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คำนำ 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศกึษาของทอ้งถิ่น มีภารกจิหลักในการ

ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อให้บรรลุภารกิจหลักดังกล่าว รวมทั้งเพื ่อปฏิบัติตามภารกิจภายใต้หน่วยงานที ่กำกับดูแล 

มหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย ในการนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา

บุคลากร เพื่อใหบุ้คลากรความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏบิัตงิานในตำแหน่ง

และสายงานของแต่ละบุคคล เพื่อผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และ

บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป รายงานผลการจัดการความรู ้  คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนนิงานการจัดการความรู้

และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ใหแ้ก่บุคคลากรของคณะวิทยาการจัดการ และ

เพื่อใหใ้ชเ้ป็นแนวทางในการดำเนนิงานการจัดการความรูท้ี่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทางดา้นการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการส่งเสริมการบริการ

วิชาการแก่ท้องถิ่น ดา้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และด้านการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพ  โดยใชเ้ครื่องมือการจัดการความรู้มาขับเคลื่อนการดำเนินงาน  และพัฒนาองค์

ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาระบบการศึกษา และการบริหารจัดการที่ดี  อันจะส่งผลให้

องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู ้ จะทำให้ทุกคนในองค์กรมีจติสำนกึในการพัฒนาความรู้  

ความสามารถของตนเองและพัฒนากลุ่มบุคคลอย่างต่อเนื ่อง  ทำให้การปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพที่สูงข้ึน  

 

คณะทำงานการจัดการความรู ้KM 

คณะวทิยาการจัดการ 

ธันวาคม พ.ศ. 2563     
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏบิัต/ิทมีงาน  

 กระบวนการจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการ

ไทยซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 1 ไดก้ำหนดไว้ว่าส่วนราชการมหีน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อใหม้ลีักษณะเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้าน

ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ 

รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันนอกจากนั้นในแนว

ทางการจัดทำคำรับรองการปฏบิัติราชการ และการติดตามประเมนิผลปฏิบัติราชการประจำป ีได้

กำหนดการจัดการความรู้ในองค์กรไวเ้ป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการในมิติที่ 4 

คือ ด้านการพัฒนาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการบริหารราชการแนวใหม่ได้ใหค้วามสำคัญกับ

การจัดการความรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู ้และพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อการพัฒนาคน งานและ

องค์กรต่อไป 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย ที่ตอบสนอง

ต่อพันธกิจของมหาวทิยาลัยไว ้9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑติที่มีคุณภาพและศักยภาพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสงเสรมิการบรกิารวิชาการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสงเสรมิการวิจัยและงานสรางสรรค 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การอนุรักษ สงเสรมิ สืบทอดศลิปวัฒนธรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสรมิสรางเครอืขายการเรียนรู 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การเสรมิสรางการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบรหิารจัดการที่ดี 
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 การจัดการความรูข้องคณะวทิยาการจัดการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำข้ึน

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัตงิานของบุคลากรในคณะ ซึ่งได้กำหนดองค์ความรู้

ด ้านการพัฒนานักศึกษา และการนำผลการวิจัยไปใช้ก่อประโยชน์ ในการจัดการความรู ้ คณะ

วิทยาการจัดการคาดหวังว่าการจัดการความรู้ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ที่

สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นพันธกิจ

หลักของคณะใหป้ระสบความสำเร็จต่อไป 

 

หลักการจัดทำการจัดการความรู้   

 การจัดการความรู้ (Knowledge management) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่

ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน

องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทั้งปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยความรู้ในองค์กรแบ่งออกได้เป็น 2 

ประเภท คอื  

1. ความรู ้ท ี ่ฝังอยู ่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู ้ท ี ่ได้จากประสบการณ์ 

พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ท ี ่ไม่

สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งาน

ฝมืีอ หรอืการคดิเชิงวเิคราะห ์บางครัง้เรยีกว่าเป็นความรูแ้บบนามธรรม 

2. ความรูท้ี่ชัดแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรูท้ี่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 

โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรยีกว่าเป็น

ความรูแ้บบรูปธรรม 

 ทัง้นี้ ความรูท้ัง้สองประเภทน้ี ใช้วธิกีารจัดการความรู้ที่ไม่เหมือนกัน โดยความรูท้ี่ฝังอยู่

ในตัวคนนั ้นมีมาก เกิดได้จากประสบการณ์ ต้องใช้การเรียนรู ้ร ่วมกัน ส่วนความรู ้ที ่ชัดแจ้ง 

จำเป็นตอ้งรวบรวม/จัดเก็บเพื่อเข้าถงึความรูน้ั้น 

 กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการหน่ึงที่จะช่วยใหอ้งค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำ

ให้เก ิดกระบวนการจัดการความรู ้  หร ือพัฒนาการของความรู ้ท ี ่จะเกิดข ึ ้นภายในองค์กร 

ประกอบด้วย 4 กระบวนการ 7 ขั้นตอน (ภาพที่ 1) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก กล่าวคือ ในส่วน

ของการวิเคราะห์องค์ความรู ้ที ่จำเป็น และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ ่งเป็นการประมวล และ

กลั่นกรองความรู ้ที ่เป็นความรู ้เดิมจากตัวบุคคล และการสร้างความรู ้ใหม่ โดยให้มีลักษณะ

ผสมผสาน สร้างสรรค์ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานในรูปแบบของเอกสาร 

เมื่อไดค้วามรู้ที่ตอ้งการแล้วต้องมกีารเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผูท้ี่ต้องการใช้ประโยชน์
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จากความรู้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ตลอดจนเป็นการแบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ 

ของบุคลากร และนักศกึษา 

 

 
 

ภาพที่ 1 แนวทางการจัดการความรูใ้นองค์กรโดยสำนักงาน ก.พ.ร. 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 

 สำหรับการจัดทำงานการจัดการความรูข้องคณะวทิยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 

2563 จะยึดตามกระบวนการจัดการความรู ้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) โดยให้การจัดการความรู้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรและสอดคล้องกับตัวชี ้วัดใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ

และสมรรถนะที่เหมาะสมตามสายงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จาก

แนวทางการจัดทำการจัดการความรู ้ข้างต้น คณะทำงานจัดทำการจัดการความรู ้ของคณะ

วิทยาการจัดการ ได้ผสมผสานแนวคิดของ ก.พ.ร. และแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การบ่งชี้ความรู ้2) การสรา้งและแสวงหาความรู ้3) การความรู้ให้

เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู ้5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 7) การเรียนรู้ ซึ่งในการจัดทำแผนนีไ้ด้เนน้การมีส่วนร่วมของสาขาวิชาในการรวบรวมองค์

ความรูท้ี่สำคัญ ผ่านการระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏบิัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ทัง้นี้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์อย่างน้อย 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพ และ ประเด็นยุทธศาสตร์

ที ่ 2 การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค์ ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) และให้คัดเลือกองค์

ความรูท้ี่จำเป็นตอ้งใชห้รอืที่เกี่ยวข้อง อย่างนอ้ย 2 องค์ความรู ้ไดแ้ก ่

1. องค์ความรู้: เทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพ การทำวิจัยและเผยแพร่

องค์ความรู ้เช ิงวิชาการถือเป็นพันธกิจหลักอย่างหนึ่งของอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนับเป็นหนึ่งตัวชี้วัดความสำคัญด้านคุณภาพของคณะวิทยาการ

จัดการ และระดับมหาวทิยาลัย ซึ่งผลที่เกดิจากการศึกษา คดิคน้ วจัิยและพัฒนา อยา่งถูกตอ้งตาม

ระบบ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนัน้

เพื่อใหท้ราบถงึเทคนิคการตพีมิพ์งานวจิัยอย่างมืออาชพีที่เหมาะสมจะทำใหก้ารเผยแพร่งานวิจัยนัน้

เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื ่อให้นักวิจัยสามารถนำไปใช้ประเมินแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

โดยทั่วไปแล้วการตีพมิพ์ผลงานวจิัยนั้นสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคอื 1. การตีพมิพ์ในงานประชุม

วชิาการ เป็นรูปแบบการเผยแพร่ผลงานไปยังผูท้ี่สนใจซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายและรวดเร็ว โดยจะมีการ

กำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอน แต่ผลงานที่เผยแพร่อาจยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

เท่าที่ควร ซึ่งงานประชุมวิชาการนี้เหมาะสำหรับการแลกเปล่ียน แสดงความคดิเห็นกันระหว่างกลุ่ม

นักวิจัย และเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยใหม่ๆ 2. การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ เป็นรูปแบบการ

เผยแพร่งานวิจัยที่ไดร้ับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งวารสารวิชาการนัน้จะต้องมี

ระยะการตีพมิพ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอซึ่งอาจพจิารณาได้จากค่า Impact Factor ของวารสาร

นั ้นๆ โดยจะต้องมีกระบวนการตรวจพิจารณาจากผู้เชี ่ยวชาญ หรือผู ้ทรงคุณวุฒิที ่มีความรู้

ความสามารถในด้านนัน้เพื่อพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกดิความรู้ความเข้าในสิ่ง

ต่างๆ ทำให้ทราบถงึเทคนิค วิธกีารการตพีิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพตลอดจนสามารถนำไปสู่การ

ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อใหเ้กิดการพัฒนา และสร้างคุณค่ากับสิ่ง

ต่างๆ ได้อย่างสูงสุดและทำใหผ้ลงานวิจัยนั้นเกิดคุณค่าและสร้างคุณประโยชน์ทั้งแก่ผู้วิจัยและผู้ที่

สนใจต่อไป 

2. องค์ความรู ้ : Active learning by education application ด้วยความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้

ผู ้เรียนให้นำความรู ้ที ่ได้จากการเรียนในชั ้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั ้น อาจารย์จึงจำเป็นต้อง

ปร ับเปล ี ่ยนว ิธ ีการจ ัดการเร ียนการสอนให ้สอดคล ้องก ับการเปล ี ่ยนแปลงของส ังคม 

เทคโนโลยี  Active learning by education application เป็นการนำเอาวิธีการสอน ผ่านสื่อการสอนที่

มีความทันสมัย โดยการใช้ application เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอน

และกิจกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมีส่วนร่วมในชัน้เรยีน ส่งเสรมิปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีนกับผูเ้รียนและ

ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้สอนมีบทบาทอำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย (Meaningful Learning)  เพื่อให้เกดิการ
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สอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากอภิปรายและการกล้าที่จะ แสดงความคิดเห็น 

จากการใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ที่มีความทันสมัยและน่าสนใจ และเพื่อสรา้งความน่าสนใจใหก้ับผู้เรียน

สร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ตลอดจนการสร้างสถานการณ์ให้

ผู ้เรียนขยายความคิดและเชื่อมโยงองค์ความรู้ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความ

คดิเหน็ โดยผูส้อนมบีทบาทช่วยช้ีแนะและสรุปความคดิตามหลักการทางความคดิ  

 

2. สมาชกิชุมชนนักปฏบิัต ิและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก   

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.จติต ิ กติตเิลศิไพศาล                      ประธานกรรมการ 

  2. ผูช้่วยศาสตราจารย์เมธาว ี ยมีนิ                                    กรรมการ 

  3. อาจารย์กชพร  จันทร์เรอืง                                           กรรมการ 

  4. อาจารย์เจตรัมภา  พรหมทะสาร                                    กรรมการ 

  5. อาจารย์ชฎาพร  แนบชดิ                                              กรรมการ 

  6. อาจารย์สทิธิศักดิ์  สุวรรณ ี                                          กรรมการ 

  7. อาจารย์พัฒน์ภูมิ  แสนศักดิ์                                          กรรมการ 

  8. ดร.วศิน  เพชรพงศ์พันธ์                                               กรรมการ 

  9. อาจารย์กฤตกร  มั่นสุวรรณ                                          กรรมการ 

  10. อาจารย์กาญจนาภรณ์  นลิจนิดา                                  กรรมการและเลขานุการ

  11. นายชษิณุทัศน์  พชิยประภาพัฒน์                                   กรรมการและผูช้่วย   

        เลขานุการ 

เพื่อให้การจัดการความรู ้ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขอแต่งตัง้คณะทำงานการจัดการความรู ้ดังนี้ 

1. ผู้บรหิารด้านการจัดการความรู ้Chief Knowledge Officer : CKO  ไดแ้ก่         

รองศาสตราจารย์ ดร.จติต ิกติตเิลศิไพศาล ตำแหน่งคณบดคีณะวทิยาการจัดการ 

 มหีน้าที่และความรับผดิชอบ ดังน้ี 

    1) เป็นผูท้บทวนและใหค้วามเหน็ชอบแผนการจัดการความรู ้

   2) ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนการ

จัดการความรู ้การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู ้เป็นตน้ 
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   3) ใหค้ำปรกึษาแนะนำและร่วมประชุมเพื่อการตัดสนิใจแก่คณะทำงานจัดการ

ความรู ้ 

4) ใหค้ำปรกึษาเกี่ยวกับแนวทางการแกไ้ขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกดิขึ้นกับ

คณะทำงานการจัดการความรู ้

2. หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ ได้แก่ ผูท้ี่มรีายนามข้างตน้ จำนวน 11 คน 

มหีน้าที่และความรับผดิชอบ ดังน้ี 

1) จัดทำแผนการจัดการความรูข้องคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเสนอผู้บริหาร ด้าน

การจัดการความรู ้(CKO) ในการทบทวนและใหค้วามเห็นชอบแผนการจัดการความรู ้

2) รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรมตาม

แผนการจัดการความรูใ้หผู้บ้รหิารด้านการจัดการความรู ้(CKO) ทราบ 

3) ผลักดันการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ให้บรรลุผลสำเร็จตาม

เปา้หมายที่กำหนด 

4) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ

ความรูเ้พื่อหาแนวทางแก้ไข 

3. คณะทำงานการจัดการความรู้ ไดแ้ก่ ผูท้ี่มีรายนามขา้งต้น จำนวน 11 คน 

มหีน้าที่และความรับผดิชอบ ดังน้ี 

1) ร่วมจัดทำแผนการจัดการความรู ้

2) ดำเนนิงานตามแผนการจัดการความรูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

3) จัดทำรายงานผลความคบืหนา้ของผลการดำเนนิงานตามแผนการจัดการความรู ้

ในส่วนที่รบัผดิชอบ 

4) เป็นแบบอย่างที่ดใีนการมสี่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู ้

5) เป็นผู้นำหลัก (Master Trainer) ในการถ่ายทอดหลักการและกรอบแนวทางการ

จัดการความรูใ้หบุ้คลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไดต้ระหนักถึงความสำคัญ และเข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการจัดการความรูม้ากข้ึน 

6) ดำเนนิการอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

4. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ไดแ้ก่ 

อาจารย์กาญจนาภรณ์  นลิจนิดา          กรรมการและเลขานุการ 

นายชิษณุทัศน์  พิชยประภาพัฒน์          กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

มหีน้าที่และความรับผดิชอบ ดังนี้ 

1) ร่วมจัดทำแผนการจัดการความรู ้
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2) นัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู ้และจัดทำรายงานการประชุม

คณะทำงานเกี่ยวกับการกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู ้และการติดตาม

ประเมนิผลความคบืหนา้ของการดำเนนิการในกจิกรรมต่างๆ ที่กำหนดในแผนการจัดการความรู ้

3) รวบรวมและสรุปรายงานความคบืหน้าของการดำเนินการตามแผนการจัดการ

ความรู ้

4) สรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรูใ้หเ้กดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5) ประสานงานกับหัวหนา้คณะทำงานและคณะทำงานการจัดการความรู ้

6) ดำเนนิการอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 

ผลการดำเนนิงานจัดการความรู ้

 

 1. การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นหรอืสำคญัต่องานหรือกจิกรรมของหน่วยงาน

และกำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้  

การกำหนดองค์ความรู ้หลักของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย องค์ความรู ้ที ่คณะ

วิทยาการจัดการเลือกที่จะดำเนินการร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  2 องค์ความรู้  

คือ 1) เทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพ  โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 2.4 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาบนพื้นฐานกระบวนการวิจัยและการเรียนการสอน ประเภทองค์ความรู้ เทคนิคการให้

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 2) Active learning by education application 

โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวชี้วัดที่ 4.4 

ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ 

ประเภทองค์ความรู ้เทคนคิการใหข้้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทั้งสององค์

ความรูมี้ความสำคัญในการเรยีน การสอน และการวจิัย ดังน้ี 

 1.1 องค์ความรู้: เทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพ การทำวิจัยและเผยแพร่

องค์ความรู ้เช ิงวิชาการถือเป็นพันธกิจหลักอย่างหนึ่งของอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนับเป็นหนึ่งตัวชี้วัดความสำคัญด้านคุณภาพของคณะวิทยาการ

จัดการ และระดับมหาวทิยาลัย ซึ่งผลที่เกดิจากการศึกษา คดิคน้ วจัิยและพัฒนา อยา่งถูกตอ้งตาม

ระบบ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนัน้

เพื่อใหท้ราบถงึเทคนิคการตพีมิพ์งานวจิัยอย่างมืออาชพีที่เหมาะสมจะทำใหก้ารเผยแพร่งานวิจัยนัน้

เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื ่อให้นักวิจัยสามารถนำไปใช้ประเมินแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

โดยทั่วไปแล้วการตีพมิพ์ผลงานวจิัยนั้นสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคอื 1. การตีพมิพ์ในงานประชุม

วชิาการ เป็นรูปแบบการเผยแพร่ผลงานไปยังผูท้ี่สนใจซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายและรวดเร็ว โดยจะมีการ

กำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอน แต่ผลงานที่เผยแพร่อาจยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

เท่าที่ควร ซึ่งงานประชุมวิชาการนี้เหมาะสำหรับการแลกเปล่ียน แสดงความคดิเห็นกันระหว่างกลุ่ม

นักวิจัย และเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยใหม่ๆ 2. การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ เป็นรูปแบบการ

เผยแพร่งานวิจัยที่ไดร้ับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งวารสารวิชาการนัน้จะต้องมี

ระยะการตีพมิพ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอซึ่งอาจพจิารณาได้จากค่า Impact Factor ของวารสาร

นั ้นๆ โดยจะต้องมีกระบวนการตรวจพิจารณาจากผู้เชี ่ยวชาญ หรือผู ้ทรงคุณวุฒิที ่มีความรู้

ความสามารถในด้านนัน้เพื่อพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกดิความรู้ความเข้าในสิ่ง
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ต่างๆ ทำให้ทราบถงึเทคนิค วิธกีารการตพีิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพตลอดจนสามารถนำไปสู่การ

ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อใหเ้กิดการพัฒนา และสรา้งคุณค่ากับสิ่ง

ต่างๆ ได้อย่างสูงสุดและทำใหผ้ลงานวิจัยนั้นเกิดคุณค่าและสร้างคุณประโยชน์ทั้งแก่ผู้วิจัยและผู้ที่

สนใจต่อไป  

    องค์ความรู้ :  เทคนคิการตพีมิพ์งานวจัิยอย่างมอือาชีพ   

ลำดับ

ที ่
กจิกรรมการจัดการความรู้ หลักฐาน เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

1 

 

 

 

 

 

 

การบ่งชี้ความรู้ 

1.1 ประชุมของคณะฯ เพื่อระดมความ

คดิเห็นเพื่อนำไปสู่การปฏบัิตจิรงิและ

กำหนดกิจกรรมหรอืโครงการตาม

แผนงบประมาณและรวบรวมองค์

ความรูจ้ากการจัดกจิกรรมหรอื

โครงการตามแผนงบประมาณ 

 

1.1 คำสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการ

ดำเนินงานการ

จัดการความรู ้

1.2 รายงานการ

ประชุม 1/2563 

 

 

- เอกสารหมายเลข 1.1 คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

ดำเนินงานการจัดการความรู ้2/2563 

 

 

- เอกสารหมายเลข 1.2 รายงานการประชุม      

ครัง้ท่ี 1/2563   

 

1.2 องค์ความรู ้ : Active learning by education application ด้วยความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้

ผู ้เรียนให้นำความรู ้ที ่ได้จากการเรียนในชั ้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั ้น อาจารย์จึงจำเป็นต้อง

ปร ับเปล ี ่ยนว ิธ ีการจ ัดการเร ียนการสอนให ้สอดคล ้องก ับการเปล ี ่ยนแปลงของส ังคม 

เทคโนโลยี  Active learning by education application เป็นการนำเอาวิธีการสอน ผ่านสื่อการสอนที่

มีความทันสมัย โดยการใช้ application เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอน

และกิจกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมีส่วนร่วมในชัน้เรยีน ส่งเสรมิปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีนกับผูเ้รียนและ

ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้สอนมีบทบาทอำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย (Meaningful Learning)  เพื่อให้เกดิการ

สอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากอภิปรายและการกล้าที่จะ แสดงความคดิเห็น 

จากการใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ที่มีความทันสมัยและน่าสนใจ และเพื่อสรา้งความน่าสนใจใหก้ับผู้เรียน

สร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ตลอดจนการสร้างสถานการณ์ให้

ผู ้เรียนขยายความคิดและเชื่อมโยงองค์ความรู้ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความ

คดิเหน็ โดยผูส้อนมบีทบาทช่วยช้ีแนะและสรุปความคดิตามหลักการทางความคดิ 
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องค์ความรู้ : Active learning by education application 

ลำดับ

ที ่
กจิกรรมการจัดการความรู้ หลักฐาน เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

2 

 

 

 

 

 

 

การบ่งชี้ความรู้ 

1.  ประชุมของคณะฯ เพื่อระดมความ     

คดิเห็นเพื่อนำไปสู่การปฏบัิตจิรงิและ

กำหนดกิจกรรมหรอืโครงการตามแผน

งบประมาณและรวบรวมองค์ความรู้

จากการจัดกจิกรรมหรอืโครงการตาม

แผนงบประมาณ 

 

1.1 คำสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการ

ดำเนินงานการ

จัดการความรู ้

1.2 รายงานการ

ประชุม 

 

 

- เอกสารหมายเลข 1.3 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินงานการจัดการความรู ้2/2563 

 

 

- เอกสารหมายเลข 1.4 รายงานการประชุม      

ครัง้ท่ี 2/2563  

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 

 คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้เพื่อให้แผนการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการ

จัดการ มีความสอดคล้องกับวงจรคุณภาพ PDCA คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู ้           

จงึดำเนนิการตามกระบวนการ ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan) ด้วยการจัดทำเป็นแผนการจัดการความรู้ (KM Action 

Plan) ตามรูปแบบที ่สอดคล้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสอดรับการแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

          ขั้นที่ 2 การนำแผนการจัดการความรู้สู ่การปฏิบัติ (Do) โดยคณะผู้บริหารร่วมกับ

คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู ้ของคณะคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอในที่ประชุม

ผูบ้ริหารและประธานสาขาวิชาเพื่อผลักดันสู่ระดับปฏิบัติของสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละประเด็น

องค์ความรูห้รอืประเด็นที่เกี่ยวข้อง  

  ขั้นที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบ (Check) คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้

ดำเนินการตดิตาม ตรวจสอบและวัดผลในแต่ละกิจกรรมของแผนงานเป็นระยะๆ พร้อมจัดทำเป็น

รายงานความก้าวหนา้ และนำเสนอใหผู้บ้รหิารทราบต่อไป 

  ขั ้นที ่ 4 การดำเนินการปรับปรุง พัฒนาและต่อยอด (Action) คณะทำงานจัดทำ

แผนการจัดการความรู้มีการประชุมทบทวนร่วมกับผู้บริหาร ประธานสาขาวิชาและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาร่วมกันและจัดทำแผนการจัดการความรูใ้นระยะ

ต่อไป 
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ที่มา 

กระบวนการ 

PDCA 

7 ขั้นตอน KM 

(KM Process) คำอธบิาย 

เราตอ้งมคีวามรูเ้รื่อง

อะไร?เรมมีความรู้

เรื่องนัน้หรอืยัง? 

P    1. การบ่งชี้ความรู ้(Knowledge 

Identification) 

เป็นการพิจารณาองค์ความรูท้ี่จำเป็นต่อการบรรลุ

วสิัยทัศน์/พันธกจิ/เปา้หมายขององคก์ร และ

พจิารณาว่าองค์กรมอีงค์ความรูน้ี้หรือยัง อยู่ใน

รูปแบบใด หรอือยู่ที่บุคคลใด 

ความรูอ้ยู่ที่ใคร?อยู่ใน

รูปแบบอะไร?จะเอา

มาเก็บรวมกันได้

อย่างไร? 

 D   2. การสร้างและแสวงหา

ความรู ้(Knowledge Creation 

and Acquisition) 

เป็นการสรา้งองค์ความรูใ้หม่ หรอืแสวงหาความรู้

จากภายนอก หากองค์ความรูท้ี่จำเปน็ต่อองค์กร

นัน้ยังไม่มีหรอืมีไม่เพยีงพอ รวมถงึการรักษา

ความรูเ้ก่า  

จะแบ่งประเภทหัวข้อ

อย่างไร? 

 D   3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

(Knowledge Organization) 

จัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้  เพื่อเตรยีมพรอ้ม

สำหรับการเก็บความรูอ้ย่างเป็นระบบในอนาคต 

จะทำใหเ้ข้าใจง่ายและ

สมบูรณ์ไดอ้ย่างไร? 

 D C A 4. การประมวลและกล่ันกรอง

ความรู(้Knowledge Codification 

and Refinement) 

เป็นการปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาเอกสารหรอืองค์

ความรูใ้หเ้ป็นสมบูรณ์ มมีาตรฐาน และใชภ้าษา

เดยีวกัน 

เรานำความรูม้าใชง้าน

ไดง้่ายหรอืไม่? 

 D C A 5. การเข้าถงึความรู ้

(Knowledge Access) 

เป็นการทำใหผู้ใ้ช้ความรูส้ามารถเข้าถงึองค์ความรู้

ที่ตอ้งการไดง้่ายสะดวก โดยอาจใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT), Web board หรอืแผ่นพับมาช่วย

เพื่ออำนวยความสะดวก 

มกีารแบง่บันความรู้

ใหก้ันหรอืไม่? 

 D C A 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน

เรยีนรู้ (Knowledge Sharing) 

โดยทำไดห้ลายวธิกีาร 

 กรณเีป็นความรูท้ี่ชัดแจง้อาจจัดทำเป็น 

เอกสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็น

ตน้ 

 กรณเีป็นความรูท้ี่ฝังลกึในบคุคล โดยการ

ใชเ้วทแีลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge 

Forum)  เป็นตน้ 

ความรูน้ัน้ทำใหเ้กิด

ประโยชน์กับองค์กร

หรอืไม่? 

 D C A 7. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการนำความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในการเรยีน     

การสอน 

 

จากตารางที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำมาดำเนินการได ้ดังน้ี   

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 

จากแนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ข้างต้น คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการ

ความรู้ของคณะวทิยาการจัดการ ไดผ้สมผสานแนวคิดของ ก.พ.ร. และแนวทางของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1) การสำรวจความรู้ 2) การรวบรวม
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พัฒนา 3) การจัดเก็บสังเคราะห์ และ 4) การถ่ายทอด ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการ

จัดการ ไดด้ำเนนิการจัดการความรูโ้ดยมีขัน้ตอนและผลการดำเนนิงานดังต่อไปนี้  

1.1 แต ่งต ั ้ งคณะทำงานจ ัดการความร ู ้ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.  2563                  

 คณะวิทยาการจัดการ ได้แต่งตั ้งกรรมการจัดการความรู้ตามคำสั่งคณะวิทยาการ

จัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผนจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ 3 มกราคม 

พ.ศ. 2563 (คำสั่งที่ 2/2563) โดยมีคณบดี รองคณบดีทุกสายงาน และหัวหน้าสำนักงานคณบดีเป็น

คณะกรรมการอำนวยการมีรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงานผู้บริหารด้านการจัดการความรู ้ 

(Chief  Knowledge Officer : CKO)  และบุคลากรคณะวทิยาการจัดการเป็นคณะทำงาน  

1.2 ทบทวนผลการดำเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562) 

 โดยคณะทำงานจัดการความรูไ้ด้ทบทวนผลการดำเนนิจัดการความรู้ในปงีบประมาณ

ที่ผ่านมา ดังที ่เสนอแล้วในบทที่ 1 เพื ่อเป็นแนวทางในการในการจัดทำแผนจัดการความรู ้ใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
2.1 กำหนดนโยบายการดำเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

คณะทำงานจัดการความรู้ไดท้บทวน และศกึษาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวทาง

การดำเน ินการจ ัดการความร ู ้  และได ้กำหนดนโยบายการจัดการความรู ้ เสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายโดยสรุป ดังนี้  

2.1.1 คัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้ คณะทำงานได้สำรวจองค์ความรูท้ ี่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัยและสรุปองค์ความรู้ในแต่ละตัวชี้วัด

ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะดำเนินการจัดการความรู้ใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑติที่มคีณุภาพ  

 เปา้ประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์: บัณฑติที่มคีุณภาพเปนคนด ีมีคุณธรรมจรยิธรรม มี

จิตสาธารณะและ ความรับผิดชอบตอสังคม และมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะ

วชิาชพี มคีวามใฝรู สามารถเรยีนรูดวย ตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซยีน 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของหนวยงาน : ตัวชี้วัดที่ 2.4 สนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดกจิกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาบนพื้นฐานกระบวนการวจัิยและการเรยีนการสอน  

องค์ความรู ้:  เทคนคิการตีพมิพ์งานวจิัยอย่างมืออาชีพ   
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวจัิยและงานสรางสรรค ์

 เปา้ประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์: สงเสรมิการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมี

คุณภาพ พัฒนาเทคโนโลย ีมีนวัตกรรม ที่กอใหเกดิคุณคาตอสังคม มีคุณคาทางวิชาการ และไดรับ

การยอมรับในระดับสากล 

 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของหนวยงาน : ตัวชี้วัดที่ 4.4. ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ทำวจิัยและงานสรา้งสรรค์ที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ 

องค์ความรู ้: Active learning by education application 

2.1.2 ส่งเสริมให้นำกระบวนการจัดการความรูม้าใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วน

หนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยเลอืกดำเนินการจัดการองค์ความรู ้2 องค์ความรู ้มกีารจัดทำแผนจัดการ

ความรู้ของคณะวิทยาการจัดการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  โดยสอบถามไปยังแต่ละสาขา

เพื่อรวบรวมแหล่งความรู ้ต่างๆ หัวข้อความรู ้จาก Active learning by education application 

ตลอดจนศึกษานวัตกรรมที่สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที ่ดีจากภายในและภายนอก ศึกษาจาก

ผู้เชี่ยวชาญโดยการเชิญเป็นวิทยากรมาให้ความรู้และข้อเสนอแนะของคณะวิทยาการจัดการเพื่อ

นำมาปฏบิัตปิรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับการเรยีนการสอนคณะ 

2.1.3 เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือใน

การวเิคราะห์และสังเคราะห์ต่อโครงการ Active learning by education application 

 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

3.1 จัดทำแผนจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ คณะทำงานจัดการความรู้

ของคณะวิทยาการจัดการ โดยหัวหน้าทีมงานจัดการความรู้และฝ่ายเลขาฯ รวบรวมและสรุปเป็น

แผนจัดการความรู้ของคณะวทิยาการจัดการ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อเตรยีมพร้อม

สำหรับการเก็บความรูอ้ย่างเป็นระบบในอนาคตนำเสนอต่อมหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาเห็นชอบ  

3.2 เตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการจัดระบบให้มี

ความเหมาะสมแก่การนำไปใช้ บุคคลากรตลอดจนผูท้ี่สนใจสามารถเขา้ถงึไดต้ลอดเวลา  
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องค์ความรู้ : เทคนคิการตีพมิพ์งานวิจัยอย่างมอือาชพี และ Active learning by education 

application 

ลำดับ

ที ่
กจิกรรมการจัดการความรู้ หลักฐาน เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

   1 

 

 

 

 

 

 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

1. การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนด

กจิกรรมหรอืโครงการ เทคนิคการตีพมิพ์

งานวจิัยอยา่งมืออาชพี และ Active 

learning by education application เพื่อ

นำไปถ่ายทอดองค์ความรูใ้หกั้บนักศกึษา

ในสาขาวชิาต่างๆ ตลอดจนจัดทำคู่มอืการ

ใช้ เทคนคิการตีพมิพ์งานวจิัยอยา่งมือ

อาชพี และ Active learning by education 

application  

 

1.1 การประชุม

คณะกรรมการ

จัดการความรู ้

 

 

- เอกสารหมายเลข 2.1 ภาพประกอบการประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู ้

- คู่มือ เทคนคิการตพีมิพ์งานวจิัยอยา่งมืออาชพี 

- คู่มือ Active learning by education application 

 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
4.1 ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้มีมาตรฐาน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ตลอดจนมีเนื ้อหาที่

สมบูรณ์ มคีวามทันสมัย ตรงต่อความตอ้งการ 

4.2 ตรวจสอบเอกสารและความสมบูรณ์ของเอกสารโดยการประชุมคณะกรรมการ

จัดการความรู ้

องค์ความรู้ : เทคนคิการตีพมิพ์งานวิจัยอย่างมอือาชพี   

ลำดับ

ที ่
กจิกรรมการจัดการความรู้ หลักฐาน เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

   1 

 

 

 

 

 

 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

1. การประชุมของคณะทีมงานการ

จัดการความรูเ้พื่อจัดทำคู่มือเทคนิค

การตพีมิพ์งานวจิัยอยา่งมืออาชพี  

เพ่ือนำไปถ่ายทอดองค์ความรูใ้หกั้บ

นักศกึษาในสาขาวชิาต่างๆ  

 

1.1 การประชุม

คณะกรรมการ

จัดการความรู ้

 

1.2 คู่มอืเทคนคิ

การตพีมิพ์

งานวจิัยอยา่งมือ

อาชพี   

 

 

- เอกสารหมายเลข 2.3 คู่มอืเทคนิคการตพิีมพ์

งานวจิัยอยา่งมืออาชพี   

 

 

- เอกสารหมายเลข 2.2 ภาพประกอบการประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู ้
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องค์ความรู้ : Active learning by education application 

ลำดับ

ที ่
กจิกรรมการจัดการความรู้ หลักฐาน เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

   2 

 

 

 

 

 

 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

1. การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนด

กจิกรรมหรอืโครงการ Active 

learning by education application 

2. จัดกจิกรรม/โครงการ ใหอ้าจารย์มี

ความรู ้ทักษะ ความชำนาญ เก่ียวกับ

การใช้งาน Active learning by 

education application 

 

1.1 รายงานการ

ประชุม 

 

1.2 คู่มอืการใช้

งาน Active 

learning by 

education 

application 

 

 

- เอกสารหมายเลข 2.4 คู่มือการใชง้าน Active 

learning by education application 

 

- เอกสารหมายเลข 2.5 ภาพประกอบการจัด

โครงการอบรมการใช้งาน Active learning by 

education application  

 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
5.1 การจัดการองค์ความรูใ้หผู้ใ้ช้สามารถเขา้ถึงองค์ความรูไ้ดง้่าย และสะดวกทางเว็บไซต์

ของคณะวทิยาการจัดการ โดยในเว็บไซต์มีแผ่นพับ คู่มือที่สามารถเข้าไปดาว์โหลดได้ 

 

 
 

5.2 มีการตรวจสอบเอกสาร ความสมบูรณ์ของเอกสารที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาการ

จัดการโดยคณะกรรมการจัดการความรู ้เพื่อความถูกตอ้ง 
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
6.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้Active learning by education application ระหว่าง

คณาจารย์ ที่เน้นการนำเสนอองค์ความรู ้ที่เป็นแนวปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) การเรียนการสอน 

Active learning by education application และได้จัดทำเอกสารคู่มือเทคนคิการตีพมิพ์งานวิจัยอย่าง

มืออาชีพแล้วทำการสรุปและถอดบทเรียนเป็นเอกสารปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน

เพื่อใหม้กีารเรยีนรูไ้ดต้่อไป  

 

 
 

ภาพกจิกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ Active learning by education application 

 

 
 

ภาพอบรมเทคนิคการตพิีมพ์งานวจิัยอย่างมอือาชีพ 
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7. การเรียนรู้ (Learning) 
7.1 มีการนำความรู้ในองค์ความรู้เรื ่อง เทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพ และ 

Active learning by education application ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที ่มี

ความเหมาะสม เพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และมีการนำหลักการไปปฏิบัติในการ

เรยีนการสอนอย่างเหมาะสม ตลอดจนการนำผลงานวจิัยของอาจารย์คณะวทิยาการจัดการ 

 

 
 

ภาพการใช้แอปพลเิคชั่นในการเรยีนการสอน จากองคค์วามรู้ Active learning by 

education application 

 

 
 

 

ภาพการนำเสนอวจิัยหลังจากการใช้คู่มอืเทคนิคการตพิีมพ์งานวิจัยอย่างมอือาชีพ 
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7.2 มกีารตดิตามและประเมนิผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู ้ดำเนินการโดยให้

คณะทำงานจัดการความรูข้องมหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินฯ รวมทั้ง

ประเมินผลและสรุปรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนสิ้นปีงบประมาณ            

เพื่อปรับปรุง ทบทวนแผนฯใหเ้ป็นแนวทางในการดำเนนิการในปตี่อไป  

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนใหเ้หมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 ภายหลังจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้Active learning by education 

application ระหว่างคณาจารย ์ไดม้กีารปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวทางการสอนในแบบ Active 

learning by education application ใหเ้หมาะสมกับการเรยีนการสอน และจัดทำคู่มือโดยสรุปที่มี

เนื้อหาที่เหมาะสม และสะดวกกับการใชง้าน 
 

องค์ความรู้ : Active learning by education application   

ลำดับ

ที ่
กจิกรรมการจัดการความรู้ หลักฐาน เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

1 

 

 

 

 

 

 

การจัดการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 

1. จัดทำรายงานผลการจัด

กจิกรรม/โครงการตามแผนงาน 

 

 

1.1 คู่มอื Active 

learning by 

education 

application   

1.2 การประชุม

คณะกรรมการ

จัดการความรู ้

 

 

- เอกสารหมายเลข 3.1 คู่มอื Active learning by 

education application   

 

 

- เอกสารหมายเลข 3.2 ภาพประกอบการประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู ้

 

 

3.2  ตรวจเช็คคู่มือเทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพให้มีความสมบูรณ์ นำไปใช้ในการ

เรียนการสอนในรายวิชาที่เหมาะสม ตลอดจนจัดหาเวทีเพื่อให้นักศึกษาได้ทดสอบการนำเสนอ

ผลงานวจิัย  
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4. การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏบิัตงิานจรงิ 

4.1 มีการนำความรู้ในองค์ความรู้เรื่อง Active learning by education application ไปปรับใช้ใน

กระบวนการเรยีนการสอนในรายวชิาที่มคีวามเหมาะสม เพื่อใหนั้กศกึษาไดใ้ชเ้ทคโนโลยรี่วมกับการ

เรยีนการสอน กระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความสนใจ เกดิปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผูเ้รยีนกับผูส้อน 

 

 
 
 

ภาพการใช้แอปพลเิคชั่นในการเรยีนการสอน จากองคค์วามรู้ Active learning by 

education application 

 

4.2 จัดการอบรมเทคนคิการตพีมิพ์งานวจิัยอย่างมืออาชพีใหก้ับนักศกึษาเพื่อใหน้ักศกึษาได้

ทดลองนำเสนอผลงานวจิัย เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารและการตอบคำถาม ตลอดจนบุคลิกภาพ

ใหม้คีวามเหมาะสม 
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ภาพการนำเสนอวจิัยหลังจากการใช้คู่มอืเทคนิคการตพิีมพ์งานวิจัยอย่างมอือาชีพ 

 

5. การนำประสบการณ์จากการทำงานการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และสกัด

ออกมาเป็นขุมความรู้ 

 5.1 คณะจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้พื่อใหไ้ดผ้ลสัมฤทธิ์ตามเปา้หมายหน่วยงาน 

5.2. จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นกลุ่มงานวชิาการ ตามหัวข้อต่อคณะกรรมการจัดการ

ความรูค้ณะวทิยาการจัดการ ที่นำไปสู่การพัฒนาความรูแ้ละทักษะคณาจารย์ 

 

 
 

ภาพการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายหลังการใช้ Active learning by education application 
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ภาพการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายหลังการใชเ้ทคนคิการตพิีมพ์งานวจิัยอย่างมอือาชีพ 
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5.3. จัดใหม้กีลุ่มอาจารย์พี่เลี้ยงท่ีใหค้ำแนะนำปรกึษาด้านการ Active learning by 

education application และเทคนคิการตพีมิพ์งานวจิัยอย่างมืออาชีพ 
 

6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 1. สรา้งระบบวเิคราะห์ สังเคราะหค์วามรูท้ัง้ที่มใีนตัวบุคคลและเหล่งอื่นๆ เพื่อจัดเก็บอย่าง

เป็นระบบที่ผูส้นใจสามารถเขา้ถงึไดง้่าย 

2. รวบรวม สังเคราะห์ ถอดความรูผ้ลการดำเนนิกจิกรรมจัดการความรูแ้ละองค์ความรูท้ี่

ได้ แล้วจัดเก็บเป็นฐานขอ้มูลในเว็บไซด์เพื่อใหผู้ท้ี่สนใจสามารถเขา้ถงึข้อมูลและนำไปใช้ไดง้่าย 

 

องค์ความรู้ : Active learning by education application   

ลำดับ

ที ่
กจิกรรมการจัดการความรู้ หลักฐาน เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

1 

 

 

 

การเข้าถงึความรู้ 

1. เผยแพรค่วามรูใ้นหลายช่องทางไดแ้ก ่

เว็บไซต ์แผ่นพับ คู่มอื Active learning by 

education application   

 

 

1.1 การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ผ่านช่องทาง 

ต่างๆ ของคณะ 

 

 

- คู่มือ Active learning by education application   

- ภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง   

ต่างๆ ของคณะ เช่น เว็บไซต์ 

 

 

 

 

องค์ความรู้ : เทคนคิการตพีมิพ์งานวจิัยอย่างมืออาชีพ 

ลำดับ

ที ่
กจิกรรมการจัดการความรู้ หลักฐาน เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

1 

 

 

 

การเข้าถงึความรู้ 

1. เผยแพรค่วามรูใ้นหลายช่องทางไดแ้ก ่

เว็บไซต ์แผ่นพับ คู่มอืเทคนคิการตีพมิพ์

งานวจิัยอยา่งมืออาชพี   

 

 

1.1 การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ผ่านช่องทาง 

ต่างๆ ของคณะ 

 

 

- คู่มือเทคนคิการตีพมิพ์งานวจิยัอย่างมอือาชพี 

- ภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง   

ต่างๆ ของคณะ  เช่น เว็บไซต ์
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ตารางที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563                                      

เรื่อง Active learning by education application 
 

ลำดับ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

แผน ผลลัพธ์ที่ได้ แผน ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 การกำหนดองคค์วามรู้

หลักท่ีจำเป็นหรอืสำคญั

ต่องานหรอืกจิกรรมของ

หน่วยงาน และกำหนด

เป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ 

 

1.1 กำหนดกลุ่มเปา้หมายในการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้คอื 

- ประชุมของคณะฯ เพื่อระดมความ

คิดเห็น เพื่อทบทวนหัวขอ้การแลกเปลี่ยน

เรยีนรูข้องกลุ่มนำไปสู่การปฏบิัตจิรงิและ

กำหนดกจิกรรมหรอืโครงการตามแผน

งบประมาณและรวบรวมองค์ความรูจ้าก

การจัดกจิกรรมหรอืโครงการตามแผน

งบประมาณ 

- แตง่ตัง้สมาชกิภายในกลุม่ 

- กลุ่มความรูท้บทวนหัวขอ้การ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูข้องกลุ่ม 

1. ร่างปฏิทนิการ

ดำเนินงาน 

2. รายช่ือบุคลากรที่การ

จัดการความรู ้

3. หัวขอ้การแลกเปลี่ยน

เรยีนรูข้องกลุ่มความรู ้

พฤจกิายน 2562 1. ปฏทินิการดำเนินงาน 

2. รายช่ือบุคลากรที่การจัดการ

ความรู ้

3. หัวขอ้การแลกเปลี่ยนเรยีนรูข้อง

กลุ่มความรู ้

- คณบด ี

- ประธานสาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 

 

1.2 จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้(KM) และ

กำหนดประธานกลุ่ม 

ร่างคำสั่งคณะทำงานการ

จัดการความรู ้ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ธันวาคม 2562 คำสั่งคณะทำงานการจัดการ

ความรู ้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

- คณบด ี

- ประธานสาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 

1.3 กำหนดองค์ความรูท้ี่จำเป็นในการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

หัวขอ้การจัดการความรู ้

 

มกราคม 2563 การจัดการเรยีนการสอนแบบ 

Active learning by education 

application ของคณาจารยค์ณะ

วทิยาการจัดการ 

- คณบด ี

- ประธานสาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 
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ลำดับ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

แผน ผลลัพธ์ที่ได้ แผน ผลลัพธ์ที่ได้ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่

ต้องการ 

 

 

2.1 ถอดบทเรยีนจากบคุลากรในคณะที่มี

ความเชี่ยวชาญทางดา้น Active learning 

by education application โดยประชุมกลุ่ม

ย่อยและถอดบทเรยีนวธิปีฏบิัตงิาน 

- วธิปีฏิบัตกิารจัดการ

องค์ความรูเ้กี่ยวกับ 

Active learning by 

education application 

มกราคม 2563 - วธิปีฏิบัตกิารจัดการองค์ความรู้

เกี่ยวกับ Active learning by 

education application 

- คณบด ี

- ประธานสาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรู้ บางส่วนให้

เหมาะสมต่อการ

ดำเนนิงานของหน่วยงาน 

 

 

3.1 สกัดความรูท้ีไ่ดจ้ากการถอดบทเรยีน

วธิปีฏิบัตริายบุคคล โดยประชุมกลุ่มยอ่ย

เพื่อสกัดองค์ความรูจ้ากการถอดบทเรยีน

วธิปีฏิบัตริายบุคคล 

- การจัดการองค์ความรู้

เกี่ยวผ่านการสกัดความรู้

จากกลุ่มความรู ้Active 

learning by education 

application 

มนีาคม 2563 - การจัดการองค์ความรูเ้กี่ยวผ่าน

การสกัดความรูจ้ากกลุม่ความรู้ 

Active learning by education 

application 

- คณบด ี

- ประธานสาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้

บางส่วนใหเ้หมาะสมต่อการดำเนนิงาน

ของหนว่ยงาน โดยนำองคค์วามรูจ้ากข้อ 

3.3 มาปรบัปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อ

การนำไปปฏบิัต ิ

การประยุกต์ใชใ้นการ

เรยีนการสอน 

มนีาคม 2563 - การจัดการองค์ความรูเ้กี่ยวกับ 

Active learning by education 

application ที่สามารถนำไป

ประยกุต์ใชใ้นการเรยีนการสอนได้ 

- คณบด ี

- ประธานสาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการ

จัดการความรู้มาปรับใช้ใน

การปฏบิัตงิานจรงิ 

4.1 สมาชกิกลุ่มนำองค์ความรูเ้รื่อง Active 

learning by education application ไปปรบั

ใชก้ับการเรยีนการสอน 

4.2 รวบรวมผลงานที่ไดจ้ากการนำองค์

ความรูไ้ปปฏิบัตใิหก้ับกองนโยบายและ

แผน 

ความรูเ้กี่ยวกับ Active 

learning by education 

application 

มถิุนายน 2563 1. เพื่อเพิ่มองค์ความรู ้Active 

learning by education application 

ใหแ้ก่บคุลากรภายในคณะ

วทิยาการจัดการ 

2. เพื่อพัฒนาการสอนให้มคีวาม

ทันสมัย และประสทิธภิาพมาก

ยิ่งขึน้ 

- คณบด ี

- ประธานสาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 

5 การนำประสบการณ์จาก

การทำงานและการ

ประยุกตใ์ช้ความรู้มา

5.1 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปลี่ยนความรู้

หลังจากที่นำองค์ความรู ้เรื่อง Active 

learning by education application โดย

สรุปสิ่งที่ได้เรยีนรูห้ลังจากที่นำองค์ความรู้

องค์ความรู ้เรื่อง Active 

learning by education 

application 

สงิหาคม 2563 - การจัดการองค์ความรูเ้กี่ยวกับ 

Active learning by education 

application 

- คณบด ี

- ประธานสาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 
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ลำดับ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั และเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

แผน ผลลัพธ์ที่ได้ แผน ผลลัพธ์ที่ได้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู ้

 

ไปปฏบิัต ิและสกัดเป็นองค์ความรูเ้รือ่ง 

Active learning by education application 

6 การรวบรวมความรู้และ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

 

 

6.1 จัดทำรายงานสรุปองคค์วามรู ้เรื่อง 

Active learning by education application 

6.2 ส่งผลงานเขา้ร่วมกิจกรรมสรรหาแนว

ปฏิบัตทิี่ด ี

6.3 เขา้ร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

6.4 เผยแพร่องค์ความรูก้ารจัดการองค์

ความรูเ้รื่อง Active learning by education 

application ให้บคุลากรที่เกี่ยวขอ้งและที่

สนใจทัง้ในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน

นำไปปฏิบัต ิ

รายงานสรปุองค์ความรู ้

เรื่อง Active learning by 

education application 

 

กันยายน 2563 1. คู่มอื Active learning by 

education application   

2. ภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผ่านช่องทาง   ต่างๆ ของคณะ เช่น 

เว็บไซต ์

 

- คณบด ี

- ประธานสาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 
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ตารางที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                      

เรื่อง เทคนิคการตพิีมพ์งานวิจัยอย่างมอือาชพี 
 

ลำดับ กจิกรรม ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

แผน ผลลัพธ์ที่ได้ แผน ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 การกำหนดองคค์วามรู้หลักท่ี

จำเป็นหรอืสำคัญต่องานหรอื

กจิกรรมของหน่วยงาน และ

กำหนดเป้าหมายของการ

จัดการความรู้ 

 

1.1 กำหนดกลุ่มเปา้หมายในการแลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้คอื 

- ประชุมของคณะฯ เพื่อระดมความ

คิดเห็น เพื่อทบทวนหัวขอ้การแลกเปลี่ยน

เรยีนรูข้องกลุ่มนำไปสู่การปฏบิัตจิรงิและ

กำหนดกจิกรรมหรอืโครงการตามแผน

งบประมาณและรวบรวมองค์ความรูจ้ากการ

จัดกิจกรรมหรอืโครงการตามแผน

งบประมาณ 

- แต่งตัง้สมาชกิภายในกลุม่ 

- กลุ่มความรูท้บทวนหัวขอ้การ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูข้องกลุ่ม 

1. ปฏทินิการ

ดำเนินงาน 

2. รายช่ือบุคลากร

ที่การจัดการ

ความรู ้

3. หัวขอ้การ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ของกลุม่ความรู้ 

พฤศจกิายน 2562 1. ปฏทินิการดำเนินงาน 

2. รายช่ือบุคลากรที่การจัดการ

ความรู ้

3. หัวขอ้การแลกเปลี่ยนเรยีนรูข้อง

กลุ่มความรู ้

- คณบด ี

- ประธาน

สาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 

 

1.2 จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้(KM) และ

กำหนดประธานกลุ่ม 

คำสั่งคณะทำงาน

การจัดการความรู ้

ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2563 

ธันวาคม 2562 คำสั่งคณะทำงานการจัดการ

ความรู ้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

- คณบด ี

- ประธาน

สาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 

1.3 กำหนดองค์ความรูท้ี่จำเป็นในการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

หัวขอ้การจัดการ

ความรู ้เทคนคิ

การตพีมิพ์งานวจิัย

อยา่งมอือาชพี  

มกราคม 2563 เทคนคิการตพีมิพ์งานวจิัยอยา่งมอื

อาชพี ของนักศกึษาคณะวทิยาการ

จัดการ 

- คณบด ี

- ประธาน

สาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 
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ลำดับ กจิกรรม ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

แผน ผลลัพธ์ที่ได้ แผน ผลลัพธ์ที่ได้ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่

ต้องการ 

 

 

2.1 ถอดบทเรยีนจากบคุลากรในคณะที่มี

ความเชี่ยวชาญทางดา้น เทคนคิการตพีมิพ์

งานวจิัยอย่างมืออาชพี โดยประชุมกลุ่มยอ่ย

และถอดบทเรยีนวธิปีฏบิัตงิาน 

ความรูจ้ากการ

ถอดบทเรยีน 

เทคนคิการตพีมิพ์

งานวจิัยอย่างมือ

อาชพี 

มกราคม 2563 - วธิปีฏิบัตกิารจัดการองค์ความรู้

เกี่ยวกับ เทคนคิการตพีมิพ์งานวจิัย

อยา่งมอือาชพี 

- คณบด ี

- ประธาน

สาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ 

บางส่วนให้เหมาะสมตอ่การ

ดำเนนิงานของหน่วยงาน 

 

 

3.1 สกัดความรูท้ีไ่ดจ้ากการถอดบทเรยีนวธิี

ปฏิบัตริายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ

สกัดองค์ความรูจ้ากการถอดบทเรยีนวธิี

ปฏิบัตริายบุคคล 

- การจัดการองค์

ความรูเ้กี่ยวกับ

การนำเสนอ

ผลงานวจิัยบนเวที

อยา่งมอือาชพี 

ผ่านการสกัด

ความรูจ้ากกลุ่ม

ความรู ้

มนีาคม 2563 - การจัดการองค์ความรูเ้กี่ยวกับ

งานสารบรรณ ผ่านการสกัดความรู้

จากกลุ่มความรู ้

- คณบด ี

- ประธาน

สาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบ้างส่วนให้

เหมาะสมต่อการดำเนนิงานของหน่วยงาน 

โดยนำองค์ความรูจ้ากขอ้ 3.1 มาปรบัปรุง 

ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏบิัต ิ

- การจัดการองค์

ความรูเ้กี่ยวกับ 

เทคนคิการตพีมิพ์

งานวจิัยอย่างมือ

อาชพี  

มนีาคม 2563 - การจัดการองค์ความรูเ้กี่ยวกับ 

เทคนคิการตพีมิพ์งานวจิัยอยา่งมอื

อาชพี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในการเรยีนการสอนได้ 

- คณบด ี

- ประธาน

สาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการ

จัดการความรู้มาปรับใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจรงิ 

4.1 สมาชกิกลุ่มนำองค์ความรูเ้รื่อง เทคนคิ

การตพีมิพ์งานวจิัยอย่างมืออาชีพ ไปปรับใช้

กับการเรยีนการสอน 

4.2 รวบรวมผลงานที่ไดจ้ากการนำองค์

ความรูไ้ปปฏิบัตใิหก้ับกองนโยบายและแผน 

มคีวามรูค้วาม

เข้าใจ เทคนคิการ

ตพีมิพ์งานวจิัย

อยา่งมอือาชพี 

มถิุนายน 2563 1. คู่มอืเทคนคิการตพีมิพ์งานวจิัย

อยา่งมอือาชพี 

 

- คณบด ี

- ประธาน

สาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 
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ลำดับ กจิกรรม ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

แผน ผลลัพธ์ที่ได้ แผน ผลลัพธ์ที่ได้ 

5 การนำประสบการณ์จากการ

ทำงานและการประยุกต์ใช้

ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกดัออกมาเปน็ขุมความรู้ 

 

5.1 ประชุมกลุม่ยอ่ยแลกเปลี่ยนความรู้

หลังจากที่นำองค์ความรู ้เรื่อง เทคนคิการ

ตพีมิพ์งานวจิัยอยา่งมอือาชีพ โดยสรุปสิ่งที่ได้

เรยีนรูห้ลังจากที่นำองค์ความรูไ้ปปฏบิัต ิและ

สกัดเป็นองคค์วามรูเ้รื่อง เทคนคิการตพีมิพ์

งานวจิัยอย่างมืออาชพี 

- การจัดการองค์

ความรูเ้กี่ยวกับ 

เทคนคิการตพีมิพ์

งานวจิัยอย่างมือ

อาชพี 

สงิหาคม 2563 1. คู่มอืเทคนคิการตพีมิพ์งานวจิัย

อยา่งมอือาชพี 

 

- คณบด ี

- ประธาน

สาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเปน็ระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 

6.1 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู ้เรื่อง              

เทคนคิการตพีมิพ์งานวจิัยอยา่งมอือาชีพ 

6.2 ส่งผลงานเขา้ร่วมกิจกรรมสรรหาแนว

ปฏิบัตทิี่ด ี

6.3 เขา้ร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

6.4 เผยแพร่องค์ความรูก้ารจัดการองค์

ความรูเ้รื่อง เทคนคิการตพีมิพง์านวจัิยอยา่ง

มอือาชพี ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่สนใจ

ทัง้ในหน่วยงานและนอกหน่วยงานนำไปปฏิบัต ิ

1. เล่มสรุปผลการ

ดำเนินงาน 

2. เล่มสรปุองค์

ความรูเ้รื่อง 

เทคนคิการตพีมิพ์

งานวจิัยอย่างมือ

อาชพี 

กันยายน 2563 1. คู่มอืเทคนคิการตพีมิพ์งานวจิัย

อยา่งมอือาชพี 

2. ภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผ่านช่องทาง   ต่างๆ ของคณะ  

เช่น เว็บไซต ์

 

- คณบด ี

- ประธาน

สาขาวชิา 

- คณาจารย ์

- คณะทำงาน KM 
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ส่วนที่ 3 

ผลผลติและผลลัพธ ์

1. ความรู้ทีไ่ด้และการกลั่นกรองความรู้ 
  

 

องค์ความรู้ที่เลือก 

ผล 

รูปแบบความรู้ทีไ่ด ้ ผ่านการกลั่นกรองจาก การเผยแพร ่

1. Active learning by 

education application 

คู่มือ Active learning by 

education application 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการการ

จัดการความรู ้คณะวทิยาการ

จัดการ  

2. คณาจารย์ผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

Active learning by education 

application 

1. แจกคู่มือแก่บุคลากร

ภายในคณะและหน่วยงาน

ภายนอกคณะ 

2. นำเสนอบนเว็บไซต์

คณะวทิยาการจัดการ 

3 .ประช ุมแลก เปล ี ่ ยน

เรยีนรู ้

2. เทคนิคการตพีมิพ์

งานวจิัยอยา่งมืออาชพี 

คู่มือเทคนิคการตพีมิพ์

งานวจิัยอยา่งมืออาชพี   

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการการ

จัดการความรู ้คณะวทิยาการ

จัดการ  

2. คณาจารย์ผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

เทคนิคการตพีมิพ์งานวจิัย

อย่างมืออาชพี   

1. แจกคู่มือแก่บุคลากร

ภายในคณะและหน่วยงาน

ภายนอกคณะ 

2. นำเสนอบนเว็บไซต์

คณะวทิยาการจัดการ 

3. ประชุมแลกเปล่ียน

เรยีนรู้ 

4. บทความท่ีไดร้ับการ

ตพีมิพ์ในวารสารต่างๆ 

(TCI 1 และ TCI 2)  

5. ผลงานนักศกึษาในการ

ประชุมวชิาการใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

   

2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

    2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ 

 1. ช่วยพัฒนาการมีส่วนร่วมของผูเ้รยีนใหค้ดิและทำตลอดจนพัฒนาคามคดิและทักษะ 

 2. มกีารใหข้อ้มูลยอ้นกลับเพื่อการพัฒนาของผูเ้รยีน 

 3. ใหค้วามสำคัญกับความแตกต่างของผูเ้รยีน 

 4. เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดค้ดิ และพูดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรยีนและไดฝ้กึปฎบิัติจรงิ 
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 5. สร้างเครือข่ายระหว่างบุคคลรวมถึงสื่ออุปกรณ์ในการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิด

ความสนใจในการเรยีนรู ้

 6. ฝึกฝนทักษะสำคัญให้กับผู้เรียน เช่นการร่วมมือร่วมใจในการทำงาน การทำงานร่วมกับ

ผูอ้ื่น 

 7. สรา้งความมั่นใจในตนเองในการนำเสนอผลงานของตนเองกับผู้อื่น 

 8. สรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรู้ในห้องเรียนโดยการสร้างการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ

นักศกึษาและนักศกึษากับนักศกึษาในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

 

    2.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

 1. อาจารย์ผูส้อนมีรูปแบบวธิกีารสอนที่น่าสนใจ กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในการเรยีน 

 2. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให ้ผูส้อนเกดิความสะดวกสบายในการ ถ่ายทอดความรู ้

 3. อาจารย์ผูส้อนมกีารพัฒนาองค์ความรู้จากการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกับศตวรรษที่ 21 

 4. คณะมกีารจัดเก็บ องค์ความรูท้ี่ไดจ้าก Active learning by education application เพื่อใช้ใน

การเผยแพร่วธิกีารสอนใหก้ับอาจารย์ที่สนใจ 

 5. ผลประเมนิของนักศกึษาต่ออาจารย์มีความพงึพอใจสูงข้ึนตามลำดับ 

 

    2.3 การขยายผลการนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 1. คณาจารย์นำองค์ความรู ้และแนวปฏิบัติที ่ดีที ่ได้รับจาก Active learning by education 

application รูไ้ปเป็นแนวทางในพัฒนาสมรรถนะตนเอง 

 2. มกีารขยายผลโดยนำองค์ความรู ้Active learning by education application และแนวปฏิบัติ

ที่ดไีปปรับใช้กับ กจิกรรมอื่นๆ ของคณะ 

 3. ทำการติดตามวัดผลตามประเด็นความรู ้และเป้าหมาย ที ่ได้จาก Active learning by 

education application 

 4. นำผลการประเมินการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกลการจัดการความรู้ของ

คณะ 

 5. สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการให้กับบุคคลที่สนใจ

และสามารถถ่ายทอดองค์ความรูอ้อกมาไดอ้ย่างชัดเจน 

 

3. สรุปการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

    3.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1. ความตอ้งการพัฒนาตัวเองของอาจารย ์

 2. มกีารประยุกต์ใช้เครื่องมือส่ือสารของนักศกึษามาใชใ้นการเรยีนการสอน 
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 3. ความน่าสนใจของรูปแบบ Active learning by education application 

 4. การเผยแพร่ความรูรู้ปแบบ Active learning by education application ของคณะ 

 5. การจัดเก็บแหล่งข้อมูล อย่างเป็นระบบของคณะ 

 6. ผูบ้รหิารใหค้วามสำคัญและส่งเสรมิรูปแบบ Active learning by education application 

 7. การพัฒนาในด้านวิชาการ การเขียนผลงานวจิัยและนวัตกรรม ของนักศึกษาและอาจารย์

ในสาขาวชิาต่างๆในคณะวทิยาการจัดการ 

 

    3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

 1. บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการเรยีนการสอน Active learning by 

education application 

 2. ความซับซ้อนในรูปแบบการสอนแบบ Active learning by education application สร้าง

ความยุ่งยากสำหรับวธิีการสอนของอาจารย ์

 3. การปล่อยให้ผู้เรียน มีอิสระในการเรียน อาจเป็นช่องว่างใหผู้้เรยีนบางคนละเลยต่อหน้าที่

ตัวเอง 

 4. การลดบทบาทและการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอนจำเป็นที่ผู้เรียนต้องให้ความสำคัญกับ

การแสวงหาความรูด้ว้ย 

 5. ผูส้อนตอ้งมีจติวทิยาในการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความตอ้งการ การแสวงหาความรู ้

 

4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกดิขึ้น 

    4.1 งานวจัิย 

 ในการเรียนการสอนวิชาสถิติเพื่อธุรกิจและการวิจัย ได้เอาแนวคิดการเรียนการสอนแบบ 

Active learning by education application มาใช ้และผลท ี ่ ได ้จากการสอนแบบ Active learning by 

education application ทำให ้นักศกึษามีงานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ในเวทีระดับชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับ

และสามารถเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจ และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุง

ในการจัดการเรยีนการสอนและการประกอบอาชีพของนักศกึษาไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

 

    4.2 นวัตกรรม 

  ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการสนับสนุน

ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการ

ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน พบว่า มีหลักสูตรที่นักศกึษามีส่วนร่วมในการสรา้งนวัตกรรม 

โดยมรีายละเอยีด ดังนี้  
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  1. การพัฒนาอุปกรณ์เสรมิเคาน์เตอร์กดเครื่องดื่มเพื่อลดระยะเวลาในการทำความสะอาดและ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในร้านเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยให้การทำความสะอาด

มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้งานภายในร้านค้าสะดวกซื้อ และร้านค้าทั ่วไปที่จำหน่าย

เครื่องด่ืม 

  2. การพัฒนาอุปกรณ์ชัน้วางนำ้แข็งหรอืตะแกรงรองเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย เป็นอุปกรณ์ช้ัน

วางน้ำแข็งในร้านสะดวกซื้อ หรือร้านขายเครื่องดื่ม เพื่อให้การใช้งานมีความสะดวก ใชง้่าย ราคาต่ำ 

เป็นอุปกรณ์ที่ไดร้ับการพัฒนาจากนักศกึษาเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้ 

  3. การพัฒนาอุปกรณ์ตัดแบ่งชิน้ขนมปังเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย เพื่อใหค้วามสะดวกในการ

ตัดขนมปังในรา้นสะดวกซื้อมคีวามง่ายในการตัดแบ่งขนมปัง ใช้เวลาอันรวดเร็ว ราคาไม่สูงมาก และยัง

จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑเ์พื่อเพิ่มมูลค่าใหก้ับการใชง้านใหร้า้นสะดวกซื้อที่สนใจ 

  4. แผ่นดูดซับแบบใหม่จากแปง้ข้าวเจา้ 

  5. ปุย๋อัดเม็ดจากมูลโค การพัฒนาจากมูลโคที่ไม่ใช้งานแล้วนำกลับมาใช้เพื่อทำเป็นปุย๋อัดเม็ด

จากมูลโค สามารถใช้งานไดส้ะดวก เก็บไวไ้ดน้าน เหมาะสำหรับการปลูกพชืแทนการใชปุ้ย๋เคมี 

  6. ซีเรียลบาร์ การนำธัญพืชที่มีในท้องถิ่นนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื ่อเพิ่มมูลค่าให้กับ

สนิคา้ รับประทานไดง้่าย เก็บไดน้าน  

  7. ข้าวเกรียบปลา เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแปรรูปเป็นข้าวเกรียบปลาใน

รสชาติต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค สามารถเก็บไว้ได้นาน และยังจะเป็นการสร้างรายได้

ใหก้ับชุมชนผูผ้ลิต 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลผู้บรหิารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO) 
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CKO  Profile 

 
 

ส่วนที่ 1  : ชื่อหน่วยงาน/ผู้บรหิารด้านการจัดการความรู้ 

หน่วยงาน :คณะวทิยาการจัดการ 

ผู้บรหิารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO) 

ชื่อ :รองศาสตราจารย์ ดร.จติต ินามสกุล  :กติตเิลศิไพศาล 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ-สกุล 

(ภาษาอังกฤษ)  

Asst.Dr. Jitti  Kittilertpaisan 

วัน/เดอืน/ปเีกิด 25 สงิหาคม 2513 

ตำแหน่งงาน (ปัจจุบัน) คณบดคีณะวทิยาการจัดการ 

ฝ่าย/แผนก/หน่วย คณะวทิยาการจัดการ 

การศกึษาดูงาน -  

เกยีรตคิุณที่ไดร้ับ - 

ที่อยู ่ มหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร 

การตดิต่อ โทรศัพท์            :  042-970-028   โทรศัพท์มอืถอื  : 081-873-640-0 

E-mail address   :  - 

ประวัตกิารศกึษา (จากการศกึษาล่าสุด-เริ่มตน้) 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปี พ.ศ.ที่จบการศกึษา 

ปรญิญาเอก การบรหิารการพัฒนา NIDA 2551 

ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ NIDA 2538 
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ภาคผนวก ข 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวทิยาการจัดการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ 

ที ่๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ  

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดดำเนินการตามตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ระดับ

ความสำเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาตามคำรับรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหการดำเนินงานดานการจัดการความรูของคณะฯ เปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     ประธานกรรมการ 

๒.  รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ   กรรมการ 

๓.  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 

๔.  รองคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 

๕.  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

๖.  ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร     กรรมการ 

๗.  ประธานสาขาทุกสาขา     กรรมการ 

๘.  หัวหนาสำนักงานคณบด ี     กรรมการ 

๙.  นางกชพร  จันทรเรือง             กรรมการ        

๑๐.  นายวศิน  เพชรพงศพันธ                 กรรมการ 

๑๑.  นางสาวชฎาพร  แนบชิด                                    กรรมการ 

๑๒.  นางสาวเจตรัมภา  พรหมทะสาร    กรรมการ 

๑๓.  นายสิทธิศักดิ ์ สุวรรณ ี               กรรมการ 

๑๔.  นายพัฒนภูมิ  แสนศักดิ์     กรรมการ                                   

๑๕.  นางรุจิรา  จงคลายกลาง     กรรมการ 

๑๖.  นางสาวลฎาภา  ศรีพสุดา     กรรมการ 

๑๗.  นางสาวปยพัชร  วิมลโสภณกิตต ิ    กรรมการ 

๑๘.  นายกฤตกร  มั่นสุวรรณ          กรรมการ 

๑๙.  นางสาวศศิภา  ชวพันธุ     กรรมการ 

๒๐.  นายธิติพงษ  สมจันทร     กรรมการ 
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๒๑.  นายสุเทพ  จันทรชนะ     กรรมการ 

๒๒.  นายประภัสศลิป  นามเสนา    กรรมการ 

๒๓.  นายปรัชญา  สาระทรัพย     กรรมการ 

๒๔. นางสาวกาญจนาภรณ  นิลจินดา    กรรมการและเลขานุการ  

๒๕. นายชิษณุทัศน  พิชยประภาพัฒน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

         

 หนาที่ความรับผิดชอบ 

๑) กำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางการจัดทำแผนการจัดการความรู ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) จัดทำแผนจัดการความรูคณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓) รวบรวมและดำเนินการจัดทำกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู ตามแผนการจัดการ

ความรู 

๔) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู ตามแผนการจัดการความรู 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที ่ ๓  มกราคม  ๒๕๖๓     

       

 

                                                                                      

                                                                                          

(รองศาสตราจารย ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล) 

                                     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกจิกรรม โครงการ การจัดการความรู้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาพการใช้แอปพลเิคชั่นในการเรยีนการสอน จากองคค์วามรู้ Active learning by 

education application 

 

 
 

 

ภาพการนำเสนอวจิัยหลังจากการใช้คู่มอืเทคนิคการตพิีมพ์งานวิจัยอย่างมอือาชีพ 
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ภาพการใช้แอปพลเิคชั่นในการเรยีนการสอน จากองคค์วามรู้ Active learning by 

education application 

 

 
 

ภาพการนำเสนอวจิัยหลังจากการใช้คู่มอืเทคนิคการตพิีมพ์งานวิจัยอย่างมอือาชีพ 
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ภาพการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายหลังการใช้ Active learning by education application 

 

 

 
 

ภาพการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายหลังการใชเ้ทคนคิการตพิีมพ์งานวจิัยอย่างมอือาชีพ 
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นวัตกรรม 

 
 

 
 

การพัฒนาอุปกรณ์ตัดแบ่งช้ินขนมปัง 
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ปุ๋ยอัดเม็ดจากมูลโค 
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ซเีรียลบาร์ 
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