


คํานํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในใหมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดท่ี 6 วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาระบุไววา “ให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง”
ตลอดจนใหความสําคัญกับการถายทอดองคความรู โดยไดรวบรวมองคความรู ท่ีมีอยูในสวนราชการ
ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมดานการจัดการความรูของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งครอบคลุมประเด็นความรูท้ัง 5 ดาน ไดแก
1) ดานการผลิตบัณฑิต 2) ดาน การวิจัย 3) ดานการบริการวิชาการ 4) ดานศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) ดานการ
บริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปนแนวปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการความรู สามารถนําไป
ประยุกตใชในหนวยงานและองคกรอ่ืน ๆ ตอไป

งานประกันคุณภาพการศึกษา
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แนวปฏิบัติที่ด ีประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
************************************ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ        
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM TEAM) ประจ าปีการศึกษา 2560 และก าหนด
นโยบายการจัดท าแผนและเป้าหมายการจัดการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์      
และแผนยุทธศาสตร์ ด าเนินงานตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้ เพ่ือก ากับ ดูแลและสนับสนุน        
การด าเนินงานการจัดการความรู้ มีการประสานงานและด าเนินงานตามประเด็นการจัดการความรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ให้แก่บุคคลากร ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนได้เล็งเห็นคุณค่าของความรู้ที่ตนมี ส่งผลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้        
และการจัดการความรู้ ท าให้ทุกคนในหน่วยงานมีจิตส านึกในการแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ 
ความสามารถของตนเอง และบุคคลอ่ืนอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งเพ่ือเกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ประเด็นความรู ้ทั้ง 5 ด้าน และเกิดแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้ 

1. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต 

- แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน   
- การเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

- ทักษะและเทคนิคในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

- การจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมลงสู่กลุ่มผู้น านักศึกษา 

- ทักษะที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรม
ต่างชาติ  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม  การพัฒนาตนเอง การจัดการเรียน      
การสอนในต่างประเทศ 

- การเติมเต็มศักยภาพนักศึกษาทางวิชาการด้านโฆษณาและธุรกิจบันเทิง   
 

2. ด้ำนกำรวิจัย 
 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย 

- การน าเสนอบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ถกประเด็นปัญหาจากประสบการณ์กอง
บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- คู่มือยุวมัคคุเทศก์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

- คู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ 
- การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ "การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ IMMS 2018" 
 

3. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  
 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการ  

- การน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 

4. ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
 แนวปฏิบัติที่ดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

- การน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 แนวปฏิบัติที่ดีด้านด้านบริหารจัดการ 
- คู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะครุศาสตร์ 
- การส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และการบูรณาการ

ความรู้จากโครงการในพระราชด าริ 
- ความเป็นเลิศในการให้บริการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress การจัดการ

ฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น การพัฒนารูปแบบ         
การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 

- การเข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ แหล่งเผยแพร่บทความ 
- การพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารจัดการ

องค์กร 
- การจัดการความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา

งานและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน 
- การท างานเป็นทีม การพัฒนากิจกรรม 
- คู่มือขั้นตอนการท างานวิเทศสัมพันธ์ 
- การบริการจัดการองค์กร  การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนางานให้

มีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ

ระบบองค์กร 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม  การพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน

ในต่างประเทศ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนด้านการจัดการความรู้ 
3. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4. ตกผลึกองค์ความรู้และจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
5. เกิดความร่วมมือในการจัดการความรู้ 
6. สร้างทัศนคติ จูงใจ และความร่วมมือในการจัดการความรู้ 
 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเรรจจ  
1. ความชัดเจนของนโยบายด้านการจัดการความรู้ของผู้บริหาร และมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
2. การมีส่วนร่วม การมีทัศนคติการท างานที่ดี มีความสนใจและความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับผู้อ่ืนฯ    
3. ความเอาใจใส่และการมีความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร 
4. มีการสร้างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจให้แก่บุคลากรให้มีความสนใจใฝ่รู้ และพร้อมพัฒนาทักษะความรู้

ความสามารถของตนเอง  
 

 แนวทำงกำรขยำยผลหรือเรผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้้หน่วยงำนอ่ืน 
1.พัฒนา ส่งเสริม และสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2560 
2 . เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่านเว็ปไซต์, Facebook หรือช่องทางสารสนเทศอ่ืน ๆ 



สรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 
ความรู้ 

ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

1. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด้านการผลติบัณฑติ 
ด้านการวิจัย 

- เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการจัดการเรียน      
การสอน  

- การน าเสนอบทความวิจัยที่ ได้ตีพิมพ์ถก
ประเด็นปัญหาจากประสบการณ์กองบรรณาธิการ
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มี ในตัวบุคคล จากคณาจารย์ในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ครอบคลุมพันธกิจในการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย โดยในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการ 
ดังนี้ 1.  จัดโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการเรียนการสอน” ครั้งท่ี 2 ในวันศุกร์ที่ 15  มิถุนายน 2561 
ลักษณะกิจกรรม มีดังนี้ 
       1.1 การก าหนดความรู้ : น ามาจากผลงานกิจกรรมที่ผู้สอน
ประสบความส าเร็จในปีท่ีผ่านมา 
        1.2 การแสวงหาความรู้ : อาจารย์น าแนวคิดจากผลงานที่มี
ผู้ใช้แล้วประสบความส าเร็จจากปีที่ผ่านมา น าแนวคิดดังกล่าวไป
ปรับใช้และได้ผลกับตนเอง 
       1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/แบ่งปัน : โดยให้อาจารย์ที่เป็น
ตัวแทนจากสาขาวิชา “เล่าเรื่อง (Story telling)” เกี่ยวกับแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนและการจัดท าสื่อการเรียน    การสอนที่ท า
แล้วประสบผลส าเร็จของตนเองลงบนแบบฟอร์ม พร้อมแนบ
ภาพประกอบ เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการเล่าเรื่องมาจัดท าในรูปแบบ
โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการจัดนิทรรศการเพื่อเป็น 
“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยให้คณาจารย์ในคณะฯ ได้เรียนรู้จาก
ความส าเร็จของผู้อื่น 
     1.4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ในภาคเรียนต่อไป โดยให้คณาจารย์ในคณะฯ ร่วมกันตัดสินผลงาน 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    ด้วยการให้ดาวกับอาจารย์แต่ละท่าน คนละ 3 ดวง ไปติดยัง
โปสเตอร์ที่คิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดและสามารถน าไปปรับใช้ได้
กับตนเอง โปสเตอร์ใดมีดาวมากที่สุด 3 อันดับแรก จะได้รับรางวัล
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ และให้อาจารย์ที่ได้รับรางวัลน าเสนอ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดท าสื่อการเรียนการ
สอนที่ท าแล้วประสบผลส าเร็จของตนเองในเวทีการประชุม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ในคณะได้น าปฏิบัติที่ดีไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Facebook เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนปีภาคเรียนถัดไป  
     2. จัด โครงการการน า เสนอบทความวิจั ย ให้ ได้ ตีพิ มพ์ :               
ถกประเด็นปัญหาจากประสบการณ์กองบรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ.
2561 โดยมีลักษณะกิจกรรม คือ การเสาวนาถกประเด็นปัญหาจาก
ประสบการณ์ กองบรรณ าธิการวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
เสวนาถกประเด็นปัญหาจากประสบการณ์กองบรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อดังนี้ รูปแบบการเขียน
บทความวิจัย เสวนาโดย : ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง , การเขียน
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย : รศ.ดร. วรรณวดี        
ชัยชาญกุล , การส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณะทาง          
E-journal เสวนาโดย: ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ และการ
ขอใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) 
เสวนาโดย : ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์  
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

          3. ท าการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน” โดยจัดท าแผ่น
โปสเตอร์ให้อาจารย์ได้เรียนรู้และคัดเลือกผลงานที่คิดว่าตนเอง
สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ รวมทั้งให้มีการ
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านผลงานที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุม
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเผยแพร่องค์
ความรู้ที่ได้จากการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย 
โดยสรุปองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในคณะรับทราบและน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย ผ่านช่องทางส าคัญ  
คือ เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านการจัดการ
ความรู้ และ Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. คณะครุศาสตร ์ ด้านการวิจัย 
 
 
ด้านการบริหารจดัการ 

- คู่มือยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
- คู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของ
คณะครุศาสตร์ 

      คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนางานวิจัยจากคณาจารย์ทั้งภายใน
และภายนอกคณะสู่องค์การเรียนรู้ โดยได้มีการตกผลึกองค์ความรู้
เพื่อเตรียมจัดท าตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และได้ปรับแก้ไขคู่มือเล่ม
วิจัยเป็นระยะตลอดมาในที่ประชุมและจากการจัดโครงการอบรม
วิจัยขึ้น ได้มอบหมายให้คณะกรรมการงานวิจัย เป็นผู้ด าเนินการโดย
มีการจัดท าการจัดการความรู้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย 
โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในกลุ่มผู้ที่อบรม การจัดท าคู่มือ การติดตามผล 
และช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    โดยคณะฯ ได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดกระบวนการ การจัดการความรู้ 
และให้คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ได้มีคู่มือการจัดท าวิจัยเชิงพื้นที่
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพ่ิมขึ้น ได้แก ่

(1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของคณะฯ โดยปีการศึกษา 2559-2561 คณะกรรมการได้
ประชุมและหารือร่วมกับผู้บริหาร เพื่อก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนางานของคณะฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการจัดเตรียมการ
จัดท าวิจัยเชิงพื้นที่ขึ้น จนกระทั่งจากการเตรียมการจัดท าวิจัยเชิง
พื้นที่ในปี 2559 นักวิจัยคณะครุศาสตร์ ได้ประสบความส าเร็จการ
เสนอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ 1 เรื่อง ซึ่งสามารถขอทุนวิจัยได้จากทุนวิจัย
ท้าทายไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560 โครงการวิจัยเรื่อง: การ
พัฒนายุวมัคคุ เทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากมี  ศูนย์การเรียนรู้อยู่ที่สระ
ยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี 

(2)  จ าก ก ารจั ด ท า วิ จั ย เ ชิ งพื้ น ที่  เรื่ อ ง  ก ารพั ฒ น า                 
ยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ท าให้มีการปรับคู่มือ
งานวิจัยขึ้น ซึ่งมีการสรุปการจัดท างานวิจัยเชิงพื้นที่ขึ้น ในโครงการ
การพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ระดับคณะ” ภายใต้ชุดโครงการ นักเรียนคุณภาพเพื่อการ
รับใช้สังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้งานวิจัยเชิงพื้นที่เพ่ิมขึ้น และจัดท า  
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    คู่มืองานวิจัยเชิงพื้นที่ขึ้น โดยใช้งานวิจัยที่จัดท าขึ้นที่  จังหวัด
สุพรรณบุรี มาเป็นกรณีศึกษา และน ามาต่อยอด เพื่อพัฒนาเป็น 
“คู่มือวิจัยเชิงพื้นที่ของคณะครุศาสตร์” 

(3) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการจากการก าหนดความรู้หลักที่
จ าเป็น ซึ่งได้ออกมา 2 เรื่องทางคณะกรรมการได้ด าเนินการจัดหา
วิทยากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ มาถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับบุคลากรของคณะฯ 

(4) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการใช้งาน จากการเข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผู้เช่ียวชาญ บุคลากรได้น าไปปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อท าให้งานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

(5) การประยุกต์ใช้ความรู้ บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าวิจัยเชิงพื้นที่โดยในโครงการการพัฒนาชุด
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกระดับ
คณะ” ภายใต้ชุดโครงการ นักเรียนคุณภาพเพื่อการรับใช้สังคมอย่าง
ยั่งยืน นักวิจัยต้องน างานโครงร่างงานวิจัยที่ตนสนใจมาน าเสนอให้
แก้ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เป็น
ผู้ช่วยพิจารณาและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อขอทุนวิจัย
เชิงพื้นที ่

(6) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดขุมความรู้ด้วยการบันทึกไว้ 
โดยคณะฯ ได้น ากระบวนการการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ        
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่เป็น 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    Tacit มาเปลี่ยนเป็น Explicit และน าไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในคณะฯ เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อ ย่ า งแท้ จ ริ ง  ซึ่ ง โค รงก ารวิ จั ย : ก ารพั ฒ น ายุ วมั ค คุ เท ศ ก์                    
เพื่อการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอ าเภอ       
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการพัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้ใหญ่ในชุมชนและเยาวชนในชุมชนร่วมกันได้
ยุวมัคคุเทศก์ เพื่อเป็นศูนย์กลางแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนต่อไป และ
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 

(7) คณะครุศาสตร์ ได้ท าสรุปเล่มเป็น “รายงานฉบับสมบูรณ์ 
การจัดการองค์ความรู้ เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ 
โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุ เทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ขึ้น 
ซึ่งเป็นเล่มรายงานสรุปองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่โดยมี
โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาในการให้แนวทางคณาจารย์
คณะครุศาสตร์ได้จัดท าวิจัยเชิงพื้นที่ข้ึน 

(8) คณะครุศาสตร์ได้มีระบบสารสนเทศพร้อมกับคู่มือการใช้
งานสนับสนุนท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาจากการจัดท าองค์ความรู้งานวิจัยโดย
มีการวางแผนการพัฒนาระบบงานวิจัยเริ่มขึ้นเป็นระบบ ERMS ใน
รายละเอียด แผนและระบบกลไกวิจัยพร้อมเว็บไซต์ ERMS 2558-
2559 จนกระทั่งพัฒนาขึ้นเป็น แผนและระบบกลไกวิจัยพร้อม
เว็บไซต์ BRMS 2559-2560 และในปัจจุบันได้เล่มคู่มือระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของคณะครุศาสตร์ เพิ่มเติมจากการต่อยอด
งานวิจัยเชิงพื้นที่ท่ีคณะกรรมการคณะครุศาสตร์ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

3.  คณะวิทยาการจัดการ ด้านการวิจัย 
 
 
ด้านการผลติบัณฑติ 

- การผลิตผลงานทางวิชาการ ช่องทางในการ
เผยแพร่งานทางวิชาการ การน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา 
- การปฏิบัติงานด้านธุรกิจบันเทิงและโฆษณา 

     คณะวิทยากรจัดการ มีการด าเนินการจัดการความรู้ในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ มีช่องทางในการเผยแพร่งานทางวิชาการ ตลอด
ทั้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านธุรกิจบันเทิงและโฆษณา เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานอย่างมือ
อาชีพ 

4.  วิทยาลัยการดนตร ี ด้านการผลติบัณฑติ 
 
ด้านการวิจัย 

- การเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
- การจัดท าแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่ งานสร้างสรรค์
ทางด้านดนตรี 

     วิทยาลัยการดนตรีได้ด าเนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้
ที่มีในตัวบุคคล จากคณาจารย์ในวิทยาลัยการดนตรีที่ครอบคลุม
ภารกิจ ด้าน 1. วิชาการ 2. การวิจัย 3. การบริการทางวิชาการ โดย
ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่องการจัดท า มคอ.3และ
มคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
เชื่อมโยงสู่การจัดการความรู้ 

2. การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดท าแผนงานวิจัยเชิง
พื้นที่และงานสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มีประสิทธิภาพ  

3. จัดโครงการส่งเสริมให้บุคลากรขอต าแหน่งทางวิชาการ
โดยการท าผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ตามความถนัดของ
บุคลากร 

4. จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาได้แสดงผล
งาน สร้างสรรค์ โดยเปิดให้สาธารณชนได้เข้าชม 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมทั้งหาแหล่งทุนต่างๆเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมในการ
ท างานวิจัย 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    6. มีการด าเนินการจัดเก็บงานวิจัย บทความวิชาการ และ
ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี ของบุคคลากรวิทยาลัยการดนตรีอย่าง
เป็นระบบ 

7. มีการน าผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ทั้งของ
อาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ และมาใช้จริงในการ
เรียนการสอนดนตรีในวิทยาลัยการดนตรี 

5.  บัณฑิตวิทยาลัย ด้านการบริหารจดัการ -  การส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา และการบูรณาการความรู้จาก
โครงการในพระราชด าริ 
 

      บัณฑิตวิทยาลัย นอกจากจะมีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว ยังมุ่ งพัฒนาองค์ความรู้  อันเกิดจาก        
ตัวบุคคล ซึ่งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการอบรม การแลกเปลี่ยน
ความรู้ และรวบรวมองค์ความรู้/ประสบการณ์ที่ได้รับ วิเคราะห์/
สังเคราะห์ และน าองค์ความรู้มาเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

6.  ส านักงานอธิการบด ี ด้านการบริหารจดัการ -  ความเป็นเลิศในการให้บริการ การพัฒนา
เว็บไซต์ด้วย WordPress การจัดการฐานข้อมูล
และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสบืค้น การ
พัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 

     ส านักงานอธิการบดี ไดน าองค์ความร ูที่ ไดจากการด าเนิน
โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการสูความ
เป็นเลิศ มาใช้ปฏิบัติจริง โดยผลผลิตที่ ไดจากโครงการฯ เชน         
องค์ความรู้ในการด าเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ใหมของส านักงาน
อธิการบดีและหนวยงานภายใน ที่มีรูปแบบเดียวกันและมีความพร
อมในการให้บริการ รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Fagebook  
Fanpage  ของส านักงานอธิการบดี และหนวยงานภายใน โดยที่ไว
ใหบริการแบบเชิงรุก การประชาสัมพันธ์ขอมูล ความเคลื่อนไหว      
อยางทันเหตุการณ์ มีระบบการประเมินความพึงพอใจตอหนวยงาน 
แนวทางการใช้ ระบบจองห องประชุมออน ไลน์  (Booking)                    
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร  
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

7.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านการผลติบัณฑติ/
การเรยีนการสอน 
ด้านการบริหารจดัการ 
ด้านการบริหารจดัการ 

-  ทั ก ษ ะแ ล ะ เท ค นิ ค ใน ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 
-  การเข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ แหล่ง
เผยแพร่บทความ 
-  การพัฒนาศักยภาพและความเช่ียวชาญใน           
การปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารจัดการองค์กร 

     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีพันธกิจ 4 ข้อ คือ 
1. แสวงหาและจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 2. สนับสนุนการเรียน การสอน
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และ 4. สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการด าเนินการจัดการความรู้ ดังนี้  

1. การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 พันธกิจ 
เช่น การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งทางส านักวิทย
บริการฯ ได้ด าเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องจนท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและ
สามารถเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ นักศึกษารวมทั้งผู้ที่
สนใจในการศึกษาค้นคว้า การท าวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
ส านักวิทยบริการฯ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
เพื่ อการเข้ าถึ งทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. การก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนมีการจัดส่งบุคลากรที่ตรงตามภาระ
งานเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน  
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    3. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ความรู้ทักษะของผู้ 
4. มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดยการจัดโครงการนักสืบ(ค้น)
สารสนเทศมืออาชีพ และโครงการห้องสมุดสัญจร โดยเชิญบุคลากร
ภายในส านักวิทยบริการฯ  มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  นอกจากนี้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้เชิญบุคลากรส านักวิทยบริการฯ ไปเป็นวิทยากร
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน  

5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรวบรวม
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนา มาจัดท าเป็น
ฐานข้อมู ลความรู้  และสรุป รายงาน  (Explicit knowledge)         
เพื่อรวบรวมจัดเก็บเป็นระบบและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ส านัก
ส านักวิทยบริการฯ  นอกจากนี้ยังได้จัดท าคู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน       
การจัดการความรู้จากการประชุมอบรม สัมมนาของบุคลากรที่ได้รับ
จากเอกสาร ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) และ
จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) มา
จัดท าเป็นสรุปรายงาน คู่มือและจัดท าเป็นฐานข้อมูลความรู้ และน า
ความรู้นั้นมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่
สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ และหน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

8.  ส านักคอมพิวเตอร ์
 

ด้านการบริหารจดัการ -  การจัดการความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานและ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน  

ส านักคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ
ความรู้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กรใน
ส่วนงานด้านเครือข่ายความมั่นคง ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติงานจากฝ่ายงานท่ีท าหน้าท่ีในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านเครือข่ายความมั่นคง ด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงานอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยที่ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และรวมทั้งเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานของบุคลากรในส านักคอมพิวเตอร์ใน
ฝ่ายงานต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติตามได้หากเกิดการร้องข้อรับ
บริการในประเด็นที่เกี่ยวข้องและจากการน าแนวปฏิบัติที่บุคลากร
ของส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอาจ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

9.  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ด้านการบริหารจดัการ -  การจัดการความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานและ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีคณะกรรมการ
ประจ าส านักได้ก าหนดแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อ
พัฒนาให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ประสบผลส าเร็จ
และในการด าเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ตามพันธกิจด้านกระบวนการบริหารเพื่อ
บริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ด้านการด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลยั และการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    ตลอดทั้งมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร 
เพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาคือ
บุคลากรของแต่ละกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารงานของส านัก
ส่งเสริมวิชาการ 

10.  ส านักกิจการนสิิตนักศึกษา ด้านการผลติบัณฑติ/
การเรยีนการสอน 
ด้านการบริหารจดัการ 

-  การจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมลงสู่กลุ่มผู้น า
นักศึกษา  
- การท างานเป็นทีม การพัฒนากิจกรรม 

      ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการหล่อหลอม
นักศึกษาให้มีลักษณะตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ  โดยมี        
จิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย จัดตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ให้สอดคล้องกับ
พันธกิจ โดยมีการด าเนินการจัดการความรู้ ดังนี ้

1. มีการประชุมและก าหนดประเด็นความรู้ที่มีและสอดคล้อง
กับพันธกิจส านัก คือ หลักการแนวทางการจัดท าแผนกิจกรรม
นักศึกษา โดยได้ก าหนดการจัดการความรู้ดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561        

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1) รองคณบดีด้านกิจการ
นักศึกษาทุกคณะ 2) บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา 3) อาจารย์ที่
ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษาขององค์การบริหารนักศึกษา และสภา
นักศึกษา 4) องค์การบริหารนักศึกษาทั้งเก่าใหม่ 5) สโมสรคณะ 
และวิทยาลัย ท้ังเก่าใหม่  

3. จัดโครงการจัดท าแผนและส่งมอบงานนักศึกษา โดยมี
กิจกรรม ดังนี้ 1) พบปะ ท าความรู้จักคณะผู้บริหาร คณะท างาน
ด้านกิจการทั้งเก่าใหม่ 2) ผู้บริหารระดับสูงให้นโยบายการจัดท า
แผนกิจกรรมในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย  3) ให้ ความรู้         
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนกิจกรรมแก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับ 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส านัก และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 4) แบ่งกลุ่มจัดท าแผนกิจกรรม น าเสนอ และรายงานผล
การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมหาแนวทางการปรับปรุง
ร่วมกันในปีถัดไป  

4. ได้รวบรวมรูปแบบการจัดท าแผนกิจกรรม การด าเนิน
กิจกรรมตามแผน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ
กิจกรรมที่ต้องการพัฒนานักศึกษา ที่ ได้จากการน าเสนอของ
นักศึกษา ซึ่งจัดได้ว่าเป็นความรู้ที่มีในตัวบุคคล มาพัฒนาและจัดท า
แผนกิจกรรมในปีถัดไป โดยได้มีการรวบรวมเป็นคู่มือแผนกิจกรรม
นักศึกษา แจกจ่ายให้กับคณะท างานที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์
อักษร 

11.  ส านักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน 

ดา้นการผลติบัณฑติ/
การเรยีนการสอน 
ด้านการบริหารจดัการ 

-  ทักษะที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความ
เหมือนและความตา่งของวัฒนธรรมต่างชาติ  
- คู่มือขั้นตอนการท างานวิเทศสัมพันธ์ 
 

     ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  มีการด าเนินการ
จัดการความรู้ ดังนี้ 

1. ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงานตาม พันธ
กิจ คือ การบริหารงานวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมและ
ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะให้
สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนด 

3. จัดให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในที่ประชุมอย่าง
เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ จากผู้มีประสบการณ์  ได้แก่ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ บุคลากร          
เพื่อค้นหา และรวบรวมองค์ความรู้ ในการส่งนักศึกษาเรียนร่วมใน
ต่างประเทศ โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนการส่งนักศึกษาเรียนร่วม 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    ในต่างประเทศ น าวิธีปฏิบัติงานในการส่งนักศึกษาเรียนร่วมฯ        
ซึ่งเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานมาใช้ในโครงการเพิ่ม
ประสบการณ์  ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” 
ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 เผยแพร่ให้กับบุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

12.  สถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านการบริหารจดัการ -  ก ารบ ริห ารจั ด ก ารระบ บ องค์ ก ร  ระบ บ
งบประมาณทุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และการ
พัฒนานักวิจัย  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยงานประกันคุณภาพ เพื่อท าหน้าที่ด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนปฏบิัติการของมหาวิทยาลยั ปฏิบัติงานร่วมกัน
มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางของทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
รวบรวมองค์ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าองค์ความรู้
มาพัฒนาการบริหารจัดการระบบองค์กร และการพัฒนานักวิจัย 
ตลอดทั้งมีการเผยแพร่และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสืบค้น
ของงานวิจัย เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ท าการสืบค้นหาข้อมูลได้
ง่ายขึ้น 

13.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม /         
ด้านการบริการวิชาการ 
 

-  การน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทาง
สังคม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

      ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินการจัดการความรู้ ดังนี้  
1. มีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการที่มีความสามารถ

และมีความช านาญในด้านต่างๆ ได้แก่  กรรมการที่มีความรู้
ความสามารถด้ านดนตรี  นาฏศิลป์  ศิ ลปะ และวัฒนธรรม 
คณ ะกรรมการประจ าส านั กที่ มี ความ เช่ี ยวชาญ ในศาสตร์           
แขนงต่าง ๆ ทั้งมนุษย์ศาสตร์ ศิลปะ สังคมศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา 
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่มีองค์ความรู้หลากหลายด้านเข้ามา
บูรณาการร่วมกันท างาน  
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    2. การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
ส านักฯ ด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ในด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าประสงค์ใน
การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรม และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  

3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครสอนภาษา
และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ให้ความรู้กับนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติและผ่านการสอบเข้าร่วมโครงการฯ ในด้านภาษา 
วัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ศิลปะประดิษฐ์ ฯลฯ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีครูอาสา สมัคร
ฯ ได้อย่างสมบูรณ์และได้คุณภาพ 

4. รวบรวมองค์ความรู้จัดท าคู่มือเพื่อใช้ในการอบรมครู
อาสาสมัครฯ ทุกปีและได้น าข้อเสนอแนะของครูอาสาสมัครฯ        
ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่มาแล้วมาปรับปรุงเนื้อหาและพัฒนา
แนวทางในการอบรมในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริม
อาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทาง
สังคม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ได้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือ เพือ่พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

14.  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี ด้านการบริหารจดัการ -  การบริการจัดการองค์กร  การพัฒนาบุคลากรสู่
ค ว า ม เป็ น เลิ ศ  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ง า น ให้ มี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มีการด าเนินการจัดการความรู้ 
ดังนี ้

1. มีการก าหนดให้ “การจัดท าโครงการ” เป็นประเด็นหลัก
ในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และมีเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้คือ การท าให้การด าเนินงานโครงการ ซึ่งได้ด าเนินการจัด
โครงการ “การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ในด้านการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 

2. กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดให้ทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เป็น
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมพัฒนาความรู้และทักษะใน การ
จัดท าโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงมาให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะ เพื่อจัดท าเป็น         
แนวปฏิบัติที่ดี  

3. มีการรวบรวมประเด็นความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีใน
การท างาน โดยมีการจัดเก็บและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

4. การปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งได้จากการจัดการ
ความรู้ที่ เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 

15.  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารจดัการ -  การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการระบบ
องค์กร 

      ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา และเสริมสร้างสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่  23 - 26 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2561                     
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียง  ได้แลกเปลี่ยน
แนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และสร้างสรรค์วิธีการ
ปฏิบัติงานใหม่ๆ สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาดูงาน มาร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2. มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรใน
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดจ านวน 8 คนเพื่อให้บุคลากรได้มี
โอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงาน
ใกล้เคียง ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
และสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาร่วมกันวางแผนเพื่อ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   

3. มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาการปฏบิัติงาน 
และสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาร่วมกันวางแผนเพื่อ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   

4. ศึกษาและรวบรวมความรู้ แนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และน าแนวปฏิบัติที่ดีมา
ประยุกต์ในการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    ซึ่งมีประเด็นท่ีน่าสนใจ 2 ประเด็น คือ  
       1) การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี โดยปลูกฝังให้บุคลากร
ยึดมั่นใน 7s’Model ได้แก่  
          Smart   =   ฉลาดทรงภูมิความรู้  
          Small   =   จิ๋วแต่แจ๋วคุณภาพ  
          Smile   =   องค์กรแห่งความสุข  
          Smooth   =   ร่วมมือไร้ข้อขัดแย้ง  
          Simplify   =   ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว  
          Spirit   =   เสียสละเพื่อส่วนรวมและองค์กร  
          Service   =   บริการด้วยจิตบริการและจิตอาสา 
       2 )  Digital University council office ก า ร น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

5. ด าเนินการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน       
การปฏิบัติงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย 

16. โร งเรี ย น ส าธิ ต ม ห าวิ ท ยาลั ย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ด้านการบริหารจัดการ/
การเรียนการสอน 

-  การแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ภ าษา วัฒนธรรม         
การพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนใน
ต่างประเทศ 

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา       
มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด
และสอดคล้องกับเป้าหมาย มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานและ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญให้ความเอาใจใส่ทุ่มเทเพื่อพัฒนาผู้ เรียน  
ตลอดทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยจัด
โครงการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม                   
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
ผลการด าเนินงาน/ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 

    ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนานักเรียน       
โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านอ่าน การเขียน         
การสื่อสาร และการคิดค านวณได้ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน
ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมการสอนโดยใช้นวัตกรรม Active 
Learning และProject base learning โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ครูและผู้ปกครองมีหน้าที่ เป็น COACH ดูแลให้ค าปรึกษา          
เพื่อเน้นให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 
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เรอกสำรประกอบแนวปฏิบัติที่ดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

*************************** 
โครงกำร/กิจกรรม ดำวน์โหลด :สแกน QR Code 

1.  โครงการ การน าเสนอบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์: 
ถกประเด็นปัญหาจากประสบการณ์ กอง
บรรณ าธิก ารวารสารมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

2.  โค ร งก า ร ม ห ก ร ร ม แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้        
“แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน” 
ครั้งท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  โครงการฝึ กอบรมยุ วมั คคุ เทศก์ เพื่ อการ
ท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์  วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
(การจัดการองค์ความรู้ เพื่ อบริหารจัดการ
งานวิจัยเชิงพื้นที่) 
 

 
 
 
 
 
 

 

4.  การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง การจัดท า 
ม ค อ .  ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเช่ือมโยงสู่การ
จัดการความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

 

5.  โครงการ “การจัดท าแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และ
งานสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มีประสิทธิภาพ” 
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โครงกำร/กิจกรรม ดำวน์โหลด : สแกน QR Code 

6.  โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์  "การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ IMMS 2018" 
 

 
 
 
 
 

 

7.  โครงการเติมเต็มศักยภาพนักศึกษาทางวิชาการ
ด้านโฆษณาและธุรกิจบันเทิง   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

8.  โครงการนักสืบ(ค้น) สารสนเทศมืออาชีพ  
 
 
 
 

 

9.  โครงการห้องสมุดสัญจร  
 
 
 
 

 

10.  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร
ในองค์กร 

 
 
 
 
 
 

 

11.  โครงการศึกษาดูงานการจัดท าแผนพัฒนา
กิจกรรมนิสิตและส่งมอบงานอาจารย์นิสิต
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561 
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โครงกำร/กิจกรรม ดำวน์โหลด : สแกน QR Code 

12.  โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
“เ รี ย น ร่ ว ม ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ”               
ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 
 
 
 

  

13.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการ
บริหารจัดการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
และโครงการในพระราชด าริ ดอยอ่างขาง เพื่อ
พัฒนางานวิจัยและการบูรณาการสู่การเรียนรู้” 

 
 
 
 
 
 

 

14.  โครงการการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่ อ เพิ่ มผลสัมฤทธิ์ ในด้ านการปฏิบัติ งาน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
 

 
 
 
 

 

15.  โครงการ “การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย” 

 
 
 
 
 
 

 

16.  โครงการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

 

17.  โครงการการจัดการความรู้  สู่การประกัน
คุณภาพฯ 
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โครงกำร/กิจกรรม ดำวน์โหลด : สแกน QR Code 

18.  โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 

19.  โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารงานวิจัย  
และสถาบันความหลากหลายทางงานวิจัย
เฉพาะ และสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม” และโครงการศึกษาดูงาน 
เรื่อง “การพัฒนานักวิจัยและแนวทางการ
บริหารจัดการระบบงบประมาณทุนวิจัย” 

 
 
 
 
 
 

 

20.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพ
และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ได้ โดยสแกน QR Code  
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