
 

แผนการ
 (

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 
 
 
 

ประจําป
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

(Knowledge Management

 
 
 

แผนการการจัดการความรู
(KM Action Plan) 

 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 
 

ประจําปการศึกษา 2562 
 

ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการการจัดการความรู 
Knowledge Management) ประจําปงบประมาณ 

เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 

การจัดการความรู 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
การจัดการความรู  

ประจําปงบประมาณ 2563  



คํานํา 
 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงไดมีการสํารวจความรูที่
เพ่ือ รวบรวมวิเคราะหจัดทําเปนแผนการจัดการความรู (KM ACTION PLAN) เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
บริหาร จัดการความรู ใหเปนไปตามแนวทาง ดังกลาวและไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู เพ่ือ
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมความรู โดยในปการศึกษา 2562 นี้ ไดพิจารณากําหนดนโยบายขอบเขตการ
จัดการความรู เปาหมาย กระบวนการ และจัดทําแผนใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรม 
อันจะนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลและเกิด ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน ภายใตระบบการประกันคุณภาพ 
 
 

คณะกรรมการการจัดการความรู (Knowledge Management) 
18 กุมภาพันธ  2563 



แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562  หน้า 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 

1.1 ความหมายของการจัดการความรู้  
 การจัดการความรู้หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือ เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
(ส านักงาน กพร.)  
 การจัดการความรู้หมายถึงกระบวนการที่ด าเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วย
ย่อยขององค์กร เพ่ือสร้างและใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิมโดยมีเป้าหมายพัฒนา
งานและคน (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช)  
 การจัดการความรู้หมายถึง กระบวนการในการน าความรู้ที่มีอยู่หรือได้เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรและเป็นเครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในด้านการท างานด้านการพัฒนาคน
ด้านการเป็นองค์กร เรียนรู้ด้านการเป็นชุมชนที่มีความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างานและด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียขององค์กรในทุกกลุ่มโดยผ่านกระบวนการต่างๆเช่นการ
สร้างการรวบรวมการแลกเปลี่ยนและการน าไปใช้ งานโดยมีเป้าหมายขององค์กรในด้านการท างานที่ส าคัญ
คือ (รณินทร์กิจกล้า)  

1) การตอบสนอง (Responsiveness) เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเจ้าของกิจการ   
หรือผู้ถือหุ้นบุคลากรสังคมส่วนรวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

2) การมีนวัตกรรม (Innovation) เป็นนวัตกรรมในการท างานและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
3) การมีสมรรถนะ (Competency) เป็นขีดความสามารถขององค์กรและของบุคลากรที่พัฒนาขึ้นซึ่ง 

สะท้อนภาพการเรียนรู้ขององค์กร  
4) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์กับต้นทุนที่ลงไปการท างานที่มี 

ประสิทธิภาพสูงคือการลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง  
 

1.2 ประเภทของความรู้  
1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือ

สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลาย ลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่นทักษะในการท างานงานฝีมือหรือการคิดเชิง
วิเคราะห์บางครั้งจึงเรียกว่าเป็น ความรู้แบบนามธรรม  

2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทฤษฎีคู่มือต่างๆและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

  

1.3 แนวคิดการจัดการความรู้  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีแนวความคิดในการด าเนินการ จัดการ
ความรู้เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการท างานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่วางอยู่บนรากฐานแห่งความรู้ที่ส่งเสริมให้
แสวงหาความรู้ ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล จึงส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการและเทคนิค
การท างานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ ตามความเหมาะสม ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจากคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
และองค์กรนักศึกษา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือสร้างคลังความรู้ของสถาบัน ซึ่งได้ถ่ายทอด
ความรู้นั้นสู่ผู้อ่ืน และสร้างองค์กรนักปฏิบัติที่มีการรวมตัวกันเพ่ือการพัฒนาที่ รวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน 
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1.4 นโยบายการจัดการความรู้  
1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในองค์กรเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
2. สนับสนุนให้มีการประมวลความรู้ในองค์กรในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

อย่าง ถูกต้อง รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้น  
3. ส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมผลักดันการจัดการความรู้ในองค์กรและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติที่ส่งผลต่อการ

พัฒนา ตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย 
5. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างและเชื่อมโยงความรู้การจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลความรู้  
6. จัดระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

 

1.5 เป้าหมายของการจัดการความรู้  
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการ ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  
2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม กระบวนการถ่ายทอดความรู้ในระหว่างบุคลากรทุกสายงานสู่การสร้าง

วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะ  
3. เพ่ือผลักดันให้มีการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อพันธกิจและ

ยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
4. เพ่ือรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ที่เป็น (Tacit Knowledge) ในตัวบุคลากรและความรู้ที่เป็น 

(Explicit Knowledge) ที่มีอยู่ทั้งจากแหล่งความรู้ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนเผยแพร่
ประเด็นองค์ความรู้สู่ สาธารณชนโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

5. เพ่ือสร้างชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 

1.6 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  
 เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ 
หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้  

1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร  

2) การสร้างและแสวงหาความรู้– เช่น การสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก 
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ 

อย่างเป็นระบบในอนาคต  
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้– เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษา

เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  
5) การเข้าถึงความรู้– เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 

ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้– ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท า

เป็นเอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็น
ระบบ ทีม ข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, 
การสับเปลี่ยน งาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น  

7) การเรียนรู้ – ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก สร้างองค์
ความรู้> น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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1.7 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
 เป็นกรอบความคิดแบบ หนึ่งเพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบ ต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้  

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร  
2) การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน 
3) กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก

รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ , ลักษณะขององค์กร 
(ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร  

4) การเรียนรู้ - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้
โดยการ เรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวัดผล – เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการน าผลของการวัด
มาใช้ใน การปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับให้ เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะ
วัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัด ระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะ
ได้รับ (Out come) 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วม ของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, 
แรงจูงใจระยะสั้นและ ระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าใน
แต่ละช่วงเวลา 

 
1.8 ปัจจัยท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ  

1) ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึง
ความส าคัญและ ประโยชน์ของการจัดการความรู้(Knowledge Management) และองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization)  

2)  เป้าหมายและแผนงานการจัดการความรู้ที่ชัดเจน 
3) บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
4) ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
5) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้  
6) มีการจัดการความรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
7) มีแรงจูงใจด้วยการยกย่องชมเชยหรือให้รางวัล  
8) มีการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้โดยใช้ตัวชี้วัด 

 
1.9 วิธีในการด าเนินงาน  

1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  
2. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการความรู้  
3. จัดอบรมบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้  
4. จัดท าแผนการจัดการความรู้  
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ  



แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562  หน้า 4 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6. สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันฯ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก  
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ให้มีความหลากหลายและครอบคลุม  

7. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เช่น การยกย่องการให้รางวัลแก่ผู้ที่น าความรู้มา
เผยแพร่หรือผู้ที่น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ  

8. สร้างฐานข้อมูลความรู้ 
9. ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ 
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บทที่ 2 กระบวนการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
 
2.1 กระบวนการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท ์ กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.สายใจ วัฒนเสน กรรมการ 
11. อาจารย์เอกฤกษ์ พุ่มนก กรรมการ 
12. อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย กรรมการ 
13. อาจารย์โชติธรรม ธารรักษ ์ กรรมการ 
14. อาจารย์นพมาศ ร่มเกต ุ กรรมการ 
15. อาจารย์สุรัตน์สวดี แซ่แต ้ กรรมการ 
16. อาจารย์สายใจ เพชรคงทอง กรรมการ 
17. อาจารย์อรนุช สุขอนันต์ กรรมการ 
18. นางพิไลพร คงเรือง กรรมการ 
19. นางอมรรัตน์ ชูชื่น กรรมการ 
20. นางสาวยุพดี พันธุ์สะ กรรมการ 
21. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่

1. ร่วมจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

คณะ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
3. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ 
4. จัดกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
5. อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
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2.2 ก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) ขอบเขตของ KM  
 เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตาม  แผนปฏิบัติ
ราชการฯ ซึ่งต้องการจะน ามาใช้ก าหนดเป้าหมาย KM (Desired State) ในการก าหนดขอบเขต KM ควร 
ก าหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อกระบวนงาน (Work Process) หรือก าหนดขอบเขต KM ตามองค์
ความรู้ที ่จ าเป็นต้องมีในองค์กร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ขององค์กร 
 
2.3 ขอบเขต KM ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
 ด้านการผลิตบัณฑิต 

- การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
- การสร้างบทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 
- การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) 
- การจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

 ด้านการวิจัย 
- การจัดการเวลากับงานวิจัย 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการงานวิจัย หรือ

การค้นคว้าวาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการสู่การน าเสนอผลงานวิชาการ

ระดับชาติ 
- การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัย (โปรแกรม R) 
- การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการตามจุดเน้นของคณะ 
- การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ 

 
2.3 ผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 

1. คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ (Knowledge Management) โดยมี
คณบดีเป็นประธาน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นรองประธาน
กรรมการและตัวแทนอาจารย์จากทุกทุกหลักสูตรเป็นกรรมการ  

2. คณะได้เชิญกรรมการจัดการความรู้ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือก าหนดหัวข้อ
การจัดการความรู้ ซึ่งที่ประชุมได้ก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน และ
การวิจัย คือ “การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัย” และได้มีการได้
ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะ โดยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยและมีการก าหนด
ประเด็นและเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ดังนี้ 

- ด้านการเรียนการสอน : การสร้างบทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน คือ 
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนตามก าหนดในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ และ
ผู้ที่สนใจในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หนังสือ/ต ารา 
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- ด้านการวิจัย : การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย (โปรแกรม R) 
กลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านการวิจัยอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3. คณะมีการน าแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 

- จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน : การสร้างบทเรียนออนไลน์ในการจัดการ
เรียนสอน เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  โดยมีอาจารย์เสรี ชะนะ เป็นผู้
ถ่ายทอดหลัก จากการด าเนินการส่งผลให้ในปีการศึกษา 2561 คณะมีสร้างบทเรียน
ออนไลน์ จ านวน 23 รายวิชา 

- จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย : การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและ
การท าวิจัย (โปรแกรม R) จัดแลกเปลี่ยนความรู้ เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
13.00-16.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมี
อาจารย์โชติธรรม ธารรักษ์   เป็นผู้ถ่ายทอดหลัก 
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บทที่ 3  

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ด าเนินการการจัดการความรู้ โดย
ยึดถือแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน       
ข้อที่ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  ในปี
การศึกษา 2562 คณะได้เชิญกรรมการจัดการความรู้ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2563          
เพ่ือก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ซึ่งที่ประชุมได้ก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน 
และการวิจัย ที่ประชุมได้สรุปประเด็นและเป้าหมายของการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. ด้านการเรียนการสอน  
- การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) 
- การจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

2. ด้านการวิจัย  
- การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการตามจุดเน้นของคณะ 
- การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 ซึ่งคลอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะได้น าแนวปฏิบัติที่ดีจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและงบประมาณให้สามารถด าเนินงานตามพันธกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามแผน พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
องค์ความรู้ที่
จ าเป็น (KM)  

1. การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน 
2. การเขียนบทความทางวิชาการ 
3. การพัฒนาเทคนิคการเขียนต ารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
4. การพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน 
5. การสร้างบทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 
6. การจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
7. การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) 

 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  
กลยุทธ์ที่ 3 : จัดหางบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอก 
องค์ความรู้ที่
จ าเป็น (KM)  

1. การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 
2. แนวทางการเขียนโครงร่างงานวิจัย 
3. การพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน 
4. การใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัย (โปรแกรม R) 
5. การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการตามจุดเน้นของคณะ 
6. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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ที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. การบ่งชี้ความรู้ 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการ

ความรู้ (KM) ระดับคณะ 
ต.ค. 62 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

บริหารการจัดการความรู้ 
(KM) ระดับคณะ 

จ านวน 1 ค าสั่ง คณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู้ 
(KM)  
ระดับคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

1.2 ประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริหารการจัดการความรู ้(KM) ระดับคณะ   
เพื่อก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์
ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธ
กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

ก.พ. 63 ประเด็นความรู้ดา้นการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย 

มีอย่างน้อย 2 
ประเด็น 

คณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู้ 
(KM) ระดับระดับคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
2.1 สร้างค้นควา้และแสวงหาเพิ่มเตมิจากพันธกิจ

ด้านการผลิตบณัฑิตและการวิจยั โดยการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนและถอดองค์ความรู้ เวที
ชุมชนนักปฏบิัติ การเล่าเร่ืองประสบการณ์ 
และแสวงหากิจกรรมในแต่ละดา้น 

ก.พ. 63 
- 

30 ก.ย. 
63 

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้
ในข้อ 1 

เวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้หรือเวที
ชุมชนนักปฏบิัต ิ
จ านวน 1 คร้ัง 

อาจารย ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการ

ความรู ้(KM) เพื่อจัดระบบและหมวดหมู่องค์
ความรู้ที่ก าหนด 
 
 

เม.ย. 63 หมวดหมู่องค์ความรู้ที่
ก าหนด 

จ านวน 1 ชุด คณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู้ 
(KM) ระดับคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการ

ความรู ้(KM) เพื่อประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ที่ก าหนด 
 

พ.ค. 63 ประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ที่ก าหนด 

จ านวน 1 ชุด คณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู้ 
(KM) ระดับคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

5. การเข้าถึงความรู้ 
5.1 ประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้ผา่นเว็บไซด์ 

https://sci.skru.ac.th/science/activiti
es/km/index.php 

พ.ค. 63 
- 

มิ.ย. 63 

องค์ความรู้ที่ได้รับการ
เผยแพร ่

จ านวนอย่าง
น้อย 2 เร่ือง 

คณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู้ 
(KM) ระดับคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้จัดประชุม 
6.1 อบรมการจัดการความรู้ให้กับบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย 
 มี.ค.-63  การประชุม/อบรม 

การจัดการความรู้ 
 จ านวน 1 คร้ัง อาจารย ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

6.2 จัดประชุม/อบรม ปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
ให้กับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย 

เม.ย.-63 การประชุม/อบรม
ปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

จ านวน 1 คร้ัง อาจารย ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

6.3  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอนและการวจิัย (KM 
DAY) 

 พ.ค.-63 กิจกรรมการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการจัดความรู้ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย
หรือกิจกรรมที่เป็นเลิศ 

จ านวน 1 คร้ัง  อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนนุ หรือผู้สนใจ
ทั่วไป 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

https://sci.skru.ac.th/science/activities/km/index.php
https://sci.skru.ac.th/science/activities/km/index.php
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ที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
7. การเรียนรู้ 
 7.1 วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏบิัตทิี่ดีจากแหล่ง

ต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ไดจ้ากการจัดการ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลยั
และสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 

 พ.ค.-63 ผู้เข้าชมเว็บไซด์ประเด็น
ความรู ้

จ านวน 100 
คน 

อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนนุ หรือผู้สนใจ
ทั่วไป 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

7.2 ขยายผลการปรับใชไ้ปยงัหน่วยงานตา่ง ๆ 
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยสรปุผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

มิ.ย.-63  ผลงานที่เผยแพร ่ จ านวนผลงานที่
เผยแพร่อย่าง
น้อย 2 ผลงาน 

คณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู้ 
(KM) ระดับคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

7.3 ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัและรายงานต่อผู้บริหาร 

ก.ค.-63 เอกสารสรุปประมวลผลการ
จัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย 

จ านวน 1 ชุด คณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู้ 
(KM) ระดับคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

8. การติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน 
8.1 ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินการ

จัดการความรู้ (KM) มายังคณะกรรมการ
บริหารการจัดการความรู้ (KM) 

พ.ค.-63 
- 

ต.ค.-63 

 เอกสารสรุปประมวลผล
การจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

ทุกหน่วยงาน คณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู้ 
(KM) ระดับคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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