


แผนการจัดการเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีการศกึษา 2555 

 
 ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จดัท าค ารับรองปฏิบตัิราชการ กบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ ตามประเด็นตวัชีว้ดัท่ี 20 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้            
เพื่อสนบัสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2555 นัน้ จากผลการประชมุคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวาระการพิจารณาแผนจดัการความรู้ท่ีน าเสนอโดยหน่วยงาน
ระดบัคณะ น ามาจดัล าดบัความส าคญัเพื่อจดัท าแผนจดัการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
ได้เป็นจ านวน 2 แผนท่ีสนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ตา่งๆ ได้แก่ 
 
 แผนที่ 1 แผนจดัการความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั สนบัสนนุประเด็น
ยทุธศาสตร์ การพฒันาคณุภาพบณัฑิตและบคุลากรในท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน 
 
 แผนที่ 2 แผนจดัการความรู้ด้านการบริหารการวิจยั สนบัสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ การวิจยัเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในการพฒันาท้องถ่ิน 
 
 
 รายละเอียดการปฏิบตัิงาน แสดงตามเอกสารแผนจดัการความรู้ (KM Action Plan) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

แผนจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 1) 
ช่ือส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้าที่   2/4 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ : การพฒันาคณุภาพบณัฑิตและบคุลากรในท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ตัวชีวั้ดตามค ารับรอง (KPI) : (2.6 สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

เป้าหมายของตัวชีวั้ดตามค ารับรอง : ระดบั 5 
 
ล า 
ดับ 

กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะ            
เวลา 

ตัวชีวั้ด เป้า 
หมาย 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ผู้รับ          
ผิดชอบ 

สถานะ หมาย
เหตุ 

1 การบง่ชีค้วามรู้ โดยจดัประชมุ
คณะกรรมการทีม KM เพ่ือ
รวบรวมองค์ความรู้                 
ท่ีจ าเป็น ส าหรับการจดัการ
เรียน การสอนท่ีเน้นผู้ เรียน                          
เป็นส าคญั รายช่ือวิทยากรหรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้ในและ                 
นอกองค์กร 

ม.ค.
55 

องค์ความรู้ท่ี
จ าเป็นส าหรับ
การจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 

อยา่งน้อย 10 
รายการ 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ทีม KM   

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างและแสวงหาความรู้
โดย 
2.1 ค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมลู องค์ความรู้เก่ียวกบั
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั
ทัง้ในรูปเอกสาร ต ารา 
วารสาร CD ROM การสืบค้น
ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

ม.ค.-
ก.พ.
55 

 
 
 
 

2.1 ได้ความรู้
ทางทฤษฎี
ตลอดจน
เทคนิควิธีการ
จดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

2.1 ทฤษฎี
การจดัการ
เรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 
 

ทีม KM 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมลู องค์ความรู้เก่ียวกบั
การวิจยัในชัน้เรียน 

ม.ค.-
ก.พ.
55 

 

2.2 ได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
เก่ียวกบัการ
สอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็น
ส าคญั ตาม
ความเข้าใจ 

2.2 เทคนิค
วิธีการจดัการ
เรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั
อยา่งน้อย 
ร้อยละ 75
จากจ านวน     
         

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 
 

ทีม KM 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 1) 
ช่ือส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้าที่   3/4 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ : การพฒันาคณุภาพบณัฑิตและบคุลากรในท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ตัวชีวั้ดตามค ารับรอง (KPI) : (2.6 สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

เป้าหมายของตัวชีวั้ดตามค ารับรอง : ระดบั 5 
 
ล า 
ดับ 

กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะ            
เวลา 

ตัวชีวั้ด เป้า 
หมาย 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ผู้รับ          
ผิดชอบ 

สถานะ หมาย
เหตุ 

 2.2 ค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมลู องค์ความรู้เก่ียวกบั
การวิจยัในชัน้เรียน (ตอ่) 
2.3 จดัประชมุหรือเวที
สนทนาและเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์การสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและ
การท าวิจยัในชัน้เรียน 

 ของคณาจารย์ คณาจารย์ท่ี
เข้าร่วมเวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

    

3 จดัการความรู้ให้เป็นระบบ
โดย คณะกรรมการจดัการ
ความรู้ประชมุเชิงปฏิบตัิการ
เพ่ือคดักรองและสงัเคราะห์
องค์ความรู้ท่ีได้จากข้อ              
2.1-2.3 

มี.ค. 
55 

เอกสารสรุป 
การสงัเคราะห์
กระบวนการ
เรียนการสอน         
ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญัและ
การท าวิจยั           
ในชัน้เรียน 

1 ฉบบั คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

ทีม KM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 ประมวลและกลัน่กรอง
ความรู้ โดย 
4.1 ทบทวนความถกูต้องของ
ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเคราะห์
โดยสง่เอกสารท่ีได้จาก ข้อ 3 
ให้กบัผู้ตรวจสอบ ได้แก่ 
     4.1.1 คณาจารย์ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 2.3 
    4.1.2 ผู้ทรงคณุวฒุิด้าน
การจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและ
การท าวิจยัในชัน้เรียน 
 

เม.ย. 
55 

4.1 สรุปการ
ประชมุเพ่ือ
สงัเคราะห์
กระบวนการ
จดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

4.1 อยา่งน้อย 
1 ฉบบั 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

ทีม KM 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 1) 
ช่ือส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้าที่   4/4 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ : การพฒันาคณุภาพบณัฑิตและบคุลากรในท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ตัวชีวั้ดตามค ารับรอง (KPI) : (2.6 สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

เป้าหมายของตัวชีวั้ดตามค ารับรอง : ระดบั 5 
 
ล า 
ดับ 

กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะ            
เวลา 

ตัวชีวั้ด เป้า 
หมาย 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ผู้รับ          
ผิดชอบ 

สถานะ หมาย
เหตุ 

 4.2 น าข้อมลูท่ีได้จาก การ
ตรวจสอบและกลัน่กรองแล้ว
มาประมวลให้เหน็ถงึ
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั
และการท าวิจยัในชัน้เรียน
อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

เม.ย. 
55 

4.2 คู่มือการ
จดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

4.2 เอกสาร  
1 เลม่ 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

ทีม KM 
 

  

5 ด าเนินการเข้าถึงความรู้ โดย 
จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง 
“การจดัท าแผน และแนวการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
สูก่ารวิจยัในชัน้เรียนและการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา
ให้แก่คณาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ โดยใช้คูมื่อ
การจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัในข้อ4” 

พ.ค. 
55 

แผนและแนว
การสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 
 

ร้อยละ 75 
ของจ านวน
รายวิชา
ทัง้หมดท่ีเปิด
สอนในภาค
เรียนนัน้ 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

ทีม KM 
 

  

6 แบง่ปันแลกเปลี่ยนเรียน
ความรู้ โดย 
6.1 จดักิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามคณะ 

มิ.ย. 
- 

ก.ค. 
55 

เอกสารสรุปผล
การด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆ
การตอบรับหรือ
แสดงความ
คิดเห็นผ่าน 
Blog,                
Web board 

มีการตอบรับ
หรือมีผลการ
เข้าร่วม
กิจกรรม 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และผู้ ท่ีสนใจ 
 

ทีม KM 
 

  

6.2 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้ามมหาวิทยาลยั 

6.3 เผยแพร่กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั ให้แก่ ผู้ ท่ี
สนใจ โดยช่องทางอื่นๆ เช่น 
ทางเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยั 



 
 

5 

แผนจดัการความรู้ด้านการบริหารการวิจยั 
 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 2) 
ช่ือส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้าที่   2/5 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ : การวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในการพฒันาท้องถ่ิน 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การจดัการความรู้ด้านการบริหารงานวิจยั 

ตัวชีวั้ดตามค ารับรอง (KPI) : 1. ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
                                      2. ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 
เป้าหมายของตัวชีวั้ดตามค ารับรอง : ตวัชีว้ดัท่ี 1. เป้าหมาย ระดบั 5 
                                                            ตวัชีว้ดัท่ี 2. เป้าหมาย ระดบั 5 
 

ล าดับ 
ขัน้ตอน
กจิกรรม 

กจิกรรม                   
การจัดการความรู้ 

ระยะ            
เวลา 

ตัวชีวั้ด เป้า 
หมาย 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ผู้       
รับผิดชอบ 

สถานะ หมาย
เหตุ 

1. การระบุ
ความรู้ ท่ีจ าเป็น 
ประกอบด้วย 
1.1 การเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจยั 
1.2 การน าเสนอ
ผลงานวิจยั 

1. แตง่ตัง้และประชมุ
คณะท างานวางแผน
ด าเนินการจดัการ
ความรู้ 
2. จดัประชมุผู้บริหาร 
และผู้แทนคณาจารย์     
ท่ีมีประสบการณ์             
ด้านเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยัและการ
น าเสนอผลงานวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์           
เพ่ือพฒันาท้องถ่ิน 

ธ.ค.54 จ านวนผู้บริหาร
และผู้แทน
คณาจารย์ท่ีเข้า
ร่วมประชมุ 

30 คน - บคุลากร 
6 คน 
 
 
- ผู้บริหาร 
- ผู้แทน
คณาจารย์ 

KM ทีม  
 
 
 

KM ทีม  

  

2. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

1. ศกึษา ค้นคว้า และ
รวบรวมความรู้
เก่ียวกบัการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั
และการน าเสนอ
ผลงานวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์เพ่ือการ
พฒันาท้องถ่ิน 
2. จดัประชมุสมัมนา
คณาจารย์ท่ีมี
ประสบการณ์ด้าน
น าเสนอผลงานวิจยั 

ม.ค. 55 จ านวนองค์
ความรู้ด้านการ
เขียนข้อเสนอโด
รงการวิจยัและ
การน าเสนอ
ผลการวิจยั 

ไมน้่อย
กวา่  5 
องค์
ความรู้ 

-คณาจารย์
ท่ีมีผลงาน 
วิจยั 
 

KM ทีม 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 2) 
ช่ือส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้าที่   3/5 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ : การวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในการพฒันาท้องถ่ิน 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การจดัการความรู้ด้านการบริหารงานวิจยั 

ตัวชีวั้ดตามค ารับรอง (KPI) : 1. ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
                                      2. ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 
เป้าหมายของตัวชีวั้ดตามค ารับรอง : ตวัชีว้ดัท่ี 1. เป้าหมาย ระดบั 5 
                                                            ตวัชีว้ดัท่ี 2. เป้าหมาย ระดบั 5 
 

ล าดับ 
ขัน้ตอน
กจิกรรม 

กจิกรรม                   
การจัดการความรู้ 

ระยะ            
เวลา 

ตัวชีวั้ด เป้า 
หมาย 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ผู้       
รับผิดชอบ 

สถานะ หมาย
เหตุ 

2. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 
(ตอ่) 

ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
พฒันาท้องถ่ิน 

       

3. การจดัการ
ความรู้ให้เป็น
ระบบ 

1. จดัประเภทและ
หมวดหมูค่วามรู้
เก่ียวกบัการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั
และการน าเสนอ
ผลการวิจยัท่ีได้มาจาก
การค้นคว้า รวบรวม
และประชมุสมัมนา 
2. จดัท าเอกสารคูมื่อ
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยัและการ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์เพ่ือการ
พฒันาท้องถ่ิน 

ม.ค. 55 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
คณาจารย์
นกัวิจยัท่ีมีตอ่
คูมื่อการเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจยัและ
การน าเสนอ
ผลงานวิจยั 

ร้อยละ 
80 

-คณาจารย์ 
/เจ้าหน้าท่ี 

KM ทีม   

4. การประมวล
และกลัน่กรอง
ความรู้ 

1. วิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ความรู้ในแต่
ละประเภทและ
หมวดหมู่ 
2. วิพากษ์ความ
ถกูต้องของความรู้โดย 
ผู้ทรงคณุวฒุิภายใน
มหาวิทยาลยั 

ก.พ.55 ร้อยละของ
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ี
เหน็ชอบคูมื่อฯ 

ร้อยละ 
80 

-คณาจารย์ 
/เจ้าหน้าท่ี 
-ผู้ทรง 
คณุวฒุิ 

KM ทีม   
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 2) 
ช่ือส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้าที่   4/5 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ : การวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในการพฒันาท้องถ่ิน 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การจดัการความรู้ด้านการบริหารงานวิจยั 

ตัวชีวั้ดตามค ารับรอง (KPI) : 1. ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
                                      2. ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 
เป้าหมายของตัวชีวั้ดตามค ารับรอง : ตวัชีว้ดัท่ี 1. เป้าหมาย ระดบั 5 
                                                            ตวัชีว้ดัท่ี 2. เป้าหมาย ระดบั 5 
 

ล าดับ 
ขัน้ตอน
กจิกรรม 

กจิกรรม                   
การจัดการความรู้ 

ระยะ            
เวลา 

ตัวชีวั้ด เป้า 
หมาย 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ผู้       
รับผิดชอบ  

สถานะ หมาย
เหตุ 

5. การเข้าถงึ
ความรู้ 

1. จดัท าวารสาร
เผยแพร่ความรู้การ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยัและการ
น าเสนอผลงานวิจยั
ไปสูค่ณาจารย์ทกุคน 

ก.พ.55 ร้อยละของ
คณาจารย์              
ท่ีรับทราบความรู้
เก่ียวกบัการเขียน
ข้อเสนอโครงการ 
วิจยัและการ
น าเสนอผล            
การวิจยั 

ร้อยละ 
70 

-เจ้าหน้าท่ี
เวบ็ไซด์ 
-คณาจารย์ 
/เจ้าหน้าท่ี 

KM ทีม   

6. การแบง่ป่ัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

1. คณาจารย์
แลกเปลี่ยนความรู้
ระหวา่งกนัโดยเขียน
บทความลงใน
วารสารวิชาการของ
คณะวิชาและ
มหาวิทยาลยั 
2. จดัเวทีเสวนา
วิชาการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกนัเก่ียวกบัการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยัและการ
น าเสนอผลงานวิจยั 

เม.ย.- 
พ.ค. 55 

จ านวนผู้แทน
คณาจารย์ท่ีเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

30 คน -คณาจารย์ 
/เจ้าหน้าท่ี 

KM ทีม   
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 2) 
ช่ือส่วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้าที่   5/5 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ : การวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในการพฒันาท้องถ่ิน 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : การจดัการความรู้ด้านการบริหารงานวิจยั 

ตัวชีวั้ดตามค ารับรอง (KPI) : 1. ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
                                      2. ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 
เป้าหมายของตัวชีวั้ดตามค ารับรอง : ตวัชีว้ดัท่ี 1. เป้าหมาย ระดบั 5 
                                                            ตวัชีว้ดัท่ี 2. เป้าหมาย ระดบั 5 
 

ล าดับ 
ขัน้ตอน
กจิกรรม 

กจิกรรม                   
การจัดการความรู้ 

ระยะ            
เวลา 

ตัวชีวั้ด เป้า 
หมาย 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ผู้       
รับผิดชอบ  

สถานะ หมาย
เหตุ 

7. การเรียนรู้ 1. คณาจารย์น า
ความรู้ไปใช้เป็น
แนวทางในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั
และการน าเสนอ
ผลงานวิจยั 
2. ติดตามประเมินผล
การปฏิบตัิงานของ
คณาจารย์และ
บคุลากรนกัวิจยั 

มิ.ย.55 ร้อยละของ
คณาจารย์              
ท่ีน าความรู้ไปใช้
ปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ 
70 

-คณาจารย์ 
/เจ้าหน้าท่ี 

คณาจารย์
และบคุลากร

ทกุคน            
KM ทีม 
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