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แผนการจัดการความรู้ด้านการเรยีนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 

ปีงบประมาณ 2562  
............................................................................. 

ช่ือหน่วยงาน....คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร................. 
ประเด็นความรู้ที่ดําเนินการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ เรื่อง .....การจัดการ
ความรู้ด้านการเรยีนการสอนโดยบูรณาการกบัการวิจัย บริการวิชาการและศลิปวัฒนธรรม 

ขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 

(1) การกําหนดความรู้
หลักที่จําเป็นหรือสําคัญ
ต่องานหรือกิจกรรมของ
กลุ่มหรือองค์กร

- เพ่ือสังเคราะห์
ประเด็นการจัดการ
ความรู้

- จัดประชุมระดมความคิด 10
หลักสูตร

9 พ.ย. 62 คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

(2) การเสาะหาความรู้ที่
ต้องการ

- เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้

- จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ

17 พ.ย.62 คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

(3) การปรับปรุง
ดัดแปลง หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้งานของ
ตน

- เพ่ือปรับปรุง
ดัดแปลง หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้
งานของตน

- จัดประชุมทบทวนองค์
ความรู้จากทุนด้านองค์ความรู้
10 หลักสูตร

29 พ.ย.62 คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

(4) การประยุกต์ใช้
ความรู้ในกิจการงาน
ของตน

- เพ่ือประเมินผล
การจัดการความรู้

- จัดประชุมนําเสนอองค์
ความรู้และประเมินผลการใช้
องค์ความรู้

6 ธ.ค. 62 คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

(5) การนําประสบการณ์
จากการทํางาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ
สกัด“ขุมความรู”้
ออกมาบันทึกไว้

- เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้

- จัดประชุมนําเสนอองค์
ความรู้จากการประเมินผลแล้ว
และสกัดเป็น
“ขุมความรู้”

3 เม.ย. 63 คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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ข้ันตอนการจดัการ
ความรู้ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 

(6) การจดบันทึก “ขุม
ความรู้” และ “แก่น
ความรู้” สําหรับไว้ใช้
งาน และปรับปรุงเป็น
ชุดความรู้ที่ครบถ้วน 
ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมาก
ขึ้น เหมาะต่อการใช้
งานมากย่ิงขึ้น 

- เพ่ือจัดทําสรุปองค์
ความรู้ 
- เพ่ือเผยแพร่ผลการ
จัดการความรู้ต่อ
สาธารณะ 

- จัดเวทีนําเสนอผลการ
จัดการความรู้สู่สาธารณะ 

23 เม.ย.63 คณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 

 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(นางสาวตรรกพร สุขเกษม) 

ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้                
วัน เดือน ปี .....2 ตุลาคม 2562........... 

 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(ดร.พิษณุ  บุญนิยม) 

ผู้อํานวยการ 
วัน เดือน ปี .....2 ตุลาคม 2562........... 

 



แผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ปีการศึกษา 2562  
 

ช่ือหน่วยงาน.............คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม............................. 
ประเด็นความรู้ท่ีดําเนินการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน  การเขียน มคอ.3 รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนแบบ WIL 

 
ข้ันตอนการจดัการความรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 
(1) การกําหนดความรู้หลัก
ท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องค์กร 

เพ่ือกําหนดความรู้
หลักที่จําเป็นหรือ
สําคัญต่องานการ
จัดการเรียนการ
สอน 

สํารวจความคิดเห็นของ
อาจารย์ในคณะ เพ่ือกําหนด
ความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญ
ต่องาน พร้อมทั้งกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย (สํารวจผ่านทาง
แบบสํารวจออนไลน์) 

8 ก.ค.62 
 

อาจารย์คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

(2) การเสาะหาความรู้ท่ี
ต้องการ 

เพ่ือเสาะหาความรู้
จากการจัดการ
เรียนการสอน 
 

- บันทึกข้อความแจ้งการจัด
กิจกรรมและขอความ 
อนุเคราะห์เสาะหาองคค์วามรู้
เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยน 
 
- จัดทําตัวอย่างการเขียนมคอ.
3 รายวิชาที่มีการจัดการเรียน
สอนแบบ WIL 
 
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ WIL หัวข้อเรื่อง 
“การเขียน มคอ.3 รายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
WIL” 

9 ต.ค.62 
 
 
 
 

21 ต.ค. 62 
 
 
 

30 ต.ค.62 
 

- บุคลากร
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
- ทีมวิทยากร 
 
 
 
วิทยากร 
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 
หัวหน้างานหลักสูตร 
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย 
อ.จตุรงค์ ธงชัย 
อ.บัณฑิต ศรีสวัสด์ิ  
อ.จารุกิตต์ิ พิบูลนฤ
ดม 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง 
หรือสร้างความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้งานของตน 

เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ี
ดีในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
WIL 

- สรุปองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียน
การสอนแบบ WIL หัวข้อเรื่อง 
“การเขียน มคอ.3 รายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
WIL” 
- เผยแพร่องคค์วามรู้ผ่านป้าย

30 ต.ค.62 
 
 
 
 
 
 

- อาจารย์คณะ 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
 
 
- บุคลากร



ข้ันตอนการจดัการความรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 
ประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์คณะ  
และส่ือสงัคมออนไลน์ของคณะ 
 
 
 

1 พ.ย.62 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

(4) การประยุกต์ใช้ความรู้
ในกิจการงานของตน 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ WIL 

- อาจารย์นํา มคอ.3 ท่ีได้จาก
การจัดกิจกรรม ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของภาค
การศึกษาที่ 2/2562  

25 พ.ย.62- 
มี.ค.63 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนแบบ 
WIL 

(5) การนําประสบการณ์จาก
การทํางาน  และการประยุกต์ 
ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสกัด“ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 

เพ่ือสกัดองค์ความรู้
จากประสบการณ์ท่ี
ได้จากการนํา
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 

- กิจกรรมกํากับติดตามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เรียนการสอน  หัวข้อ “การ
เขียน มคอ.3 รายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
WIL” 
 

 8 พ.ค. 63 - อาจารย์คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
- คณะกรรมการ
ดําเนินงานพัฒนา
สถาบันสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 (6) การจดบันทึก “ขุม
ความรู้” และ “แก่นความรู้” 
สําหรับไว้ใช้งาน และ
ปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ี
ครบถ้วน ลุ่มลึกและ
เช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อ
การใช้งานมากย่ิงขึ้น 

เพ่ือบันทึกความรู้
ให้เป็นระบบ 

- การถอดบทเรียนจากการจัด
กิจกรรมกํากับติดตามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เรียนการสอน 
 
- รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอน 
 
- เผยแพร่องคค์วามรู้ผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์  เว็ปไซต์คณะ  
และส่ือสงัคมออนไลน์ของคณะ 

9-12 พ.ค.
63 

 
 
 

15 พ.ค.63 
 
 
 

18 พ.ค. 63 

- กรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานพัฒนา
สถาบันสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
 

 

 

  ลงช่ือ..................................................... 
   (อาจารย์กนกวรรณ  เขียววัน) 

ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน   
              วัน.....เดือน....................ปี.............  

ลงช่ือ................................................... 
(                                ) 

ผู้อํานวยการ 
วัน.....เดือน....................ปี............. 

 









แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
ของหน่วยงานในมหาวทิยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 

ช่ือหน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นความรู้ที่ดําเนินการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ได้แก่ เรื่อง การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ   

ขั้นตอนการจดัการความรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือน ป ี กลุ่มผู้ร่วม
กิจกรรม 

1. การกําหนดความรู้หลักที่
จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 

เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และเตรียมความ
พร้อมที่สอดคล้องกับ
กิจกรรม 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

 คณาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ใน
การตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ และ
คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผู้ทีส่นใจ 

2. การเสาะหาความรู้ที่
ต้องการ 

    

3. การปรับปรุง ดัดแปลงหรอื
สร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะ
ต่อการใช้งานของตน  

เพ่ือจัดทําองค์ความรู้
และ/หรือแนวปฏิบัติที่ดี 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

  

4. การประยุกต์ใช้ความรู้ใน
กิจกรรมงานของตน 

เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

การจัดการความรู้ 
เรื่อง การตีพิมพ์
ในระดับ
นานาชาติ   

 

ครั้งที่ 1 หลงั
สอบปลาย
ภาค 2/2562 

 

5. การจดบันทึก “ขุมความรู้”
และ “แก่นความรู้” ใช้งานและ
ปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วนลุ่มลึกและเช่ือมโยง
มากขึ้น เหมาะสมต่อการใช้
งานมากย่ิงขึ้น 

 Story Telling 
และเผยแพร่ผ่าน 
Website  

 สรุปและจัดทําโดย
คณะกรรมการ
ระดับคณะ 

        

   

ลงช่ือ...........................................................            ลงช่ือ........................................................... 

        (ผู้ช่วยศาตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส)                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล) 
      ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้     คณบดี 

     .............../.................../.......................           .............../.................../....................... 

 



แผนการจัดการความรู้ด้านการเรยีนการสอน  
ของหน่วยงานในมหาวทิยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 

ช่ือหน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นความรู้ที่ดําเนินการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข้ันตอนการจดัการความรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือน ป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 

1. การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็น
หรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของ
กลุ่มหรือองค์กร 

เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และเตรียมความ
พร้อมที่สอดคล้องกับ
กิจกรรม 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

 คณาจารย์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ     
3. การปรับปรงุ ดัดแปลงหรอืสร้าง
ความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้
งานของตน  

เพ่ือจัดทําองค์ความรู้
และ/หรือแนวปฏิบัติที่ดี 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

  

4. การประยุกต์ใช้ความรู้ใน
กิจกรรมงานของตน 

เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

การจัดการ
ความรู้ เร่ือง 
การจัดการ
เรียนการสอน
ที่เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม 
ให้กับ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี   

ครั้งที่ 1 หลงั
สอบปลาย
ภาค 2/2562 

 

5. การจดบันทึก “ขุมความรู้”และ 
“แก่นความรู้” ใช้งานและปรบัปรุง
เป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วนลุ่มลึก
และเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะสมต่อ
การใช้งานมากย่ิงขึ้น 

 Story 
Telling และ
เผยแพร่ผ่าน 
Website  

 สรุปและจัดทําโดย
คณะกรรมการระดับ
คณะ 

 

 

ลงช่ือ...........................................................            ลงช่ือ........................................................... 

        (ผู้ช่วยศาตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส)                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล) 
      ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้     คณบดี 

     .............../.................../.......................           .............../.................../....................... 
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แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563 

......................................................... 
 

ช่ือหน่วยงาน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็นความรู้ที่ดําเนินการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ได้แก่  
“เทคนิคการวางแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัย : การเขยีนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือขอ
ทุน” 
 

  ข้ันตอนการ
จัดการความรู้ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
วัน 

เดือนปี 
กลุ่มผู้ร่วม
กิจกรรม 

(1) การกําหนด
ความรู้หลักที่
จําเป็นหรือสําคัญ
ต่องานหรือ
กิจกรรมของกลุ่ม
หรือองค์กร 

เพ่ือสังเคราะห์
ประเด็นการ
จัดการความรู้  
 

จัดประชุมเพ่ือกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็น
หรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องค์กร คือ “เทคนิคการวางแผนงานวิจัย
และชุดโครงการวิจัย : การเขียน
โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือขอทุน” 

ต.ค.62 นักวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

(2) การเสาะหา
ความรู้ท่ีต้องการ 

เพ่ือให้คณาจารย์
รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จาก
ผู้เช่ียวชาญ 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสาะหาองค์
ความรู้จากผู้เช่ียวชาญจากภายในและ
ภายนอก เรื่อง “เทคนิคการวางแผนงานวิจัย
และชุดโครงการวิจัย : การเขียน
โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือขอทุน” 

15 
พ.ย.62 

นักวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

(3) การปรับปรุง 
ดัดแปลงหรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้
งานของตน 

เพ่ือปรับปรุง 
ดัดแปลง หรือ
สร้างความองค์
ความรู้ที่
เหมาะสมต่อการ
ใช้งาน 

คณาจารย์ปรับปรุงดัดแปลง หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนจากเร่ือง “เทคนิคการ
วางแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัย : การ
เขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือขอ
ทุน” ให้มีความเหมาะต่อการใช้งานของแต่
ละประเด็นงานวิจัย 

พ.ย.62 
- 

ธ.ค.62 

นักวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

(4) การประยุกต์ใช้
ความรู้ในกิจการ
งานของตน 

เพ่ือประเมินผล
การจัดการการ
ความรู้ 

จัดประชุมนําเสนอองค์ความรู้ “เทคนิคการ
วางแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัย :  
การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือขอ
ทุน”และประเมินผลการใช้องค์ความรู้ 

24  
ธ.ค.62 

นักวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

(5) การนํา
ประสบการณ์จาก
การทํางาน และ
การประยุกต์ใช้

เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์
ความรู้ 

จัดประชุมเพ่ือให้คณาจารย์นาํประสบการณ์
จากการเขียนแผนงานวิจัยและชุด
โครงการวิจัย : การเขียนโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการเพ่ือขอทุน และการประยุกต์ใช้

30 
ม.ค.63 

นักวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
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  ขั้นตอนการ
จัดการความรู้ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
วัน 

เดือนปี 
กลุ่มผู้ร่วม
กิจกรรม 

ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
และสกัด“ขุม
ความรู้” ออกมา
บันทึกไว้ 

ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย และ
สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้   
 

(6) การจดบันทึก 
“ขุมความรู้” และ 
“แก่นความรู้” 
สําหรับไว้ใช้งาน 
และปรับปรุงเป็น
ชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึก
และเช่ือมโยงมาก
ขึ้น เหมาะต่อการ
ใช้งานมากย่ิงขึ้น 

เพ่ือจัดทําสรุป
องค์ความรู้และ
เผยแพร่ผลการ
จัดการความรู้ต่อ
สาธารณะ 

- นําเสนอผลการจัดการความรู้ เทคนิคการ
วางแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัย : การ
เขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือขอทุน  
สู่สาธารณะ 
- เผยแพร่ เว็บไซต์คณะ
https://huso.kpru.ac.th/   
- เผยแพร่ เว็บไซต์ระบบระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
http://mis.kpru.ac.th/ 
- เผยแพร่ Facebook คณะ 
https://www.facebook.com/HusoKpru 
- เผยแพร ่Line คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- เผยแพร ่Line มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

30 
ก.พ.63 

นักวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

 

 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(......อาจารย ์ดร.โอกามา จ่าแกะ......)  

ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้งานวิจัย       
10 ตุลาคม 2562 

 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(…….อาจารย์ ดร.พิษณ ุ บญุนิยม……………) 

ผู้อํานวยการ 
10 ตุลาคม 2562 

 

 



 
 

แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ปีการศึกษา 2562  
 

ช่ือหน่วยงาน................คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..................... 
ประเด็นความรู้ท่ีดําเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร Scopus 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 
(1) การกําหนดความรู้หลัก
ท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องค์กร 

เพ่ือตกผลึกความรู้
หลักที่สําคัญกบัการ
ตีพิมพ์วารสารฯ 

สํารวจความคิดเห็นของอาจารย์
ในคณะ  เพ่ือกําหนดความรู้หลัก
ที่จําเป็นต่องาน  พร้อมทั้ง
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย (สํารวจ
ผ่านทางแบบสาํรวจออนไลน์) 

8 ก.ค.2562 อาจารย์คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

(2) การเสาะหาความรู้ท่ี
ต้องการ 

เพ่ือแสวงหาความรู้
แนวทางการตีพิมพ์
วารสาร 

1. รวบรวมข้อมูลเทคนิค
วิธีการตีพิมพ์หลากหลาย
รูปแบบ 
 
2. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้  เชิญผู้มีประสบการณ์แต่
ละโปรแกรมเป็นแกนนําในการ
ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งท่ี 1 
3. เชิญผู้เช่ียวชาญผู้มี

ประสบการณ์ให้มาช้ีแนวทาง 
 
4. นําข้อมูลส่งคืนให้กับ

อาจารย์ทุกท่าน 

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 
ถึง  
กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 

อาจารย์คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
วิทยากร + 
อาจารย์ภายใน
คณะฯ 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง 
หรือสร้างความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้งานของตน 

เพ่ือใช้องค์ความรู้
ด้านตีพิมพ์ให้ปรับ
ให้เหมาะสมกับ
บริบทงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์ของ
นักวิจัย 

ตรวจสอบองค์ความรู้อีกครั้ง
หลังจากสรุปผล  และนําข้อสรุป
ให้อาจารย์ทุกท่าน ด้วยการทํา
แบบสอบถาม online และนํา
ผลมาสกัด จะเห็นถึงแนวทาง
ของอาจารย์แต่ละท่านซ่ึงแต่ละ
ท่านสามารถปรับให้เหมาะสม
กับตนเอง 

มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

อาจารย์คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

(4) การประยุกต์ใช้ความรู้
ในกิจการงานของตน 

เพ่ือนําองค์ความรู้
มาประยุกต์ใช้กับ
งาน 

ติดตามผลจากการนําแนวของ
แต่ท่านไปใช้ สอบถามผ่านทาง 
online   

เมษายน 
พ.ศ. 2563 
 

อาจารย์คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

(5) การนําประสบการณ์
จากการทํางาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด

เพ่ือสกัดขุมความ
ความรู้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ออกมาเป็นรูปแบบ

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
มุมมองของการนําองค์ความรู้
ของกิจกรรมทีผ่่านมามาใช้ 
และหาข้อสรุปขุมความรู้  

พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 

อาจารย์คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 



 
 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึก
ไว้ 

ท่ีใช้กับบริบท (ครั้งท่ี 2) 

(6) การจดบันทึก “ขุม
ความรู้” และ “แก่น
ความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน 
และปรับปรุงเป็นชุดความรู้
ท่ีครบถ้วน ลุ่มลึกและ
เช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อ
การใช้งานมากย่ิงขึ้น 

เพ่ือจัดทําชุดความรู้
ท่ีเป็นแก่นของ
ความรู้ออกมาและ
ทําการเผยแพร่ 

จัดทําชุดความรู้ผ่านสื่อ online 
ให้ท้ังอาจารย์ในคณะและ
บุคคลภายนอกได้เรียนรู้ 

พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 

อาจารย์คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

 
ลงช่ือ................................................................... 

(อาจารย์นิวดี  คลังสีดา) 
หัวหน้างานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย            
วัน.....เดือน..........................ปี…………. 

 
ลงช่ือ................................................................... 

 (..............................................) 
ผู้อํานวยการ 

วัน.....เดือน..........................ปี…………. 
 







แผนการจัดการความรู้ด้านพันธกิจ ของหน่วยงานในมหาวทิยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 

ปีการศึกษา 2562 
........................................................................................................ 

ชื่อหน่วยงาน สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

ประเด็นความรู้ท่ีดําเนินการจัดการความรู้ ด้านพันธกิจ  
เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุตามตัวช้ีวัด 

ข้ันตอนการจดัการความรู ้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือน ป ี กลุ่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

(1) การกําหนดความรู้
หลักที่จําเป็นหรือสําคัญ
ต่องานหรือกิจกรรมของ
กลุ่มหรือองค์กร 

เพ่ือกําหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ 
 

  ประชุมบุคลากรเพ่ือ
กําหนดหัวข้อการจัดการ
องค์ความรู้และเผยแพร่
หัวข้อ การบริหารจัดการ
โครงการ/แผนงาน ให้
บุคลากรได้รับทราบ 

ต.ค. 2562 บุคลากรของสาํนักฯ 

(2) การเสาะหาความรู้ท่ี
ต้องการ 

เพ่ือให้ได้เทคนิค วิธีการ
และปัจจัยท่ีทําให้การ  
บริหารจัดการประสบ
ความสําเร็จ 

  ค้นคว้า สืบค้น และ
รวบรวมองค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
เกี่ยวกับเทคนิคการบริหาร
จัดการ และติดตาม 
แผนงาน/โครงการ  ให้
บรรลุวัตถุประสงค์  (โดย
การหาข้อมูลจาก internet 
ประสบการณ์ตรง 
ของผู้ปฏิบัติงาน หรือจาก
แหลง่อ่ืน) 

พ.ย. 2562 บุคลากรของสาํนักฯ 
และผู้รับผิดชอบ
โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง
หรือสร้างความรู้บางส่วน
ให้เหมาะต่อการใช้งาน
ของตน 

เพ่ือให้ค้นหาการบริหาร
จัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

  ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจ 
ได้ง่ายขึ้น มีเน้ือหากระชับ 
ชัดเจน โดยผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง 
ข้อมูลองค์ความรู้และ
ร่วมกันปรับปรุงเนื้อหา 

ม.ค. 2563 บุคลากรของสาํนักฯ 
และผู้รบัผิดชอบ
โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

(4) การประยุกต์ใช้ความรู้
ในกิจการงานของตน 

เพ่ือให้การดําเนินงาน
ของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ 

  ได้รับความรู้และนําความรู้
ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ 

พ.ค. 2563 บุคลากรของสาํนักฯ 
และผู้รับผิดชอบ
โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

(5) การนําประสบการณ์
จากการทํางาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และ
สกัด “ขุมความรู้”  

เพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

  เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องเทคนิคการบริหาร
จัดการและติดตาม 
แผนงาน/โครงการ   

มิ.ย. 2563  บุคลากรของสาํนักฯ  
และผู้รับผิดชอบ
โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์



ข้ันตอนการจดัการความรู ้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือน ป ี กลุ่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ออกมาบันทึกไว้ ให้บรรลุวัตถุประสงค ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

(6) การจดบันทึก “ขุม
ความรู้” และ “แก่น
ความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน
และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ท่ีครบถ้วน ลุ่มลึก
และเช่ือมโยงมากขึ้น
เหมาะต่อการใช้งานมาก
ย่ิงขึ้น 

เพ่ือนําองค์ความรู้
เผยแพร่สูส่าธารณชน 

  1. จัดทําเอกสารสาร
เผยแพร่ความรู้สู่บุคลากร 
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของสํานักฯ 
  2. ผ่านเว็บไซต์ของสํานักฯ 

ก.ค. 2563  บุคลากรของสาํนักฯ  
และผู้รับผิดชอบ
โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 

ลงช่ือ.................................................................                    ลงช่ือ................................................................. 

        (...นางรุง่ทิพย์  แสงสว่าง......)                                          (....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล....) 

     ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้                ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

    วัน เดือน ปี ...................................................                                วัน เดือน ปี ................................................... 



แผนการจัดการความรู ดานการบริหารตามพันธกิจอ่ืนๆ  
ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ปการศึกษา 2562 
...................................................................................... 

 
ช่ือหนวยงาน 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ประเด็นความรูท่ีดําเนินการจัดการความรู ดานการบริหารตามพันธกิจอ่ืนๆ ไดแก เรื่อง 
 การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ Webometrics 
 
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ : 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน  
มีธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี : 4 ระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
กลยุทธท่ี : 6 สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการฯ : 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใหมีความพรอมตอการใหบริการ 
เปาประสงคท่ี : 1.1 สํานักฯ เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรูและ
การใหบริการ 
กลยุทธท่ี : 1.1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบตางๆ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดตามคํารับรอง (KPI) : 37 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏตามเกณฑ Webometrics 
 
ขั้นตอนการจัดการความรู วัตถุประสงค กิจกรรม วัน เดือนป กลุมผูรวมกิจกรรม 
(1) การกําหนดความรูหลัก
ท่ีจําเปนหรือสําคัญตองาน
หรือกิจกรรมของกลุมหรือ
องคกร 

- ไดประเด็นการจัดการ
ความรู 
- มีคณะทํางานการจัดการ
ความรู 
- มีผูรับผิดชอบการจดัการ
ความรูของหนวยงาน 
 
 

- การประชุมอภิปรายศึกษา
ประเด็นการจัดการความรูของ
ปการศึกษา 2561 เพ่ือวาง
แผนการจดัการความรูในป
การศึกษา 2562 พรอมระบุ
องคความรูท่ีจําเปน 
- แตงตั้งผูรับผดิชอบการจัด 
การความรู เรื่อง การพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 

ก.ย.-ต.ค. 
2562 

- ผูบริหารของสาํนัก
วิทยบริการฯ 

- ผูรับผดิชอบการ
จัดการความรูของ
สํานักวิทยบริการฯ 

- บุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯ 

(2) การเสาะหาความรูท่ี
ตองการ 

- ไดแผนการพัฒนาเว็บไซต
เพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 
- ไดแนวทางการพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 
- จํานวนการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช

- ศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
ความรูท่ีฝงอยูในคน  (Tacit 
Knowledge) และความรูท่ี
ชัดแจง  (Explicit 
Knowledge) เรื่อง การ
พัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับ
เกณฑ Webometrics 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

พ.ย. 2562-
มี.ค. 2563 

- ผูบริหารของสาํนัก
วิทยบริการฯ 

- ผูรับผดิชอบการ
จัดการความรูของ
สํานักวิทยบริการฯ 

- บุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯ 



ขั้นตอนการจัดการความรู วัตถุประสงค กิจกรรม วัน เดือนป กลุมผูรวมกิจกรรม 
งานการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือ
รองรับเกณฑ 
Webometrics 

เรียนรูเก่ียวกับการพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง 
หรือสรางความรูบางสวน
ใหเหมาะตอการใชงานของ
ตน 

- ไดแนวปฏิบัติในการ
บริหารจดัการเว็บไซตของ
หนวยงาน 
- ไดแนวทางการพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 

- นําองคความรูเก่ียวการ
พัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับ
เกณฑ Webometrics มา
แลกเปลีย่นและปรับปรุงให
เหมาะสมกับงาน โดยได
ถายทอดใหกับบุคลากรท่ี
เก่ียวของกับการดูแล
เว็บไซตของหนวยงาน 

มี.ค.-เม.ย. 
2563 

- ผูบริหารของสาํนัก
วิทยบริการฯ 

- ผูรับผดิชอบการ
จัดการความรูของ
สํานักวิทยบริการฯ 

- บุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯ 

(4) การประยุกตใชความรู
ในกิจการงานของตน 

- ไดแนวทางการพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 
 

- นําความรูท่ีไดมา
ดําเนินงานการพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 

เม.ย. 2563 - บุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯ 

(5) การนําประสบการณ
จากการทํางาน และการ
ประยุกตใชความรูมา
แลกเปลีย่นเรยีนรู และ
สกัด “ขุมความรู” ออกมา
บันทึกไว 

- เพ่ือเผยแพรองคความรู 
ไดแก เว็บไซต, เฟสบุค, 
แผนพับ, Line, จดหมาย
ขาว 
- เพ่ือไดชุมชนการเรียนรู 

- นําองคความรูท่ีไดมา
เผยแพรโดยจัดทําเอกสาร 
- สรางชุมชนการเรยีนรูการ
พัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับ
เกณฑ Webometrics 

พ.ค. 2563 - บุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯหรือ
บุคลากรอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลยัฯ ท่ี
สนใจ 

(6) การจดบันทึก “ขุม
ความรู” และ “แกน
ความรู” สําหรับไวใชงาน 
และปรับปรุงเปนชุดความรู
ท่ีครบถวน ลุมลึกและ
เช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะตอ
การใชงานมากยิ่งข้ึน 

- ไดแนวทางการดําเนินงาน
การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือ
รองรับเกณฑ 
Webometrics 

- จํานวนผูนําแนวทางการ
พัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับ
เกณฑ Webometrics ใชใน
การปฏิบัติงาน คดิเปนรอย
ละ 80 และนําแนว
ปฏิบัติงานท่ีดี (Best 
Practices) มาไวใชงาน 

พ.ค. 2563 - บุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯ 

 
 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(นางสาวสรลัชนา นํ้าเงินสกุณ)ี 

ผูรับผิดชอบงานการจัดการความรู                                                                                    
วัน เดือน ป ......2.....ตลุาคม.....2562.......... 

 

 

ลงช่ือ................................................................... 
(รองศาตราจารยอรณุลักษณ  รัตนพันธุ) 

ผูอํานวยการ 
วัน เดือน ป ......2.....ตลุาคม.....2562.......... 

 

 



แผนการจัดการความรู้ด้านพันธกิจอ่ืน ๆ 
ของหน่วยงานในมหาวทิยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 

ปีการศึกษา 2562 
....................................................................................... 

ช่ือหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
ประเด็นความรู้ที่ดําเนินการจัดการความรู้ ด้านพันธกิจ ได้แก่ เรื่อง การบรหิารจัดการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ.  

ข้ันตอนการจดัการความรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 
(1) การกําหนดความรู้หลัก
ท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องค์กร 
 
 
 
 

- เพ่ือให้ได้ผู้รับผิดชอบ
ความรู้ของหน่วยงาน 
- เพ่ือให้ได้ประเด็นการ
จัดการความรู้ 
 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ประจํากอง
พัฒนานักศึกษา 
- กําหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้จากการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้
ประจํากองพัฒนานักศึกษา 
ครั้งท่ี 1/2562  ในวันอังคาร 
ท่ี 3 กันยายน 2562 ท่ี
ประชุมมีมติให้จัดการความรู้
เรื่อง การบริหารจัดการ
กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา กยศ.  
เพ่ือให้บุคลากรทุกคน มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอนและกระบวนการ 
การบริหารจัดการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กยศ. และสามารถนําไป
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ภาระงานหลักของตนเอง 

ก.ย.2562 คณะกรรมการ    
การจัดการความรู้ 

(2) การเสาะหาความรู้ท่ี
ต้องการ 
 
 
 
 

- เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติท่ี
มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา กยศ.  
 
 

- ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 2 
/2562  
เพ่ือหาองค์ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการ
กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา กยศ.  
1. ศึกษาเกี่ยวกับ กฎ 

ต.ค. 2562 - คณะกรรมการ  
การจัดการความรู้ 
- บุคลากรในกอง
พัฒนานักศึกษา 



ข้ันตอนการจดัการความรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
2. จากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
3. นําองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การเสาะหาความรู้จากข้อ 1 
และข้อ 2 มาสรุปเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง
หรือสร้างความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 
 
 
 

- เพ่ือให้ทุกส่วนงาน
สามารถปฏิบัติงานได้
ประสานและสอดคล้อง
กับงาน กยศ. 
 

 - นําความรู้ที่ได้จากการ
เสาะหาความรู้ในขั้นตอนท่ี 
2 มาปรับปรุง ดัดแปลง 
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ของตน เน่ืองจากแต่ละงาน
ของกองพัฒนานักศึกษา
สามารถบริหารจัดการให้
ส่งเสริมต่องาน กยศ. ได้ 

พ.ย.2562 
– ม.ค. 
2563 

- คณะกรรมการ  
การจัดการความรู้ 
- บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

(4) การประยุกต์ใช้ความรู้
ในกิจการงานของตน 
 
 
 
 

- เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของแต่ละส่วนงาน 
ส่งเสริมต่อกระบวนการ
บริหารจัดการงาน กย
ศ. 

- จากการเสาะหาความรู้ใน
ขั้นตอนที่ 2 และนํามาสู่การ
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือ
สร้างความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้งานของตน
ในขั้นตอนที่ 3 น้ัน บุคลากร
ในแต่ละงานต้องดําเนินการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว
มาปฏิบัติงานของตน หาก
เกิดปัญหาจากการ
ดําเนินงาน นํามาเสนอต่อ
คณะกรรมการ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขและปรับปรุงให้ดี
ขึ้นต่อไป 
 

ก.พ. – มี.ค. 
2563 

- คณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ 
- บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 



ข้ันตอนการจดัการความรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 
5) การนําประสบการณ์จาก
การทํางาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และสกัด 
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึก
ไว้ 

- เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
หรือแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมและจําเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
- เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว และมี
ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของการ
ปฏิบัติงาน กยศ. 
 

- นําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ทํางานมาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน กยศ. และ
ปรบัปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน 
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกนั 
- จากการท่ีแต่ละงานได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น
ดังกล่าวร่วมกัน หากเกิด
กรณีท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบาง
งานติดภารกิจ บุคลากรใน
งานอ่ืนก็สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพโดย
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ กยศ. 

เม.ย. – 
พ.ค. 2563 

- คณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ 
- บุคลากรในกอง
พัฒนานักศึกษา 
- นักศึกษาผู้กูยื้มเงิน 
กยศ. 

(6) การจดบันทึก  
“ขุมความรู้” และ  
“แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้
งานและปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก
และเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะ
ต่อการใช้งานมากย่ิงขึ้น 
 

- เพ่ือให้บุคลากรใน
กองพัฒนานักศึกษา 
เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสทิธิภาพ 
- เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้เป็นเอกสาร,
เว็บไซต์กองพัฒนา
นักศึกษา 

- จัดทําคู่มือเกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
- ดําเนินการจัดทําคู่มือท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- นําองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทํา
เป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการต่างๆ  

มิ.ย. 2563 การจัดการความรู้ 
- บุคลากรในกอง
พัฒนานักศึกษา 
- นักศึกษาผู้กูยื้มเงิน 
กยศ. 
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