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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู ้ประจ าปกีารศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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องค์ความรูท้ี่  1  ด้านการผลิตบัณฑิต 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู ้: การประยุกต์ใช้ Innovation teaching tools เพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการสอน Active Learning 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  1. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรปูแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
                          2. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอย่างน้อย 5 ด้าน 
 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ : 
1.จัดตั้งคณะกรรมการการจดัการความรู้
ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากประเด็น
ยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร 

 
ต.ค.62 

 
ธ.ค.62 

 
ธ.ค.62 

 

ประเด็นความรู้  อย่างน้อย 1 ประเด็น 1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้
ภายในองค์กร ประจ าปี
การศึกษา 2562 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร  
3. แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ.2560-2564 
4. รายงานการประเมิน

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและระดับหลักสูตร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ : 
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร เพื่อรวบรวมข้อมูล
บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ Innovation teaching tools 
เพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียน
การสอน Active Learning 

 
ธ.ค.62 

 
 

ม.ค.63 
 

1. องค์ความรู้ 
2. จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
  

1 องค์ความรู ้
30 คน 

1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร เรื่องการ
ประยุกต์ใช้ Innovation 
teaching tools เพื่อการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียน
การสอน Active Learning 
2. แผนการสอนที่ใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

ธุรการคณะ 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่รับทุน Active 
learning  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : 

คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้
เป็นระบบโดยการจัดท าเป็นวารสารการ
จัดการความรู้และเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ 

 
มิ.ย.63 

 
 

 

จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู ้

1 ฉบับ การเผยแพร่วารสารการ
จัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  

และเจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์
คณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ : 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการเข้าถึงวารสาร 

 
มิ.ย.63 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ   3.51 คะแนน แบบประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

5 การเข้าถึงความรู้ :   แบบประเมินความพึงพอใจของ  3.51 คะแนน แบบประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการจัดการ
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

การประชาสัมพันธ์วารสารการจัดการ
ความรู้ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน ์

มิ.ย.63 
 

บุคลากรที่มีต่อการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

ของบุคลากรที่มีต่อการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

ความรู้ภายในองค์กร 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : 
เรียนรู้ผ่านวารสารการจัดการความรู้ 

 
ก.ค.63 

แบบประเมินการน าไปใช้
ประโยชน์ 

 3.51 คะแนน แบบประเมินการน าไปใช้
ประโยชน์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

7 การเรียนรู้ :  
มีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

 

ส.ค.63 
จ านวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

จ านวนอาจารย์ในคณะ 
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

 
ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : 
1.จัดตั้งคณะกรรมการการจดัการความรู้
ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากประเด็น
ยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร 

 
ต.ค.62 

 
ธ.ค.62 

 
ธ.ค.62 

 
 

ประเด็นความรู้ อย่างน้อย 1 ประเด็น 1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้
ภายในองค์กร ประจ าปี
การศึกษา 2562 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร  
3. แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ.2560-2564 
4. รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและระดับ

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร 

2 การสื่อสาร : 
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
ภายในองค์กร เพื่อรวบรวมข้อมูลบุคลากรที่
มีความเช่ียวชาญ 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้ 
Innovation teaching tools เพื่อการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการสอน Active 
Learning 

 
ธ.ค.62 

 
 

ม.ค.63 
 

1. องค์ความรู้ 
2. จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
  

1 องค์ความรู ้
30 คน 

1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร เรื่อง
การประยุกต์ใช้ Innovation 
teaching tools เพื่อการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียน
การสอน Active Learning 
2. แผนการสอนที่ใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

ธุรการคณะ 
 
 
 
 
 
 

 
อาจารย์ที่รับทุน Active 
learning 

3 กระบวนการและเครื่องมือ : 

คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการสร้าง
และแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบ
โดยการจัดท าเป็นวารสารการจัดการความรู้
และเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ 

มิ.ย.63 
 
 
 

 

จ านวนวารสารการจัดการความรู้ 1 ฉบับ การเผยแพร่วารสารการ
จัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  

และเจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์
คณะ 

4 การเรียนรู ้: 
การประชาสัมพันธ์วารสารการจัดการความรู้
ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน ์

มิ.ย.63 
 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 

 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
จัดการความรู้ภายในองค์กร 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

5 การวัดผล : 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ

มิ.ย.63 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ   3.51 คะแนน แบบประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรที่มีต่อการเข้าถึงวารสาร 
 

6 การยกย่องชมเชยและการใหร้างวัล : 
มอบวุฒิบัตรให้กับอาจารย์ผู้รับทุน Active 
learning 

ก.ย. 63 วุฒิบัตร อาจารย์ผู้รับทุน Active 
learning ทุกท่าน 

วุฒิบัตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบ่งชี้ความรู้ -             

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 29,900             

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             

4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ -             

5.การเข้าถึงความรู้ -             

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             

7.การเรียนรู ้ -             
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องค์ความรูท้ี่  2    ด้านการวิจยั 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู ้: การส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  จ านวนบทความที่ส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมลูที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ : 
1.จัดตั้งคณะกรรมการการจดัการความรู้
ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากประเด็น
ยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร 

 
ต.ค.62 

 
ธ.ค.62 

 
ธ.ค.62 

 

ประเด็นความรู้  อย่างน้อย 1 ประเด็น 1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้
ภายในองค์กร ประจ าปี
การศึกษา 2562 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร  
3. แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ.2560-2564 
4. รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ : 
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้
ค าปรึกษาในการเขียนบทความเพื่อส่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
ธ.ค.62 

 
ม.ค.63 

 

1. องค์ความรู้ 
2. จ านวนผูร้ับทุนอุดหนุนวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
  

1 องค์ความรู ้
13 คน 

ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงใน
การให้ค าปรึกษาการเขียน
บทความเพื่อส่งตีพิมพ์เผยแพร่
ในฐานข้อมลูที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ธุรการคณะ  
 
 

  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : 

คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้
เป็นระบบโดยการจัดท าเป็นวารสารการ
จัดการความรู้และเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ 

 
มิ.ย.63 

 
 

 

จ านวนวารสารการจัดการ
ความรู ้

1 ฉบับ การเผยแพร่วารสารการ
จัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  

และเจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์
คณะ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ : 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการเข้าถึงวารสาร 

 
มิ.ย.63 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ   3.51 คะแนน แบบประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

5 การเข้าถึงความรู้ :  
การประชาสัมพันธ์วารสารการจัดการ
ความรู้ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน ์

 
มิ.ย.63 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : 
เรียนรู้ผ่านวารสารการจัดการความรู้ 

 
ก.ค.63 

แบบประเมินการน าไปใช้
ประโยชน์ 

 3.51 คะแนน แบบประเมินการน าไปใช้
ประโยชน์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

7 การเรียนรู้ :  
มีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้
ประโยชน์ 

 

ก.ย.63 
จ านวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

จ านวนอาจารย์ในคณะ 
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : 
1.จัดตั้งคณะกรรมการการจดัการความรู้
ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากประเด็น
ยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร 

 
ต.ค.62 

 
ธ.ค.62 

 
ธ.ค.62 

 
 

ประเด็นความรู้ อย่างน้อย 1 ประเด็น 1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้
ภายในองค์กร ประจ าปี
การศึกษา 2562 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร  
3. แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ.2560-2564 
4. รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  
 

2 การสื่อสาร : 
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้
ค าปรึกษาในการเขียนบทความเพื่อส่งตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
ธ.ค.62 

 
ม.ค.63 

 

1. องค์ความรู้ 
2. จ านวนผู้รับทุนอุดหนุนวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

1 องค์ความรู ้
13 คน 

ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงใน
การให้ค าปรึกษาการเขียน
บทความเพื่อส่งตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ธุรการคณะ  
 
 

  

3 กระบวนการและเครื่องมือ : 

คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการสร้าง
มิ.ย.63 

 
จ านวนวารสารการจัดการความรู้ 1 ฉบับ การเผยแพร่วารสารการ

จัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร  
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

และแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบ
โดยการจัดท าเป็นวารสารการจัดการความรู้
และเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ 

 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

และเจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์
คณะ 

4 การเรียนรู ้: 
การประชาสัมพันธ์วารสารการจัดการความรู้
ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน ์

มิ.ย.63 
 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 

 3.51 คะแนน แบบประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
จัดการความรู้ภายในองค์กร 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

5 การวัดผล : 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการเข้าถึงวารสาร 

มิ.ย.63 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ   3.51 คะแนน แบบประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 

6 การยกย่องชมเชยและการใหร้างวัล : 
มอบวุฒิบัตรให้กับอาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุน
วิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ก.ย. 63 วุฒิบัตร อาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วุฒิบัตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบ่งชี้ความรู้ -             

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ -             

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             

4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู ้ -             

5.การเข้าถึงความรู้ -             

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             

7.การเรียนรู ้ -             


