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ค าน า 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ น าการจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้เป็นผู้ดูแล และผลักดันให้หน่วยงานภายในคณะน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและพัฒนาหน่วยงาน 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ทุนทรัพย์ทางปัญญาท่ีซ่อนเร้นอยู่
ในตัวบุคคล และท่ีได้มีการเผยแพร่เป็นท่ีประจักษ์ ผ่านเว็บไซต์คณะ แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้น าไปใช้ประโยชน์ อันเป็นความรู้ท่ีไม่สามารถซื้อหามาได้ด้วยเงิน หรือแม้แต่ในช้ัน
เรียนก็ไม่มีการสอน จึงได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อใช้กระบวนการ “จัดการความรู้” เป็นเครื่องมือน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดย
คาดว่า การน าทุนทรัพย์ทางปัญญาอันมีคุณค่ายิ่ง มาให้บุคลากรท่ีมีอยู่ได้ใช้ประโยชน์ ท้ังอาจเป็นประโยชน์แก่
สาธารณชนท่ีมีความสนใจในการท่ีจะเรียนรู้ได้ด้วย 
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บทน า 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุ
ไว้ ดังนี้ 
 “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้” 
 การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นท่ีรวมของบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ดังนั้นการจัดการความรู้ท่ีมีอยู่เหล่านั้นตามแนวคิดระบบบริหารความรู้ภายใน
องค์กรจึงเป็นส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะและจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตส านึกของบุคลากรในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ร่วมแสวงหาปัญญาและสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีมีคุณค่า 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา และส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้สามารถน าแนวคิดการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการด าเนินการแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 
2557 ดังนี้  

1. การแต่งต้ังผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer)  
2. การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM Team) 

หน้าท่ี 
1) ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของคณะ 
2) จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
3) ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้ 
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4) จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ท่ีมีประสบการณ์โดยตรง  เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 

5) อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
6) ประเมินผลการด าเนินงาน 
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แผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2557 
ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) 

คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่คณะจะน าการ
จัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในปีการศึกษา 2557 ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมี
มาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างนวัตกรรมและความรู้ และ
พัฒนาความสามารถในการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริม
ระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีขอบเขตการจัดการความรู้ท่ีจะสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น ประกอบด้วย 

1. ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
2. ความรู้ด้านการวิจัย 
3. ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร 
ซึ่งได้จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามความต้องการการจัดการความรู้ภายในองค์กร คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 82 
ท่าน พบว่าประเด็นความรู้ในแต่ละด้านท่ีมีร้อยละความต้องการในการจัดการความรู้สูงสุด เป็นดังนี้ 

1. ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่  
- การเขียนรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  

2. ความรู้ด้านการวิจัย ได้แก่  
- การอบรมการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และน าเสนอ 
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย 

3. ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร ได้แก่ 
- ระเบียบข้ันตอนต่างๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เพื่อให้การด าเนินการจัดการความรู้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ 
1. นโยบายของคณะท่ีให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี

ชัดเจน 
2. ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
3. คณาจารย์ในคณะให้ความร่วมมือและมีความพร้อมท่ีจะร่วมโครงการ 
4. การสร้างแรงจูงใจ มีงบประมาณสนับสนุนในการท าวิจัย 

 
ท้ังนี้ มีรายละเอียดการปฏิบัติงานแสดงตามเอกสารแผนจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
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แบบฟอร์มที่ 1     องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ส่วนราชการ        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)ตามค ารับรอง 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น ต่อการปฏิบัติราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ ตามความ
ต้องการของสังคม 

บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่ดีงาม ตามความต้องการ
ของสังคม 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้าน
การท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี  
ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชน
และท้องถ่ิน 

 4.00 1. การเขียนรายละเอียดรายวิชา (มคอ .3) และ
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  
2. การเรียนการสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจด้าน
การ วิจั ย  กา รบริ ก าร วิช าการ  และท า นุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างนวัตกรรมและความรู้ และ
พัฒนาความสามารถในการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินสู่ประชาคม
อาเซียน 

มีนวัตกรรรม ผลงานวิจัยระดับชาติ
หรือนานาชาติที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ร้อยละ 22 
 

 

1. อบรมเขียนงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์และน าเสนอ 
2. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  ได้
มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

- การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 

 4.10 
 

1. ระเบียบข้ันตอนต่างๆ เกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ 
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แผนจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 1) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : อบรมเขียนงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์และน าเสนอ 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ร้อยละ 22 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปา้หมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชีค้วามรู้  1.ท าการส ารวจความ
ต้องการการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 

ก.พ.58 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ความต้องการให้จัดการ
ความรู้ด้านการเขียน
งานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์
ในวารสารและการ
น าเสนอ 

ร้อยละ 60 แบบสอบถาม ทีม KM  

2 
 
 

 

การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
 

1. จัดต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ภายใน
องค์กร 
2. จัดการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
เขียนงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์
และน าเสนอ 

ม.ค. 58 
 
 
เม.ย. 58 

ร้อยละของจ านวน
อาจารย์ที่เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 80 รายงานการประชุม ทีม KM  

3 การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ 

1. ส ารวจหาผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการ
เขียนงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์

ม.ีค. 58 
 
 

1. จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่
เชิญเป็นวิทยากรให้
ความรู้เก่ียวกับการเขียน

จ านวน 3 คน 
 
 

ข้อมูลรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่
มาร่วมให้ความรู้ใน

ทีม KM 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 1) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : อบรมเขียนงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์และน าเสนอ 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ร้อยละ 22 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปา้หมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

และน าเสนอ 
 
2. ส ารวจรายชื่อผู้ทีส่นใจ
เข้าร่วมการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ
การเขียนงานวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์และน าเสนอ 
 
3. จัดการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ
การเขียนงานวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์และน าเสนอ 

 
 
ม.ีค. 58 
 
 
 
 
 
เม.ย. 58 
 

งานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารและการน าเสนอ 
2. ร้อยละอาจารย์ที่ให้
ความสนใจเข้าร่วมการ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในหัวข้อการเขียน
งานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์และ
น าเสนอ 
3. ร้อยละอาจารย์ที่เข้า
ร่วมการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้อการเขียนงานวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์และน าเสนอ 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

การเสวนา 
 
รายชื่ออาจารย์
ผู้สนใจเข้าร่วมการ
จัดการความรู ้
 
 
 
เอกสาร
ประกอบการให้
ความรู้เก่ียวกับการ
เขียนงานวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์และน าเสนอ 

 
 

ทีม KM 
 
 
 
 
 

ทีม KM 
 
 
 

4 การประเมินและกลั่นกรอง 1. มอบหมายให้
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร
ประเมินผลโครงการ 

ม.ิย. 58 
 

ร้อยละอาจารย์ที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบข้ันตอนต่างๆ 
เก่ียวกับการเขียน
งานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์และ
น าเสนอ 

ร้อยละ 80 แบบประเมิน ทีม KM 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 1) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : อบรมเขียนงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์และน าเสนอ 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ร้อยละ 22 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปา้หมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

5 การเข้าถึงความรู้ จัดท าเอกสารเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ก.ค. 58 จ านวนเรื่องที่ลงเว็บไซต์ จ านวน 1 เรื่อง เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ทีม KM 
และ

ส านักงาน
คณบดี 

 

6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับคณะผ่าน web 
blog 

ก.ค. 58 จ านวนครั้ง อย่างน้อย 1 รูปแบบ คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ทีม KM  
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แผนจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 2) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัย 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ร้อยละ 22 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชีค้วามรู้  1.ท าการส ารวจความ
ต้องการการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 

ก.พ.58 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ความต้องการให้จัดการ
ความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวิจัย 

ร้อยละ 60 แบบสอบถาม ทีม KM  

2 
 
 

 

การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
 

1. จัดต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ภายใน
องค์กร 
2. จัดการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวิจัย 

ม.ค. 58 
 
 
พ.ค. 58 

ร้อยละของจ านวน
อาจารย์ที่เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 80 รายงานการประชุม ทีม KM  

3 การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ 

1. ส ารวจหาผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวิจัย  

ม.ีค. 58 
 
 
 

1. จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่
เชิญเป็นวิทยากรให้
ความรู้เก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม

จ านวน 1 คน 
 
 
 

ข้อมูลรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่
มาร่วมให้ความรู้ใน
การเสวนา 

ทีม KM 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 2) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัย 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ร้อยละ 22 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 
 
2. ส ารวจรายชื่อผู้ทีส่นใจ
เข้าร่วม 
 
 
3. จัดการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวิจัย 

 
  
เม.ย. 58 
 
 
 
พ.ค. 58 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพในการวิจัย 
 
2. ร้อยละอาจารย์ที่ให้
ความสนใจเข้าร่วม  
 
 
3. ร้อยละอาจารย์ที่เข้า
ร่วมการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้อการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การวิจัย 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 

 
 
รายชื่ออาจารย์
ผู้สนใจเข้าร่วมการ
จัดการความรู ้
 
เอกสาร
ประกอบการให้
ความรู้เก่ียวกับการ
เขียนงานวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์และน าเสนอ 

 
 

ทีม KM 
 
 
 
 
 
 

ทีม KM 
 
 
 

4 การประเมินและกลั่นกรอง 1. มอบหมายให้
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร
ประเมินผลโครงการ 

ม.ิย. 58 
 

ร้อยละอาจารย์ที่มี
ความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวิจัย 

ร้อยละ 80 แบบประเมิน ทีม KM 
 

 

5 การเข้าถึงความรู้ จัดท าเอกสารเผยแพร่ผ่าน ก.ค. 58 จ านวนเรื่องที่ลงเว็บไซต์ จ านวน 1 เรื่อง เว็บไซต์คณะ ทีม KM  
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 2) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัย 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ร้อยละ 22 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

และ
ส านักงาน
คณบดี 

6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับคณะผ่าน web 
blog 

ก.ค. 58 จ านวนครั้ง อย่างน้อย 1 รูปแบบ คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ทีม KM  
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แผนจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 3) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การเขียนรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตด้านการท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี  ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถ่ิน 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  4.00 คะแนน 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชีค้วามรู้  1. ท าการส ารวจความ
ต้องการการจัดความรู้
ภายในองค์กร 

ก.พ. 58 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ความต้องการให้จัดการ
ความรู้ด้านการเขียน
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5)  

ร้อยละ 60 
 
 

แบบสอบถาม ทีม KM  

2 
 
 

 

การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
 

1. จัดต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ภายใน
องค์กร 
2. จัดการเสวนา
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เรื่องการเขียน
รายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และรายงานผล
การด าเนิน 

ม.ค. 58 
 
 
ก.ค 58 
 

1. ร้อยละของจ านวน
อาจารย์ที่เข้าร่วม
ประชุม 
2. ร้อยละของจ านวน
อาจารย์ที่เข้าร่วมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 

รายงานการ
ประชุม 
 
รายงานการ
ประชุม 
 

ทีม KM  



12 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 3) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การเขียนรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตด้านการท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี  ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถ่ิน 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  4.00 คะแนน 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

งานของรายวิชา (มคอ.5) 
3 การจัดการความรู้ให้เป็น

ระบบ 
1. ส ารวจหาผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการ
เขียนรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และรายงานผล
การด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 
 
2. ส ารวจรายชื่อผู้ทีส่นใจ
เข้าร่วมการเสวนาแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
เขียนรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และรายงานผล
การด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 
 
3. จัดการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการเขียน

เม.ย 58 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย 58 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย 58 
 

1. จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่
เชิญเป็นวิทยากรให้
ความรู้ด้านการเขียน
รายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และรายงานผล
การด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 
2. ร้อยละอาจารย์ที่ให้
ความสนใจเข้าร่วมการ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการเขียน
รายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และรายงานผล
การด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 
ร้อยละอาจารย์ที่ให้
ความสนใจเข้าร่วมการ

จ านวน 1 คน 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 80 

 

ข้อมูลรายชื่อผู้ที่
เชียวชาญที่จะ
มาร่วมให้ความรู้
ในการเสวนา 
 
 
 
รายชื่ออาจารย์
ผู้สนใจเข้าร่วม
การเสวนาแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 
เอกสาร
ประกอบการให้

ทีม KM 
 
 
 
 
 
 

ทีม KM 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม KM 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 3) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การเขียนรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตด้านการท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี  ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถ่ิน 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  4.00 คะแนน 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

รายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และรายงานผล
การด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 
 
 
 

 
 
 

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการเขียน
รายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และรายงานผล
การด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 
 
 

 
 
 

ความรู้เก่ียวกับ
เรื่องการเขียน
รายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3)
และรายงานผล
การด าเนินงาน
ของรายวิชา 
(มคอ.5) 

4 การประเมินและกลั่นกรอง 1. มอบหมายให้คณะ 
กรรมการจัดการความรู้
ภายในองค์กรประเมินผล
โครงการ 

มิ.ย 58 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละอาจารย์ที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเขียน
รายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และรายงานผล
การด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
- อาจารย์ทุกคน
ในคณะวิทย์ฯ 
- อาจารย์ที่เข้า
การเสวนาแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ 

ทีม KM 
 
 
 
 
 

 

5 การเข้าถึงความรู้ จัดท าเอกสารเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ก.ค. 58 จ านวนเรื่องที่ลงเว็บไซต์ จ านวน 1 เรื่อง เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ทีม KM 
และ

ส านักงาน
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 3) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การเขียนรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตด้านการท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี  ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถ่ิน 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  4.00 คะแนน 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

คณบดี 
6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระดับคณะผ่าน web 
blog 

ก.ค 58 จ านวนครั้ง อย่างน้อย 1 รูปแบบ คณาจารย์คณะ
วิทยาฯ 

ทีม KM  
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แผนจัดการความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร 
 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 4) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : ระเบียบข้ันตอนต่างๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  4.10 คะแนน 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชีค้วามรู้  1. ท าการส ารวจความ
ต้องการการจัดความรู้
ภายในองค์กร 

ก.พ. 58 ร้อยละอาจารย์ที่มีความ
ต้องการให้จัดการความรู้
ด้านระเบียบข้ันตอน
ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 60 แบบสอบถาม ทีม KM  

2 
 
 

 

การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
 

1. จัดต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ภายใน
องค์กร 
2. จัดประชุม 

ม.ค. 58 
 
 
ก.พ. 58 

ร้อยละของจ านวน
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กรที่เข้าร่วมประชุม 

ร้อยละ 80 รายงานการ
ประชุม 

ทีม KM  

3 การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ 

1. ส ารวจหาผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้าน
ระเบียบข้ันตอนต่างๆ 
เก่ียวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2. จัดอบรมให้ความรู้ใน
ระเบียบข้ันตอนต่างๆ 

ม.ีค. 58 
 
 
 
 
ม.ิย. 58 
 

1. จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่
เชิญเป็นวิทยากรให้
ความรู้ด้านระเบียบ
ข้ันตอนต่างๆ เกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ร้อยละอาจารย์ที่เข้า
ร่วมโครงการอบรมการ

จ านวน 2 คน 
 
 
 
 

รอ้ยละ 80 

ข้อมูลรายชื่อ
เจ้าหน้าท่ีทาง
การเงินของคณะ 
 
 
รายชื่ออาจารย์
ผู้เข้าร่วมการ

ทีม KM 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 4) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : ระเบียบข้ันตอนต่างๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  4.10 คะแนน 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

เก่ียวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ 

จัดการความรู ้ จัดการความรู ้

4 การประเมินและกลั่นกรอง 1. มอบหมายให้
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร
ประเมินผลโครงการ 

ม.ิย. 58 
 

ร้อยละอาจารย์ที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบข้ันตอนต่างๆ 
เก่ียวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 แบบประเมิน ทีม KM 
 

 

5 การเข้าถึงความรู้ จัดท าเอกสารเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ก.ค. 58 จ านวนเรื่องที่ลงเว็บไซต์ จ านวน 1 เรื่อง เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ทีม KM 
และ

ส านักงาน
คณบดี 

 

6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับคณะ 

ก.ค. 58 จ านวนครั้ง อย่างน้อย 1 รูปแบบ คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ทีม KM  
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ภาคผนวก 
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แบบส ารวจความต้องการในการจัดการความรู้ 
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แบบส ารวจความต้องการ การจัดการความรู้ภายในองค์กร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อการวางแผนด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กรให้ตรงตามความต้องการของบุคลากร
ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
สาขาวิชา..................................................................................... 
ระยะเวลาท างาน 
(   ) น้อยกว่า ๑ ปี (   ) ๑ – ๕ ปี  (   ) ๕ – ๑๐ ปี  (   ) ๑๐ ปี ขึ้นไป 
 
ตอนที่ ๒ แบบส ารวจความต้องการ หัวข้อการจัดการความรู้ที่ท่านสนใจ (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 

หัวข้อ สนใจ ไม่สนใจ 
๑. ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 
๑.๑ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   
๑.๒ การเขียนรายละเอียด วิชา (มคอ.๓) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา
(มคอ.๕) 

  

๑.๓ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   
๑.๔ การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   
๑.๕ การเรียนการสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  

๑.๖ การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์ในการท าโครงงานของนักศึกษา   
๒. ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยด้าน 
๒.๑ อบรมการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และน าเสนอ   
๒.๒ เขียนงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน   
๒.๓ จรรยาบรรณนักวิจัย   
๒.๔ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย   
๓. ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร 
๓.๑ ระเบียบข้ันตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ   
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ผลการส ารวจประเด็นการจัดการความรู้ 
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ผลการสรุป 
การส ารวจความต้องการการจัดการความรู้ภายในองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
  
 จากการส ารวจความต้องการ มีคณาจารย์ท่ีตอบแบบส ารวจจ านวน ๘๒ ท่าน โดยระยะเวลาท างาน
ส่วนใหญ่อยู่ท่ี ๑ – ๕ ปี (ร้อยละ ๔๖.๓) รองลงมาคือ ๕ – ๑๐ ปี (ร้อยละ ๓๐.๕) ๑๐ ปีข้ึนไป (ร้อยละ ๒๐.๗) 
และ น้อยกว่า ๑ ปี ตามล าดับ (ร้อยละ ๒.๔) และจากการส ารวจความต้องการ ๓ ประเด็น ประกอบไปด้วย 
ดังนี้ 
๑. ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 
 ๑.๑ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 ๑.๒ การเขียนรายละเอียด วิชา (มคอ.๓) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) 
 ๑.๓ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 ๑.๔ การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๑.๕ การเรียนการสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 ๑.๖ การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์ในการท าโครงงานของนักศึกษา 
๒. ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยด้าน 
 ๒.๑ อบรมการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และน าเสนอ 
 ๒.๒ เขียนงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน 
 ๒.๓ จรรยาบรรณนักวิจัย 
 ๒.๔ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย 
๓. ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร 
 ๓.๑ ระเบียบข้ันตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 จากภาพ แผนภูมิแสดงร้อยละความต้องการ การจัดการความรู้ภายในองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ พบว่ามีผู้สนใจต้องการการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรสูงท่ีสุด คือ ข้อท่ี ๓.๑ ระเบียบข้ันตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๕ รองลงมา คือ ข้อท่ี ๒.๑ อบรมการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และน าเสนอ และ ข้อท่ี ๒.๔ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒ และ ๘๖.๖ ตามล าดับ 
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โดยมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ส าหรับประเด็นการจัดการความรู้ ดังนี้  
 ๑. การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. การใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 ๓. การผลิตส่ือการเรียนการสอน 
 ๔. การเขียนเอกสารประกอบการสอน ประกอบค าสอน และต ารา 
ซึ่งคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กรจะน าไปเป็นหัวข้อในแบบส ารวจความต้องการ การจัดการความรู้
ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

ร้อยละ 

ข้อที่ 


