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ค าน า 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ น าการจัดการความรู้มาเป็น

เคร่ืองมือในการด าเนินงานเพ่ือสนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ของหนว่ยงาน โดยมีคณะกรรมการการจดัการ

ความรู้เป็นผู้ดแูล และผลกัดนัให้หนว่ยงานภายในคณะน าการจดัการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

จดัการและพฒันาหนว่ยงาน 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้ทุนทรัพย์ทางปัญญาท่ีซ่อน

เร้นอยู่ในตวับคุคล และท่ีได้มีการเผยแพร่เป็นท่ีประจกัษ์ในลกัษณะคูมื่อและบทความ แก่บคุลากรภายใน

มหาวิทยาลยั และประชาชนโดยทัว่ไปได้น าไปใช้ประโยชน์ อนัเป็นความรู้ท่ีไม่สามารถซือ้หามาได้ด้วยเงิน 

หรือแม้แต่ในชัน้เรียนก็ไม่มีการสอนจึงได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การจดัการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2556 ขึน้ เพ่ือใช้กระบวนการ “จดัการความรู้” เป็นเคร่ืองมือน า

ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิ โดยคาดว่า การน าทนุทรัพย์ทางปัญญาอนัมีคณุคา่ยิ่ง มาให้บคุลากรท่ีมีอยู่ได้

ใช้ประโยชน์ ทัง้อาจเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนท่ีมีความสนใจในการท่ีจะเรียนรู้ได้ด้วย 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ระบไุว้ ดงันี ้
 “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลกัษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัริาชการได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมตอ่สถานการณ์ รวมทัง้ต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกบัการบริหารราชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ ตามพระราชกฤษฎีกานี”้ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์น าการจัดการความรู้มาเป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินงานเพ่ือสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยได้ผลกัดนัให้หน่วยงาน
ภายในคณะน าการจดัการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารและพฒันาหนว่ยงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ จดัตัง้
ขึน้ตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ ตามพระราชบญัญัติวิทยาลยัครู  พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญัติวิทยาลยัครู พ.ศ 2527 ในช่วงท่ีเป็นวิทยาลยัครูเรียกว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึง่ได้พฒันาการมาจากการรวมหมวดวิทยาศาสตร์ หมวดคณิตศาสตร์ หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดคหกรรม
ศาสตร์ หมวดหตัถศกึษาและอตุสาหกรรมศิลป์เข้าด้วยกนั แล้วจดัแบง่ส่วนราชการเป็น ภาควิชา ประกอบ 
ด้วย 9 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติภาควิชาหตัถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชา
เกษตรศาสตร์ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลงัจากท่ีเปล่ียนช่ือเป็นสถาบนัราชภฏันครสวรรค์ ได้เปล่ียนช่ือ
คณะวิชาเป็นคณะ 
 และได้ยกเลิกการบริหารแบบภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชาในปี 2542 ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาท าหน้าท่ีในการบริหารวิชาการจ านวน 8 
โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยา โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
พนัธกิจหลกัท่ีส าคญัคือ การจดัการศึกษาส าหรับบุคลากรก่อนและหลงัประจ าการ การวิจยั การบริหาร
วิชาการ การปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและได้มีการพฒันามาเร่ือย ๆ 
ถึงปัจจุบนั เวลาผ่านมากว่า 30 ปี นบัได้ว่าเป็นทุนทรัพย์ทางปัญญาท่ีส าคญั ท่ีควรจะต้องมีการจดัการ
อยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีเจริญงอกงามอยูใ่นตวับคุลากรแตล่ะคนมาใช้ 
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มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั “การจดัการความรู้”  จงึเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะน ามาใช้ให้เกิดกิจกรรม
แหง่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขึน้ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้ทุนทรัพย์ทางปัญญาท่ีซ่อน
เร้นอยู่ในตวับคุคล และท่ีได้มีการเผยแพร่เป็นท่ีประจกัษ์ในลกัษณะคูมื่อและบทความ แก่บคุลากรภายใน
มหาวิทยาลยั และประชาชนโดยทัว่ไปได้น าไปใช้ประโยชน์ อนัเป็นความรู้ท่ีไม่สามารถซือ้หามาได้ด้วยเงิน 
หรือแม้แตใ่นชัน้เรียนก็ไมมี่การสอน 
 กระบวนการด าเนินการจดัการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดงันี ้
 1. การแตง่ตัง้ผู้บริหารด้านการจดัการความรู้ (Chief Knowledge Officer: CKO) ซึ่งมีหน้าท่ีให้
การสนบัสนนุด้านตา่ง ๆ เชน่ ด้านทรัพยากร ให้ค าปรึกษา แนะน าและร่วมประชมุ รวมถึงการประสานงาน
กบัผู้บริหารระดบัสงู และคณะท างาน 
 2. การแตง่ตัง้คณะท างานการจดัการความรู้ เพ่ือด าเนินการจดัท าแผนการจดัการความรู้ของคณะ 
จดัการประชมุ จดัท ารายงานการประชมุ รายงานผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
 3. การด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ 
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ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด 
 สืบเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลกัษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทัง้ต้อง
สง่เสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสยัทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคตขิองข้าราชการในสงักดัให้
เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
ร่วมกับสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จดัท าคู่มือการจดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) 
เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นคูมื่อในการจดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั 
 การจดัการความรู้เป็นกระบวนการ (Process) ท่ีด าเนินการร่วมกนัโดยผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรหรือ
หนว่ยงานยอ่ยขององค์กร เพ่ือสร้างและใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิดีขึน้กวา่เดมิ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ มุ่งด าเนินการจดัการความรู้
เพ่ือให้สามารถสนองตอบการปฏิบตัิงานให้ภารกิจหลักของคณะบรรลุเป้าหมาย คือกระบวนการและ
เทคนิคการท างาน การจัดการเรียนการสอนซึ่งมีผู้ เก่ียวข้องคือ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสาย
สนบัสนนุ ดงันัน้ ความรู้หลกัๆ ท่ีเก่ียวข้องจงึมี อยา่งน้อย 3 หมวด คือ 
 1. ความรู้เพ่ือการสนับสนุนภารกิจโดยตรง ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับขัน้ตอนในการท างาน เช่น 
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ ระบบงานสารบรรณ การจัดท าแผนงาน การบริการ
ห้องปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์  
     ความรู้ เ ก่ียวกับเทคนิคในการท างาน เช่น เทคนิคการสอน การเ ขียนแผนการสอน                    
จดัเอกสารประกอบการสอน เขียนต ารา จดัท าหลกัสตูร เขียนโครงการวิจยัเพ่ือขอรับการสนบัสนนุทนุวิจยั 
แหลง่ทนุวิจยั เป็นต้น 
 2. ความรู้ท่ีมีความส าคญัในการพฒันาองค์กร เช่น ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 
 3. ความรู้เพ่ือการแก้ปัญหาในการท างาน เชน่ ความรู้เก่ียวกบัระบบ GFMIS เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์มีพนัธกิจหลกัท่ีส าคญัคือ การ
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรก่อนและหลังประจ าการ การวิจัย การบริหารวิชาการ การปรับปรุงและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรม และมีหน้าท่ีในการตอบสนองต่อทิศทางและ
นโยบายของมหาวิทยาลยั และได้ก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารคณะไว้ 5ประการส าคญั คือ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการผลิตบณัฑิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของ
สงัคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพ่ือ
พฒันาท้องถ่ินสูป่ระชาคมอาเซียน 
 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างศกัยภาพการเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการสู่ท้องถ่ินและสืบ
สานโครงการพระราชด าริให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน 
 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 สง่เสริมการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน 
 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5 สง่เสริมระบบบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ผลกัดนัยทุธศาสตร์ด้านอ่ืนให้สามารถขบัเคล่ือนไปสูเ่ป้าหมาย 
 
ขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Focus Area) 
 ขอบเขตการจดัการความรู้ท่ีสนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ทัง้หมดประกอบด้วย 
 1. ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตังิานด้านการเรียนการสอน 
 2. ความรู้เก่ียวกบัด้านการวิจยั 
 3. ความรู้เก่ียวกบัการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

 
 ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จดัท าค ารับรองปฏิบตัิราชการ กบัมหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์ ตามประเด็นตวัชีว้ัดท่ี 20 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้            
เพ่ือสนบัสนนุประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 นัน้ จากผลการประชุมคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวาระการพิจารณาแผนจดัการความรู้ท่ีน าเสนอโดยหน่วยงาน
ระดบัคณะ น ามาจดัล าดบัความส าคญัเพ่ือจดัท าแผนจดัการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
ได้เป็นจ านวน 2 แผนท่ีสนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ตา่งๆ ได้แก่ 
 
 แผนที่ 1 แผนจดัการความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั สนบัสนนุประเด็น
ยทุธศาสตร์ การพฒันาการผลิตบณัฑิตท่ีมีมาตรฐาน คณุภาพ ตามความต้องการของสงัคม 
 
 
 แผนที่ 2 แผนจดัการความรู้ด้านการบริหารการวิจยั สนบัสนนุประเด็นยทุธศาสตร์ สร้างนวตักรรม
และความรู้ และพฒันาความสามารถในการวิจยั เพ่ือพฒันาท้องถ่ินสูป่ระชาคมอาเซียน 
 
 
 รายละเอียดการปฏิบัติงาน แสดงตามเอกสารแผนจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
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แผนจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 1) 
ชื่อส่วนรำชกำร/จังหวดั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้ำที่   1/4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : การพฒันาคณุภาพบณัฑติและบคุลากรในท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K) : องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ตัวชีว้ัดตำมค ำรับรอง (KPI) : (2.6 สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

เป้ำหมำยของตวัชีว้ัดตำมค ำรับรอง : ระดบั 5 
 
ล ำ 
ดับ 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะ            
เวลำ 

ตัวชีว้ัด เป้ำ 
หมำย 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

ผู้รับ          
ผิดชอบ 

สถำนะ หมำย
เหตุ 

1 การบง่ชีค้วามรู้ โดยการจดั
ประชมุ องค์ความรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับการจดัการเรียน การ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียน เป็นส าคญั                    
รายช่ือวิทยากรหรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้ในและ                 
นอกองค์กร 

ก.ย.
56 

องค์ความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับ
การจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 

อยา่งน้อย 1 
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 การสบืค้น
ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

มิ.ย.
56 
ถึง  
มี.ค.
57 
 

 
 
2.1 ได้ความรู้
ทางทฤษฎี
ตลอดจน
เทคนิควิธีการ
จดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

 
 
2.1 ทฤษฎี
และองค์
ความรู้  
การจดัการ
เรียนการสอน 
ที่เน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั 

 
 
คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 
 

 
 

ทีม KM 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมลู องค์ความรู้เก่ียวกบั
การวจิยัในชัน้เรียน 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-
ก.พ.
57 
 

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

2.2 เทคนิค
วิธีการจดัการ
เรียนการสอน
ที่เน้นผู้ 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) 
ชื่อส่วนรำชกำร/จังหวดั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้ำที่   2/4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : การพฒันาคณุภาพบณัฑติและบคุลากรในท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K) : องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ตัวชีว้ัดตำมค ำรับรอง (KPI) : (2.6 สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

เป้ำหมำยของตวัชีว้ัดตำมค ำรับรอง : ระดบั 5 
 
ล ำ 
ดับ 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะ            
เวลำ 

ตัวชีว้ัด เป้ำ 
หมำย 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

ผู้รับ          
ผิดชอบ 

สถำนะ หมำย
เหตุ 

 2.2 ค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมลู องค์ความรู้เก่ียวกบั
การวจิยัในชัน้เรียน (ตอ่) 

 ของคณาจารย์ คณาจารย์ที่
เข้าร่วมเวที
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

    

2.3 จดัประชมุหรือเวที
สนทนาและเปลีย่นเรียนรู้
และประสบการณ์การสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและ
การท าวิจยัในชัน้เรียน 

ก.พ.
57 

ได้รับความรู้

และ

ประสบการณ์

เก่ียวกบัการ

สอนท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็น

ส าคญั ตาม

ความเข้าใจของ

คณาจารย์ 

คณาจารย์ที่

เข้าร่วมเวที

แลกเปลีย่น

เรียนรู้ 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ทีม KM 
 
 
 
 
 

  

3 จดัการความรู้ให้เป็นระบบ
โดย คณะกรรมการจดัการ
ความรู้ประชมุเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อคดักรองและสงัเคราะห์
องค์ความรู้ที่ได้จากข้อ              
2.1-2.3 

มี.ค. 
57 

เอกสารสรุป 
การสงัเคราะห์
กระบวนการ
เรียนการสอน         
ที่เน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญัและ
การท าวิจยั           
ในชัน้เรียน 

1  ฉบบั คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

ทีม KM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 ประมวลและกลัน่กรอง
ความรู้ โดย 
4.1 ทบทวนความถกูต้องของ
ข้อมลูที่ได้จากการสงัเคราะห์
โดยสง่เอกสารท่ีได้จาก ข้อ 3  

 
 

เม.ย. 
57 

 
 
4.1 สรุปการ
ประชมุเพื่อ
สงัเคราะห์ 

 
 
4.1 อยา่งน้อย 
1 ฉบบั 

 
คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 

ทีม KM 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 1) 
ชื่อส่วนรำชกำร/จังหวดั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้ำที่   3/4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : การพฒันาคณุภาพบณัฑติและบคุลากรในท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K) : องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ตัวชีว้ัดตำมค ำรับรอง (KPI) : (2.6 สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

เป้ำหมำยของตวัชีว้ัดตำมค ำรับรอง : ระดบั 5 
 
ล ำ 
ดับ 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะ            
เวลำ 

ตัวชีว้ัด เป้ำ 
หมำย 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

ผู้รับ          
ผิดชอบ 

สถำนะ หมำย
เหตุ 

 ให้กบัผู้ตรวจสอบ ได้แก่ 
     4.1.1 คณาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 2.3 
    4.1.2 ผู้ทรงคณุวฒุิด้าน
การจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและ
การท าวิจยัในชัน้เรียน 

 กระบวนการ
จดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

     

4.2 น าข้อมลูที่ได้จาก การ
ตรวจสอบและกลัน่กรองแล้ว
มาประมวลให้เห็นถึง
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั
และการท าวิจยัในชัน้เรียน
อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

เม.ย. 
57 

4.2 คูม่ือการ
จดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

4.2 คูม่ือ  1 
เลม่ 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

ทีม KM 
 

  

5 ด าเนินการเข้าถงึความรู้ โดย 
จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง 
“การจดัท าแผน และแนวการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
สูก่ารวิจยัในชัน้เรียนและการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา
ให้แก่คณาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ” 

พ.ค. 
57 

แผนและแนว
การสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 
 

ร้อยละ 75 
ของจ านวน
รายวชิา
ทัง้หมดที่เปิด
สอนในภาค
เรียนนัน้ 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

ทีม KM 
 

  

6 แบง่ปันแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
โดย 
6.1 จดักิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ข้ามคณะ 
 

มิ.ย. 
- 

ก.ค. 
57 

เอกสารสรุปผล
การด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆ
การแสดงความ
คิดเห็นผา่น 
Blog,     Web 
board            

มีการตอบรับ
หรือมีผลการ
เข้าร่วม
กิจกรรม 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และผู้ที่สนใจ 
 

ทีม KM 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 1) 
ชื่อส่วนรำชกำร/จังหวดั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้ำที่   4/4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : การพฒันาคณุภาพบณัฑติและบคุลากรในท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K) : องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ตัวชีว้ัดตำมค ำรับรอง (KPI) : (2.6 สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

เป้ำหมำยของตวัชีว้ัดตำมค ำรับรอง : ระดบั 5 
 
ล ำ
ดับ 

 

กิจกรรม                   
กำรจัดกำรควำมรู้ 

ระยะ            
เวลำ 

ตัวชีว้ัด เป้ำ 
หมำย 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

ผู้       
รับผิดชอ

บ 

สถำนะ หมำย
เหตุ 

 6.2 ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ข้ามมหาวิทยาลยั 

       

6.3 เผยแพร่กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั ให้แก่ ผู้ที่
สนใจ โดยช่องทางอื่นๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
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แผนจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรวิจัย 
 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 2) 
ชื่อส่วนรำชกำร/จังหวดั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้ำที่   1/4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และบริการวชิาการในการพฒันาท้องถ่ิน 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K) : การจดัการความรู้ด้านการบริหารการวิจยั 

ตัวชีว้ัดตำมค ำรับรอง (KPI) : 1. ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
                                      2. ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 
เป้ำหมำยของตวัชีว้ัดตำมค ำรับรอง : ตวัชีว้ดัที่ 1. เป้าหมาย ระดบั 5 
                                                            ตวัชีว้ดัที่ 2. เป้าหมาย ระดบั 5 
 

ล ำดับ 
ขัน้ตอน
กิจกรรม 

กิจกรรม                   
กำรจัดกำรควำมรู้ 

ระยะ            
เวลำ 

ตัวชีว้ัด เป้ำ 
หมำย 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

ผู้       
รับผิดชอบ 

สถำนะ หมำย
เหตุ 

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

1.1 จดัประชมุผู้บริหาร 
และผู้แทนคณาจารย์     
ที่มีประสบการณ์             
ด้านเขยีนข้อเสนอ
โครงการวิจยัและการ
น าเสนอผลงานวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์           
เพื่อพฒันาท้องถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน 

พ.ค.57 จ านวนผู้บริหาร
และผู้แทน
คณาจารย์ที่เข้า
ร่วมประชมุ 

30 คน - บคุลากร 
6 คน 
 
 
- ผู้บริหาร 
- ผู้แทน
คณาจารย์ 

KM ทีม  
 
 
 

KM ทีม  

  

2. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 
 

1. ศกึษา ค้นคว้า และ
รวบรวมความรู้
เก่ียวกบัการเขยีน
ข้อเสนอโครงการวิจยั
และการน าเสนอ
ผลงานวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อการ
พฒันาท้องถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน 
2. จดัประชมุสมัมนา
คณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ด้าน
น าเสนอผลงานวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการ 

ม.ค. 57 จ านวนองค์
ความรู้ด้านการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยัและ
การน าเสนอ
ผลการวิจยั 

ไมน้่อย
กวา่  5 
องค์
ความรู้ 

-คณาจารย์
ที่มีผลงาน 
วิจยั 
 

KM ทีม 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 2) 
ชื่อส่วนรำชกำร/จังหวดั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้ำที่   2/4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และบริการวชิาการในการพฒันาท้องถ่ิน 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K) : การจดัการความรู้ด้านการบริหารการวิจยั 

ตัวชีว้ัดตำมค ำรับรอง (KPI) : 1. ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
                                      2. ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 
เป้ำหมำยของตวัชีว้ัดตำมค ำรับรอง : ตวัชีว้ดัที่ 1. เป้าหมาย ระดบั 5 
                                                            ตวัชีว้ดัที่ 2. เป้าหมาย ระดบั 5 
 

ล ำดับ 
ขัน้ตอน
กิจกรรม 

กิจกรรม                   
กำรจัดกำรควำมรู้ 

ระยะ            
เวลำ 

ตัวชีว้ัด เป้ำ 
หมำย 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

ผู้       
รับผิดชอบ 

สถำนะ หมำย
เหตุ 

 พฒันาท้องถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน 

       

3. การจดัการ
ความรู้ให้เป็น
ระบบ 

1. จดัประเภทและ
หมวดหมูค่วามรู้
เก่ียวกบัการเขยีน
ข้อเสนอโครงการวิจยั
และการน าเสนอ
ผลการวิจยัที่ได้มาจาก
การค้นคว้า รวบรวม 
2. จดัท าเอกสารคูม่ือ
การเขยีนข้อเสนอ
โครงการวิจยัและการ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อการ
พฒันาท้องถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน 

พ.ค. 57 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
คณาจารย์
นกัวิจยัที่มีตอ่
คูม่ือการเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจยัและ
การน าเสนอ
ผลงานวิจยั 

ร้อยละ 
80 

-คณาจารย์ 
/เจ้าหน้าที ่

KM ทีม   

4. การประมวล
และกลัน่กรอง
ความรู้ 

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

มิ.ย.57 ร้อยละของ
ผู้ทรงคณุวฒุิที่
เห็นชอบคูม่ือฯ 

ร้อยละ 
80 

-คณาจารย์ 
/เจ้าหน้าที ่
-ผู้ทรง 
คณุวฒุ ิ

KM ทีม   
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 2) 
ชื่อส่วนรำชกำร/จังหวดั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้ำที่   3/4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และบริการวชิาการในการพฒันาท้องถ่ิน 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K) : การจดัการความรู้ด้านการบริหารการวิจยั 

ตัวชีว้ัดตำมค ำรับรอง (KPI) : 1. ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
                                      2. ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 
เป้ำหมำยของตวัชีว้ัดตำมค ำรับรอง : ตวัชีว้ดัที่ 1. เป้าหมาย ระดบั 5 
                                                            ตวัชีว้ดัที่ 2. เป้าหมาย ระดบั 5 
 

ล ำดับ 
ขัน้ตอน
กิจกรรม 

กิจกรรม                   
กำรจัดกำรควำมรู้ 

ระยะ            
เวลำ 

ตัวชีว้ัด เป้ำ 
หมำย 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

ผู้       
รับผิดชอบ  

สถำนะ หมำย
เหตุ 

5. การเข้าถงึ
ความรู้ 

1. จดัท าวารสาร
เผยแพร่ความรู้การ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยัและการ
น าเสนอผลงานวิจยั
ไปสูค่ณาจารย์ทกุคน 

พ.ค.57 ร้อยละของ
คณาจารย์              
ที่รับทราบความรู้
เก่ียวกบัการเขยีน
ข้อเสนอโครงการ 
วิจยัและการ
น าเสนอผล            
การวจิยั 

ร้อยละ 
70 

-คณาจารย์ 
/เจ้าหน้าที ่

KM ทีม   

6. การแบง่ปัน
แลกเปลีย่น
ความรู้ 

1. คณาจารย์
แลกเปลีย่นความรู้
ระหวา่งกนัโดยเขียน
บทความลงใน
วารสารวิชาการของ
คณะวิชาและ
มหาวิทยาลยั 
2. จดัเวทีเสวนา
วิชาการเพื่อ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกนัเก่ียวกบัการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยัและการ
น าเสนอผลงานวิจยั 

เม.ย.- 
พ.ค. 57 

จ านวนผู้แทน
คณาจารย์ที่เข้า
ร่วมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

30 คน -คณาจารย์ 
/เจ้าหน้าที ่

KM ทีม   
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) (แผนท่ี 2) 
ชื่อส่วนรำชกำร/จังหวดั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ หน้ำที่   4/4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และบริการวชิาการในการพฒันาท้องถ่ิน 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K) : การจดัการความรู้ด้านการบริหารการวิจยั 

ตัวชีว้ัดตำมค ำรับรอง (KPI) : 1. ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
                                      2. ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 
เป้ำหมำยของตวัชีว้ัดตำมค ำรับรอง : ตวัชีว้ดัที่ 1. เป้าหมาย ระดบั 5 
                                                            ตวัชีว้ดัที่ 2. เป้าหมาย ระดบั 5 
 

ล ำดับ 
ขัน้ตอน
กิจกรรม 

กิจกรรม                   
กำรจัดกำรควำมรู้ 

ระยะ            
เวลำ 

ตัวชีว้ัด เป้ำ 
หมำย 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

ผู้       
รับผิดชอบ  

สถำนะ หมำย
เหตุ 

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

มิ.ย.57 ร้อยละของ
คณาจารย์              
ที่น าความรู้ไปใช้
ปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ 
70 

-คณาจารย์ 
/เจ้าหน้าที ่

คณาจารย์
และบคุลากร

ทกุคน            
KM ทีม 
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