานพัสด ุ

รอยละ 50 สมาชิกกลุม KM 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

 

 

4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ความรูและเผยแพรไปสู

กลุมเปาหมาย 

มี.ค.-เม.ย. 2560 รอยละของความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม 

 

รอยละ 50 สมาชิกกลุม KM 

4.2 ชองทางการเผยแพร

ความรู เชนสื่อออนไลน 

เอกสารตางๆ 

จํานวนชองทางการเผยแพรความรู ≥ 2 ชองทาง 
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องคความรูที่จําเปน : การจําแนกหมวดรายจาย 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 บุคลากรนําความรูไปใช

ในการปฏิบัติงานจริง 

5.2 ติดตามผลผูทีน่ําความรูไป

ใช 

มี.ค.-พ.ค. 2560 บุคลากรที่นาํความรูไปใช รอยละ 50 สมาชิกกลุม KM 

6 การนําประสบการณจากการทาํงาน 

และการประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมา

เปนขุมความรู 

จัดกิจกรรมและนําความรูไป

ประยุกตใช 

พ.ค.-ส.ค. 2560 บุคลากรที่นาํความรูไปใช รอยละ 50 สมาชิกกลุม KM 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

จัดทําเลมคูมือระเบียบงาน

พัสด ุ

ส.ค.-ก.ย. 2560 เลมคูมือระเบียบงานพัสด ุ รอยละ 50 สมาชิกกลุม KM 
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5) กลุมแผนและงบประมาณ 

องคความรูท่ีจําเปน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลัก 

ที่จําเปนหรือสําคัญตองาน 

หรือกิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการ

กําหนดองคความรูหลัก 

ที่จําเปนหรือสําคัญตองาน 

และกําหนดเปาหมายของการจดัการความรู 

ธ.ค. 2559 รอยละของจํานวนสมาชิกใน

การเขารวมประชุม 

รอยละ 80 สมาชิกในกลุม 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดทํา

ตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางผูปฏิบัตงิาน 

ที่เก่ียวของเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการ

ปฏิบัติงาน  

ธ.ค. 2559 รอยละของจํานวนสมาชิกใน

การเขารวมประชุม 

รอยละ 80 สมาชิกในกลุม 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดทํา

ตนทุนตอหนวยผลผลิตและเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายที่กําหนด 

ม.ค. 2560 รอยละของจํานวนสมาชิกใน

การเขารวมประชุม 

รอยละ 80 สมาชิกในกลุม 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

มีการนําความรูดานการจัดทําตนทุนตอหนวย

ผลผลติที่ไดจากการจัดการความรูมาปรับใชใน

การปฏิบัติงานจริง 

มี.ค. 2560 รอยละของบุคลากรที่มีการ

นําความรูดานการจัดทํา

ตนทุนตอหนวยผลผลิตมา

ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

รอยละ 80 สมาชิกในกลุม 
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องคความรูท่ีจําเปน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

มีการนําประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติงาน 

และประยุกตใชความรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพื่อพัฒนาองคความรูดานการจดัทําตนทุนตอ

หนวยผลผลติ 

เม.ย. 2560 จํานวนองคความรูที่เกิดจาก

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

1 องคความรู สมาชิกในกลุม 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

การจัดทําคูมือหรือเอกสารในการจัดทําตนทนุตอ

หนวยผลผลิต และเผยแพรเปนลายลักษณอักษร 

พ.ค. 2560 จํานวนคูมือหรือเอกสารใน

การจัดทําตนทุนตอหนวย

ผลผลิต และเผยแพรเปน

ลายลักษณอักษร 

1 ฉบับ สมาชิกในกลุม 
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6) กลุม NOC (Network Operation Center) 

องคความรูที่จําเปน : การใหบริการผาน Social Media 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรูการใชงานดวยเทคโนโลยี

และการสื่อสารทีส่ะดวก รวดเร็ว 

เชน การใชงานหนังสืออิเลกทรอ

นิกส 

1.1 ประชุมทบทวบการดาํเนินงาน กําหนดหัวขอ 

จัดตั้งกลุมจัดการความรู ของสาํนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศประชมุคัดเลือกองค

ความรูที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ

กําหนดองคความรูข้ึนมาใหมโดยพิจารณาให

สอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักฯและกําหนด

แผนการดําเนนิงาน KMประจําป 2560 

ต.ค. 2559 

 

 

 

 

รอยละของสมาชิกกลุม 

KM ที่เขารวม 

 

 

รอยละ 80 สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

 

2.1 สมาชิกกลุม เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน IT 

และเจาหนาที่ของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ต.ค. 2559- 

มี.ค.2560 

รอยละของสมาชิกกลุม 

KM ที่เขารวม 

 

รอยละ 80 สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 คนหารูปแบบของการใหบริการผาน Social 

Media 

ธ.ค. 2559- 

ม.ค. 2560 

รอยละของสมาชิกกลุม 

KM ที่เขารวม 

รอยละ 80 

 

สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3.2 ศึกษาดูงานในหนวยงานที่มกีารใหบริการผาน 

Social Media 

ม.ค. – มี.ค. 

2560 

รอยละของสมาชิกกลุม 

KM ที่เขารวม 

รอยละ 80 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

  

4.1 ประชาสัมพนัธและเผยแพรการใหบริการผาน 

Social Media 

 

ม.ค. –มี.ค.

2560 

จํานวนชองทางในการ

เผยแพร 

≥ 1 ชองทาง สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  101 

 



 

องคความรูที่จําเปน : การใหบริการผาน Social Media 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง  

 

5.1 วิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เก่ียวกับ

เทคนิคการใหบริการผาน Social Media 

มี.ค. 2560 

 

 

รอยละของสมาชิกกลุม 

KM ที่เขารวม  

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 5.2 กลั่นกลอง เรียบเรียงเนื้อหาและรูปแบบการ

ใหบริการผาน Social Media 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใชความรู

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด

ออกมาเปนขุมความรู  

6.1 จัดทําแนวทางการใหบริการผาน Social 

Media 

 

เม.ย. 2560 จํานวนแนวทางการ

เผยแพรความรู 

≥ 1 แนวทาง สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

 

7.1 ประชาสัมพนัธและเผยแพรการใหบริการผาน 

Social Media ชองทางในการเผยแพร 

www.arit.ssru.ac.th ,e office, Lien, 

facebook mail.ssru.ac.th 

พ.ค.-ก.ค. 

2560 

จํานวนชองทางในการ

เผยแพร 

≥ 1 ชองทาง สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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7) กลุม Academic Service Team 

องคความรูที่จําเปน (K)  :  การพัฒนาระบบการใหบริการดานการขอสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผานระบบอินเตอรเน็ต 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่

จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการ

จัดการความรู 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูกอง

บริการการศึกษา สํานักงานอธกิารบดี และ

ประชุมทบทวนคัดเลือกองคความรูที่จําเปน

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการ

ปฏิบัติงาน โดยแสดงถึงการตอยอดองค

ความรูและนวตักรรมใหม ซึ่งพจิารณาให

สอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงาน

อธิการบด ี

พ.ย. 2559 1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรูกองบริการการศึกษา 

2. จํานวนหัวขอในการแลกเปลีย่น

เรียนรู 

1 ฉบับ 

 

1 หัวขอ 

สวนงานรับเขา

ศึกษา 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะ 

2.1 คณะกรรมการการจัดการความรู กอง

บริการการศึกษา สํานักงานอธกิารบดี  จัด

ประชุมเพื่อกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและประเด็นการแลกเปลี่ยน

ภายใตองคความรูที่จําเปนในแตละคร้ัง 

พ.ย. 2559 จํานวนประเดน็การแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

> 1 เร่ือง 

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู กอง

บริการการศึกษา 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ/ การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

 

3.1 แสวงหาความรูโดยพัฒนาความรู

กลุมเปาหมาย ซึ่งศึกษาดูงานจากหนวยงาน

ภายนอก/แหลงเรียนรูผานชองทางตางๆ 

ม.ค. - ก.พ. 

2560 

จํานวนแหลงความรู 1 แหลง 

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู กอง

บริการการศึกษา 
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องคความรูที่จําเปน (K)  :  การพัฒนาระบบการใหบริการดานการขอสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผานระบบอินเตอรเน็ต 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  3.2 วิเคราะหและศึกษาองคความรูจาก

การศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก/

แหลงเรียนรู มาสรุปเปนแนวทางในการ

พัฒนาระบบการขอสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผานระบบ

อินเตอรเน็ต 

ก.พ. 2560 จํานวนความรูที่ได 1 เร่ือง  

  3.3 คณะกรรมการจัดความรูกองบริการ

การศึกษา รวบรวมความรูทีไ่ดมาจัดใหเปน

หมวดหมู 

มี.ค. - เม.ย. 

2560 

จํานวนความรูที่ได 1 เร่ือง  

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

4.1 คณะกรรมการจัดความรูกองบริการ

การศึกษา ประชุมชี้แจงแนวทางและคูมือ

การเขาใชงานระบบการขอสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผานระบบ

อินเตอรเน็ตใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

พ.ค. - มิ.ย. 

2560 

 

รอยละของผูเขารวมประชุม รอยละ 80 คณะกรรมการการ

จัดการความรู กอง

บริการการศึกษา 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

5.1 คณะกรรมการจัดความรูกองบริการ

การศึกษาการ นําความรูที่ไดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดย

การเปดระบบการขอสําเร็จการศึกษาให

นักศึกษาไดเขาใชงาน 

 

พ.ค. - มิ.ย. 

2560 

 

รอยละของผูเขาใชงานระบบการขอ

สําเร็จการศึกษา 

รอยละ 80 คณะกรรมการการ

จัดการความรู กอง

บริการการศึกษา 
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องคความรูที่จําเปน (K)  :  การพัฒนาระบบการใหบริการดานการขอสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผานระบบอินเตอรเน็ต 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

6 การนําประสบการณจากการ

ทํางาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัดออกมาเปนขุมความรู 

6.1 สมาชิกกลุมการจัดการความรูไดนํา

ประสบการณจากการทาํงาน และการ

ประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

มิ.ย. 2560 จํานวนองคความรูที่ได 1 องค

ความรู 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู กอง

บริการการศึกษา 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

7.1 จัดทําคูมือการเขาใชงานระบบการขอ

สําเร็จการศึกษา นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ผานระบบอินเตอรเน็ต  

ก.ค. 2560 คูมือการเขาใชงานระบบการขอ

สําเร็จการศึกษา นักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ผานระบบอินเตอรเน็ต 

1 เลม คณะกรรมการการ

จัดการความรู กอง

บริการการศึกษา 

  7.2 บันทึกขอมูลคลังความรูที่เวบ็ไซต KM 

มหาวิทยาลยัใหเปนระบบและเขาใจงาย 

 มีขอมูลที่บันทึกในคลงัความรูครบ

ทุกกิจกรรม 

7 กิจกรรม คุณวิศาสตร 

  7.3 เผยแพรคูมือและวิธีการเขาใชงานและ

แบงปนความรูผานชองทางตางๆ  

 

 

 จํานวนชองทางการเผยแพร 

 

 

 

> 3 

ชองทาง 
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8) กลุมวิจัยออนไลนงายนิดเดียว 

องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการใชงานระบบวิจัยออนไลน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของ

หนวยงาน และกําหนดเปาหมายของ

การจัดการความรู 

มีการจัดประชุมเชงิปฏิบัติการ โดยมี

สมาชิกกลุมการจัดการความรู ทบทวนและ

กําหนด กิจกรรมและเปาหมายของการ 

จัดการความรู 

ม.ค. 2560 จํานวนผูเขารวม ≥ 13 คน สมาชิกกลุมการ

จัดการความรู 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะ 

สํารวจรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน 

วิชาการของคณะ/วทิยาลยัเพื่อพัฒนา

ความรูและทักษะดานการใชระบบวิจัย

ออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ  

ม.ค. 2560 จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการของคณะ/วทิยาลยั 

≥ 13คน สมาชิกกลุมการ

จัดการความรู 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ/ 

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวน

ใหเหมาะสมตอการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

ศึกษาหาขอมูลจากการใชงานระบบและ

วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบวิจัย

ออนไลน 

ก.พ. – มี.ค. 

2560 

จํานวนความรู ≥ 1 ความรู สมาชิกกลุมการ

จัดการความรู 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย 

ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการใหแก

บุคลากรกลุมเปาหมาย รวมทั้งชี้แจง

แนวทางเพื่อสรางความรูความเขาใจในการ

ใชระบบวจิัยออนไลน 

เม.ย. 2560 

 

จํานวนคร้ังในการจัดประชมุ ≥ 1 คร้ัง สมาชิกกลุมการ

จัดการความรู 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

บันทึกความรูทีไ่ดจากการจัดการ ความรูที่

นํามาปรับใชในการปฏิบัตงิานลง

แบบฟอรมการนํา ความรูไปใชประโยชน 

พ.ค. 2560 แบบฟอรมการนําความรู 

ไปใชประโยชน 

≥ 13 ฉบับ สมาชิกกลุมการ

จัดการความรู 
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องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการใชงานระบบวิจัยออนไลน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

6 การนําประสบการณจากการทาํงาน 

และการประยุกตใชความรูมาแลก 

เปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมาเปนขุม

ความรู 

ประชุมกลุมในการแบงปนและแลกเปลี่ยน 

เรียนรูดานการใชระบบวิจยัออนไลน จาก

ประสบการณปฏิบตัิงานของ บคุลากร

คณะ/วิทยาลัย และสกัดองคความรูที่ได   

มิ.ย. 2560 จํานวนองคความรู 1 องค

ความรู 

สมาชิกกลุมการ

จัดการความรู 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

สมาชิกการจัดการความรูรวบรวม ความรู

และจัดเก็บอยางเปนระบบ และเผยแพร

ทางเว็บไซต 

ก.ค. 2560 จํานวนชองทางการสื่อสาร

เผยแพร 

≥ 1 

ชองทาง 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 
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9) กลุมกิจกรรมโดนใจวัยรุน 

องคความรูที่จําเปน : จัดกิจกรรมอยางไรใหโดนใจนักศึกษา 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปน

หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของ

หนวยงาน และกําหนดเปาหมายของ

การจัดการความรู 

แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู 

ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และประชุม

คัดเลือกองคความรูที่จําเปน ซึ่งพิจารณาให

สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั 

ธ.ค. 2559 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรู 

2. จํานวนหัวขอในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

1 ฉบับ 

 

1 หัวขอ 

สวนงานกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะ 

คณะกรรมการการจัดการความรู ฝาย

กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัด

ประชุมเพื่อกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย

ที่จะพัฒนาความรูและประเด็นการ

แลกเปลี่ยนภายใตองคความรูทีจ่ําเปนใน

แตละคร้ัง 

ธ.ค. 2559 จํานวนประเดน็การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

1 เร่ือง คณะกรรมการ

จัดการความรู

ดานกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

 

3 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ/ 

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู

บางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 แสวงหาความรูโดยพัฒนาความรู

กลุมเปาหมาย ซึ่งศึกษาดูงานจาก

หนวยงานภายนอก/แหลงเรียนรูจาก

หนวยงานองคกรอ่ืนๆ ผานชองทางเว็บไซต 

ก.พ. – มี.ค. 

2560 

 

จํานวนแหลงความรู 

 

1 แหลง 

 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู

ดานกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

 3.2 วิเคราะหและศึกษาองคความรูจาก

การศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก/

แหลงเรียนรูจากหนวยงานองคกรอ่ืนๆ  มา

สรุปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมอยางไร

ใหโดนใจนักศึกษา 

มี.ค. 2560 

 

จํานวนความรูทีไ่ด 

 

1 เร่ือง 
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องคความรูที่จําเปน : จัดกิจกรรมอยางไรใหโดนใจนักศึกษา 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

 

คณะกรรมการจัดความรูดานกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

รวมกับตัวแทนสโมสรนักศึกษาประชุม

ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม 

เม.ย. – พ.ค. 

2560 

รอยละของผูเขารวมประชุม รอยละ 80 คณะกรรมการ

จัดการความรู

ดานกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

5 การนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

คณะกรรมการการจัดการความรูดาน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา นําความรูที่ได

จากการจัดการความรูมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง โดยได 

เทคนิคในการจัดกิจกรรม 

มิ.ย. 2560 จํานวนโครงการ 5 โครงการ คณะกรรมการ

จัดการความรู

ดานกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

 

6 การนําประสบการณจากการทาํงาน 

และการประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมา

เปนขุมความรู 

สมาชิกกลุมการจัดการความรูไดนํา

ประสบการณจากการทาํงานและการ

ประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัดออกมาเปนขุมความรู  

ก.ค. 2560 จํานวนองคความรูที่ได 1 องคความรู คณะกรรมการ

จัดการความรู

ดานกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

7 การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

7.1 เทคนิคในการจัดกิจกรรม 

 

ส.ค. 2560 

 

 

 

สรุปเลมรายงาน 

 

1 เลม 

 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู

ดานกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

7.2 บันทึกขอมูลคลังความรูที่เวบ็ไซต KM 

ของมหาวิทยาลัย  

ส.ค. 2560 

 

มีขอมูลที่บันทึกในคลงัความรู 1 กิจกรรม 

 

คุณวิศาสตร 
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องคความรูที่จําเปน : จัดกิจกรรมอยางไรใหโดนใจนักศึกษา 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

7.3 เผยแพรเทคนิคการจัดกิจกรรม และ

แบงปนความรูผานชองทางตาง ๆ   

ส.ค. 2560 

 

จํานวนชองทางการเผยแพร ≥ 2 ชองทาง  
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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 

ม.ค. 2560 หนวยงานท่ี

ดําเนินงาน

จัดการความรู 

คณะกรรมการจัดการความรู 

ระดับหนวยงาน 

แผนการจัดการความรู

ผานการอนุมัติจาก

ผูบริหารหนวยงาน  

(ครบทุกหนวยงาน) 

11. ทบทวนแผนการจัดการความรู 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ก.พ. 2560 กองนโยบาย

และแผน 

คณะกรรมการการจัดการ

ความรู 

แผนการจัดการความรู 

(1 เลม) 

12. เสนอแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 

Best Practice กลุมความรู ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ก.พ. 2559 กองนโยบาย

และแผน 

1. ผูบริหาร ระดับอธิการบดี 

รองอธิการบดี 

2. ผูเชี่ยวชาญดานการ

จัดการความรู 

มีคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหา 

Best Practice กลุม

ความรู (1 ชุด) 

13. ประชุมพิจารณาคูมือการสรรหา 

Best Practice กลุมความรู 

มี.ค. 2560 คณะกรรมการสรรหา Best 

Practice กลุมความรู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการสรรหา 

Best Practice กลุม

ความรู (1 ฉบับ) 

14. จัดทําคูมือการสรรหา Best 

Practice กลุมความรู 

เม.ย. 2560 - มีคูมือการสรรหา Best 

Practice กลุมความรู  

(1 ฉบับ) 

15. ประชุมชี้แจงแนวทางในการ 

สรรหา Best Practice กลุมความรู 

พ.ค. 2560  คณะกรรมการดําเนินงาน

จัดการความรูและคุณ

อํานวยของกลุมความรู 

ระดับความรูความเขาใจ

ของผูเขารวมประชุม 

(ระดับ 4.00) 

ขั้นตอนท่ี 2 ดําเนินการตามแผน 

16. หนวยงานดําเนินการจัดการ

ความรูตามแผนการจัดการความรู 

ระดับหนวยงาน 

ม.ค – ก.ค. 

2560 

หนวยงานท่ี

ดําเนินงาน

จัดการความรู 

สมาชิกกลุม KM ของ

หนวยงาน 

รอยละของหนวยงานท่ี

ดําเนินงานกิจกรรมตาม

แผนการจัดการความรูได

ครบถวน (รอยละ 80) 

17. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู

เกี่ยวกับการจัดการความรูใหกับ

บุคลากร 

ก.ย. 2559 – 

ก.ค. 2560 

กองนโยบาย

และแผน 

ตัวแทนกลุมความรูทุกกลุม ระดับความรูความเขาใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

(ระดับ 4.20) 

18. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใชงาน

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ความรู 

มี.ค. 2560 คุณวิศาสตรของกลุมความรู

ทุกกลุม 

ระดับความรูความเขาใจ

ของผูเขารวมประชุม 

(ระดับ 4.00) 
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กิจกรรม ระยะเวลา

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ กลุมเปาหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ 

ขั้นตอนท่ี 3 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

19. สรางความเขาใจและติดตามผล

การจัดการความรู  

รอบ 6, 9, 12 เดือน 

มี.ค., เม.ย., 

ก.ค. 2560 

กองนโยบาย

และแผน 

หนวยงานท่ีดําเนินงาน

จัดการความรู 

มีรายงานสรุปผลการ

ติดตามการจัดการ

ความรู (4 ฉบับ) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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 

23. จัดกิจกรรม KM Mini Share & 

Learn 

ก.ค. –ส.ค. 

2560 

หนวยงานท่ี

ดําเนินงาน

จัดการความรู 

กลุมความรูของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรสายวิชาการท่ี

เขารวมกิจกรรม  

(ระดับ 4.00) 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการท่ีเขารวม

กิจกรรม  

(ระดับ 4.00) 

24. สงกลุมความรูเพ่ือเขารวมการสรร

หาแบบปฏิบัติท่ีดี  

15 ส.ค. 2560 หนวยงานท่ี

ดําเนินงาน

จัดการความรู 

กลุมความรูของหนวยงาน รอยละของหนวยงานท่ี

สงกลุมความรูเขารวม

การสรรหาฯ  

(รอยละ 80) 

25. จัดกิจกรรม KM SHARE & 

LEARN ป 60 และสรรหาแบบปฏบัิติ

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) 

26. เขารวมกิจกรรม KM SHARE & 

LEARN ป 60 

17-18 ส.ค. 

2560 

กองนโยบาย

และแผน 

นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  113 

 



กิจกรรม ระยะเวลา

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ กลุมเปาหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ 

27. ประเมินคุณภาพระบบการจัดการ

ความรูระดับมหาวิทยาลัย 

31  ส.ค. 

2560 

กองนโยบาย

และแผน 

 

 

กลุมความรู มีรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการ

จัดการความรูระดับ

มหาวิทยาลัย (1 ชุด) 

28. 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

03 ก.พ. 60  เวลา 10:21:43  Non-PKI Server Sign
 Signature Code : MABEA-DkANA-A0AEY-ARABB
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