
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม
โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562

(รอบ 12 เดือน)

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน) 

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

องค์ความรู้ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู้ : การประยุกต์ใช้ Innovation teaching tools เพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการสอน Active Learning 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :   1. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
                           2. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอย่างน้อย 5 ด้าน 

  
ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน (ระบุการด าเนินงาน) ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้ 

 
ต.ค.62 
ธ.ค.62 
ธ.ค.62 

1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร 

คณะกรรมการ 
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 

ธ.ค.62 
 
18-19 ม.ค.63 

 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพ่ือรวบรวมข้อมูลบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญ 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้ Innovation teaching tools เพ่ือการสรา้ง
ปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการสอน Active Learning 

ธุรการคณะ 
 

อาจารย์ที่เข้าร่วม
การจัดการความรู้
ภายในองค์กร 
และคณะกรรมการ
จัดการความรู้



ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน (ระบุการด าเนินงาน) ผู้รับผิดชอบ 
ภายในองค์กร 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ มิ.ย. 63 
 

คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบโดยการ
จัดท าเปน็วารสารการจัดการความรู้และเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร และ
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์คณะ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู้ 
 

มิ.ย.63 

 

ประเมินความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการเข้าถึงวารสารโดยใช้แบบประเมิน 
ประเมินความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้ภายในองค์กรโดยใช้แบบประเมิน 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

5 การเข้าถึงความรู้ 
 

มิ.ย.63 

 

คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้จากการจัดการความรู้ภายในองค์กรผ่าน 
website ของคณะ (http://st.nsru.ac.th/km_science/)  

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

ก.ค.63 เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร คณาจารย์ที่อบรมเชงิปฏิบัติการเรื่องห้องเรียน 4.0 
การใช้สื่อเทคโนโลยีสง่เสริมกระบวนการคิดผลิตนวัตกรรม ดว้ยกิจกรรม Active Learning 
ได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านวารสารการจัดการความรูใ้ห้กับอาจารย์ในคณะ  

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

7 การเรียนรู้ 
 

ส.ค. 63 การเรียนรู้ผ่านองค์ความรู้แล้วเสร็จ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

 

 

 



ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ต.ค.62 
ธ.ค.62 
ธ.ค.62 

1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร  

2 การสื่อสาร 
 

ธ.ค.62 
 
18-19 ม.ค.63 

 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพ่ือรวบรวมข้อมูลบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญ 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้ Innovation teaching tools เพ่ือการสรา้ง
ปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการสอน Active Learning 

ธุรการคณะ 
 
อาจารย์ที่เข้าร่วม
การจัดการความรู้
ภายในองค์กร 
และคณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
 

มิ.ย.63 คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบโดยการ
จัดท าเปน็วารสารการจัดการความรู้และเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร และ
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์คณะ 

4 การเรียนรู้ 
 

มิ.ย.63 ประเมินความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการเข้าถึงวารสารโดยใช้แบบประเมิน คณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

5 การวัดผล มิ.ย.63 ประเมินความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้ภายในองค์กรโดยใช้แบบประเมิน 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 
 



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
6 การยกย่องชมเชยและการให้

รางวัล 
 

ก.ย. 63 คณบดีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ความรู้ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู้ : การส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  จ านวนบทความที่ส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน (ระบุการด าเนินงาน) ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
 

ต.ค.62 
ธ.ค.62 
ธ.ค.62 

1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร 

คณะกรรมการ 
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 

ธ.ค.62 
ม.ค.63 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาในการเขียนบทความเพ่ือส่งตีพิมพ์เผยแพร่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

ธุรการคณะ 
 

 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

 
มิ.ย.63 

 
 

คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบโดยการจดัท า
เป็นวารสารการจัดการความรู้และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 
และเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
คณะ 

4 การประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู้ 

มิ.ย.63 

 

ประเมินความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการเข้าถึงวารสารโดยใช้แบบประเมิน 
ประเมินความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้ภายในองค์กรโดยใช้แบบประเมิน 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 



ล าดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน (ระบุการด าเนินงาน) ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้ 

 
มิ.ย.63 

 

คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้จากการจัดการความรู้ภายในองค์กรผ่าน 
website ของคณะ (http://st.nsru.ac.th/km_science/)  

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

ก.ค.63 เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร คณาจารย์ที่อบรมเชงิปฏิบัติการเรื่องห้องเรียน 4.0 การใช้
สื่อเทคโนโลยสี่งเสริมกระบวนการคิดผลิตนวัตกรรม ดว้ยกิจกรรม Active Learning ได้แบ่งปนั
แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านวารสารการจัดการความรู้ให้กับอาจารย์ในคณะ  

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

7 การเรียนรู้ 
 

ก.ย.63 การเรียนรู้ผ่านองค์ความรู้แล้วเสร็จ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ต.ค.62 
ธ.ค.62 
ธ.ค.62 

1.จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
3. ก าหนดประเด็นความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

2 การสื่อสาร 
 

ธ.ค.62 
ม.ค.63 

 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาในการเขียนบทความเพ่ือส่งตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ธุรการคณะ 
 
 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
 
 

มิ.ย.63 

 

คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้น ามาจัดท าให้เป็นระบบโดยการ
จัดท าเปน็วารสารการจัดการความรู้และเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 
และเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
คณะ 

4 การเรียนรู้ 
 

มิ.ย.63 

 

ประเมินความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการเข้าถึงวารสารโดยใช้แบบประเมิน คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

5 การวัดผล 
 

มิ.ย.63 

 

ประเมินความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้ภายในองค์กรโดยใช้แบบประเมิน 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 
 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ก.ย. 63 มอบวุฒิบัตรให้กับผู้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กร 

 


