


คํานํา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

มาตรา 11 ไดกําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาองคความรูในองคกร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เปนรูปธรรม และบรรลุตามเปาประสงค ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
รวมท้ังการยกระดับประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา มีความตระหนักในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูองคกรแหงการเรียนรู
มีการผลักดันการดําเนินการพัฒนาการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ในองคกร
และไดเล็งเห็นถึงความสําคัญขององคความรูและกระบวนการจัดการความรู อันกอใหเกิดการจัดการ
ความรูอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึงนําแนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู (Knowledge
Management Action Plan) มาเปนแนวทางในการพัฒนา ท้ังในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การสรางวัฒนธรรมการเรียนรู และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนางานและองคกร ตลอดท้ัง
การถายทอดความรูภายในหนวยงาน จึงไดจัดทําแผนการจัดการความรู ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (Knowledge Management Action Plan)

หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการจัดการความรูฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงาน ในการจัดทํา
แผนการจั ดการความรู (Knowledge Management Action Plan) เพ่ื อนํ าไปสู สั มฤทธิ ผลใน
การดําเนินงานของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู (KM TEAM)



การจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ประจําปการศึกษา 2561
-----------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนองคกรท่ีมีองคความรูเกิดข้ึนมากมาย
ท้ังองคความรูในระดับองคกรและองคความรูในระดับบุคคล และเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จําเปนตองมีกระบวนการในการจัดการความรูภายใน
องคกร (Knowledge Management หรือ KM) อันหมายถึง กระบวนการในการรวบรวมองคความรู
ตาง ๆ ภายในองคกรตาง ๆ ท่ียังคงกระจายอยูไมวาจะจากตัวบุคคล หรือท่ีบันทึกเปนเอกสาร แลวนํา
องคความรูเหลานั้นมาผานกระบวนการและจัดใหเปนระบบ เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรู
ไดงายข้ึน และเกิดการพัฒนาตนเองจนเปนผูรู  แลวนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป และพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง

เปาหมาย
1. สรางองคกรแหงการเรียนรู
2. รวบรวมและถายทอดความรู
3. แนวปฏิบัติท่ีดี

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. นโยบายใหมีการสนับสนุนการจัดการความรู
2. ความมีสวนรวมในการจัดการความรู
3. การวัดผลการจัดการความรู

การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร ซึ่งกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกร
มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ

1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิด
เชิงวิเคราะห บางครัง้จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผาน
วิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม

จากแนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู (Knowledge Management Action Plan)
จึงไดนําแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) มาประยุกตใช
ในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
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กระบวนการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดกําหนดข้ันตอนการจัดการความรูตาม

กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังแผนภาพท่ี 1

แผนภาพท่ี 1 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)
ท่ีมา : สํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ .(2548). คูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู

โครงการพัฒนาสวนราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการจัดการความรูในสวนราชการ.

กระบวนการจัดการความรู ในแตละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้
1. การบงชี้ความรู ระบุความรูท่ีจําเปน โดยพิจารณาวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
2. การสรางและแสวงหาความรู โดยการสรางความรูใหมและแสวงหาความรูจากภายนอก
3. การจัดความรูใหเปนระบบ โดยวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ

ความรู อยางเปนระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู โดยปรับปรุงเอกสารหรือสรุปความเพ่ือเผยแพรใหเกิด

ความเขาใจท่ีชัดเจนอยางมีมาตรฐานและเนื้อหาท่ีสมบูรณ
5. การเขาถึงความรู โดยทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรู ท่ีตองการไดงายและสะดวก

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ปไซต เปนตน
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยจัดทําเปน เอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือ กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
7. การเรียนรู โดยทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจาก

สรางองคความรู นําความรูไปใช จนเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไป
อยางตอเนื่อง

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

4. การประม
(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6. (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู้ (Learning)

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร

จะทาํให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

1.
(Knowledge Identification)



ตารางปฏิทินการดําเนินการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปการศึกษา 2561 ผูรับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1 ประชุม/พิจารณาแนวทางการจัดการความรู คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพ

การศึกษา
2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู

(KM TEAM)
คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา

3 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู คณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู

4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู คณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู

5 รวบรวม จัดเก็บ เผยแพรประชาสัมพันธองค
ความรู

คณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู

6 ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินการ
จัดการความรู

คณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู

7 รายงานผลการดําเนินการจัดการความรู คณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู
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แผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําปการศึกษา 2561
ช่ือหนวยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : การเสริมสรางศักยภาพดานการวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และงานสรางสรรค
องคความรูท่ีจําเปน : การพัฒนาองคความรูบนพ้ืนฐานการวิจัย เพ่ือสรางนวัตกรรมการทํางาน เปนศูนยกลางการบริการวิชาการ และการผลิตบัณฑิต

วิธีการดําเนินการ
ลําดับ

ท่ี
กระบวนการจัดการ

ความรู
การจัดการความรู ระยะเวลา เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ

1 การบงช้ีความรู 1. ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝายปฏิบัติการ
เชิงรุก ปการศึกษา 2561 เพ่ือรวมกัน
กําหนด (1) แนวทางการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2561
(2) กําหนดเปาหมายและแผนการ
จัดการความรู

2. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารการจัดการความรู (KM TEAM)
ประจําปการศึกษา 2561 ซึ่งเปนผูแทน
บุ ค ล าก ร จ าก ห น ว ย ง าน ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัย

พฤศจิกายน 2561 –
เมษายน 2562

มกราคม – เมษายน
2562

- เพ่ือใหไดองคความรูท่ีสนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

- รวมกันกําหนดแผนการจัดการ
ความรู

- เพ่ื อ ให คณ ะกรรมการบริห าร
การจัดการความรู  (KM TEAM)
ไดดําเนินการคนหาความรูภายใน
หนวยงาน

- มีการประชุมคณะกรรมการ
เพ่ื อรวม กัน พิจารณ าแนว
ทางการดําเนินงานการจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพโดยครอบคลุม
พันธกิจดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัย ดานการบริการ
วิ ช าก าร  ด าน ศิ ลป ะแ ล ะ
วัฒ น ธรรม และด าน การ
บริหารจัดการ

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารการจัดการความรู (KM
TEAM) ประจําปการศึกษา
2561

คณะกรรมการประกัน
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า
ฝายปฏิบัติการเชิงรุก

คณะกรรมการประกัน
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า
ฝายปฏิบัติการเชิงรุก
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ลําดับ
ท่ี

กระบวนการจัดการ
ความรู

การจัดการความรู ระยะเวลา เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ

2 การสรางและแสวงหา
ความรู

1. รวบรวม ศึกษา และคนควาหา
ความรูเก่ียวกับองคความรูท่ีจําเปนตอ
การป ฏิ บั ติ งาน ห รื อ พั ฒ น างาน ท่ี
นํามาใชกับผูบริหาร คณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน

2. มีการแสวงหาความรูท่ีจําเปนของ
หนวยงาน มีการทบทวนความรูจาก
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ในการจัดการ
ความรูในรอบปท่ีผานมา และแหลง
ความรูจากหนวยงานภายนอก หรือ
อ งค ก ร อ่ื น  ๆ  ผ า น เ ว็ ป ไซ ต ห รื อ
สารสนเทศ

มกราคม –
พฤษภาคม 2562

- หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมี
การดํ าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมดานการจัดการความรู
ภายใตองคความรูดานการเรียน
การสอน ดานการวิจัย ดานการ
บริการวิชาการ ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานการบริการจัดการ
และมีการจัดกิจกรรมใหความรู
และแลกเปลี่ยนเรียนรู

- มีหัวขอการจัดการความรู
- มีการจัด กิจกรรมใหความรู

และแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
หัวขอท่ีกําหนดไว

คณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู

3 จัดการความรู ให เป น
ระบบ

คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู
ดําเนินการรวบรวมความรูท่ีแสวงหามา
ได จากความรูท่ีผานมา และความรูท่ี
จัดหามาใหม มาดําเนินการจัดหมวดหมู
ใหเปนระบบ

มกราคม –
พฤษภาคม 2562

- สรุปประเด็นความรู สกัดความรูฝง
ลึกท่ีไดจากกิจกรรมคัดเลือกและ
รวบรวมขอมูล

- จับประเด็นความรูท่ีฝงลึกจาก
ตัวบุคคลและนํามาสรุปเปน
ความรูอยางนอยครอบคลุม
ดานการเรียนการสอน ดานการ
วิจัย

คณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู

4 ก า ร ป ร ะ ม ว ล แ ล ะ
กลั่นกรองความรู

คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู
หารือในท่ีประชุม พิจารณาประมวล
ความรูและกลั่นกรองขอมูลถึงความ
ถูกตองและสมบูรณของเน้ือหา

มกราคม –
พฤษภาคม 2562

- นําแกนความรู ท่ีไดบันทึกไวเปน
แนวทางปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
จัดทําเปนเอกสารหรือสื่อสารสนเทศ

- ไดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเผยแพร
องคความรูแกบุ คคลอ่ืนหรือ
ภายนอก

คณะกรรมการบรหิาร
การจัดการความรู
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ลําดับ
ท่ี

กระบวนการจัดการ
ความรู

การจัดการความรู ระยะเวลา เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ

5 การเขาถึงความรู เผยแพรประชาสัมพันธความรู /แนว
ปฏิบั ติ ท่ี ได จ ากการจั ดการความรู
ผานเว็ปไซต หรือ Facebook หรือสื่อ
สารสนเทศอ่ืน ๆ

มิถุนายน –
กรกฎาคม 2562

- บุคลากรเขาถึงความรูไดงายและ
รวดเร็ว สามารถนําความรูไปทดลอง
ใชปฏิบัติได

- นําองคความรู/แนวปฏิบัติท่ี
ได เผยแพรผานเว็ปไซต หรือ
Facebook หรือสื่อสารสนเทศ
อ่ืน ๆ นําไปทดลองปฏิบัติ

คณะกรรมการบรหิาร
การจัดการความรู

6 การแบงปนแลกเปลี่ยน
เรียนรู

มีการกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู

มิถุนายน –
กรกฎาคม 2562

- เพ่ือเปน เวทีใหบุ คลากรหรือ
หนวยงานนําองคความรู ท่ีมีในตัว
บุคคลหรือหนวยงานนํามาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

- บุคลกรเขารวมกิจกรรม
- จํานวนองคความรูไมนอย

กวา 5 เรื่อง

คณะกรรมการบรหิาร
การจัดการความรู

7 การเรยีนรู มี ก า ร นํ า ค ว าม รู ท่ี ได รั บ จ าก ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรูมาปรับปรุงจัดทําเปน
แนวปฏิบัติท่ีดี

กรกฎาคม 2562 - สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ด า น ก า ร จั ด ก า รค ว าม รู ข อ ง
มหาวิทยาลัย

- แนวปฏิบัติท่ีดี 1 เลม คณะกรรมการบรหิาร
การจัดการความรู
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แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2561
1. การระบุความรูท่ีจําเปน

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ท่ี /2562 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารจัดการความรู (KM TEAM) ประจําปการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบดวย
1.1.1 คณะกรรมการอํานวยการ ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ

และหัวหนางานตาง ๆ ทําหนาท่ี กําหนดนโยบาย ควบคุม ติดตาม และอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินการดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ตลอดท้ังใหคําปรึกษา คําแนะนําแกคณะกรรมการ
ดําเนินงาน และสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามประเมินตนเอง

1.1.2 คณะกรรมการดําเนินงาน ไดแก รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนา
งาน และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการจัดการความรู ทําหนาท่ีรวมกันวิเคราะหทักษะความรูท่ีจําเปนของ
หนวยงาน จัดทําแผนการจัดการความรู จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูใหมีประสิทธิผล จัดทํา
เอกสารท่ีแสดงผลการจัดการความรู และเผยแพรองคความรูแกผูอ่ืนผานสื่อ/เว็ปไซต

1.1.3 คณะกรรมการกํากับ สนับสนุน ติดตามการดําเนินงานการจัดการความรู ไดแก
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และเจาหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดนโยบายและถายทอด
แผนการจัดการความรูสูการปฏิบัติไปยังหนวยงาน กํากับดูแล สนับสนุน ติดตามการดําเนินงานดาน
การจัดการความรูของหนวยงาน และสรุปผลการดําเนินงานดานการจัดการความรูเสนอมหาวิทยาลัยตอไป

1.2 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝายปฏิบัติการเชิงรุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดจัดประชุมการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ฝายปฏิบัติการเชิงรุก เพ่ือรวมกันกําหนดแนวทางการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2561 กําหนดเปาหมายและแผนการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดระบบและเปน แนวปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกันในการจัดการความรูของแตละหนวยงาน และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

2. การสรางและแสวงหาความรู
มีการรวบรวม ศึกษา และคนควาหาความรูเก่ียวกับองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานหรือ

พัฒนางานท่ีนํามาใชกับผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดท้ังมีการแสวงหาความรูท่ี
จําเปนของหนวยงาน มีการทบทวนความรูจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ ในการจัดการความรูในรอบปท่ีผาน
มา และแหลงความรูจากหนวยงานภายนอก หรือองคกรอ่ืน ๆ ผานเว็ปไซตหรือสารสนเทศ

3. การจัดความรูใหเปนระบบ
มีการดําเนินการรวบรวมองคความรูภายในหนวยงาน โดยการแสวงหามาไดจากความรูท่ีผาน

มา และความรูท่ีจัดหามาใหม มาดําเนินการจัดหมวดหมูใหเปนระบบ มีการวางแผนการดําเนินงาน
การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจัดประชุมทบทวนและสรุปความรู เก่ียวกับ

กระบวนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ โดยดําเนินการในชวงเดือนมกราคม
2561 คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู หารือในท่ีประชุมของหนวยงาน พิจารณาประมวลความรู
และกลั่นกรองขอมูลถึงความถูกตองและสมบูรณของเนื้อหา ตลอดท้ังนําแกนความรูท่ีไดบันทึกไวเปน
แนวทางปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรจัดทําเปนเอกสารหรือสื่อสารสนเทศ เพ่ือเผยแพรองคความรูแกบุคคล
อ่ืนหรือภายนอก

5. การเขาถึงความรู
บุคลากรสามารถเขาถึงความรู ท่ี ได เผยแพรทางชองทางตาง ๆ เชน ผานเว็ปไซต  หรือ

Facebook หรือสื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถเขาถึงความรูไดอยางสะดวกและรวดเร็ว สามารถนําไป
ทดลองปฏิบัติใชได

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงานภายในหนวยงานหรือ

ภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรไดมีความรูในทักษะท่ีจําเปน อันสงผลตอการปฏิบัติงานท่ีบรรลุ
วิสัยทัศนของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ

7. การเรียนรู
มีการสงเสริมใหบุคลากรนําความรู ท่ี ไดรับ คือ กระบวนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับ

การปฏิบัติงานอยางเปนระบบมาใชอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสังเกตไดจากการสรุปและรายงานผลการจัดการ
ความรู ซึ่งหนวยงานจัดทําทํารายงานการจัดการความรูของหนวยงาน
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โครงการ/กิจกรรมดานการจดัการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ประจําปการศึกษา 2561

ลําดับ โครงการ ความสอดคลองกับแผน
กลยุทธ

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานท่ี หนวยงาน

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา : มหกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู “แนวปฏิบัติท่ีดีในการ
จัดการเรียนการสอน” ครั้งท่ี 3

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

แผนกลยุทธท่ี 6
ดานการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

 บริการวิชาการแกสังคมประเภทการ
ใหบริการวิชาการและการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

 สนับสนุน ส งเสริม  การพัฒนา
หลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ
และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล
วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน

วันท่ี 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562

ณ หองประชุม 2704 A อาคาร
27 ช้ัน 4

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

2. โครงการ “แบงปนประสบการณ โครงการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย”

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

แผนกลยุทธท่ี 6
ดานการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั

 บริการวิชาการแกสังคมประเภทการ
ใหบริการวิชาการและการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

 สนับสนุน ส งเสริม  การพัฒนา
หลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ
และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

 วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน

วันท่ี 18 กรกฎาคม
2562

ณ หองประชุม 2707C อาคาร
27 ช้ัน 7

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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ลําดับ โครงการ ความสอดคลองกับแผน
กลยุทธ

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานท่ี หนวยงาน

3. โครงการสรางมาตรฐานฝกอบรมและ
พั ฒ น าอ าจ ารย มื อ อ า ชี พ  กิ จก รรม
“สัมมนาหัวขอ การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรสองภาษาและ
การเขียนงานวิจัย

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 โครงการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน

วันท่ี 26 – 27 เมษายน
พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมรสีอรท ชูชัยบุรี
ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะวิทยาการ
จัดการ

4. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
คณ าจารย  กิ จก รรม  การอบ รม เชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
สมัยใหม

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

แผนกลยุทธท่ี 6
ดานการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั

 บริการวิชาการแกสังคมประเภทการ
ใหบริการวิชาการและการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

 สนั บส นุ น  ส งเสริ ม  การพั ฒ นา
หลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ
และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

 วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน

วันท่ี 30 กรกฏาคม
พ.ศ.2562

หอง 9101 อาคาร 9 ช้ัน 10
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็

เจาพระยา

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

5.  การจัดคูมือการจัดการความรู “การบูร
ณาการศาสตรดนตรีสูการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี”

 การจัด ทํ าคู มื อการทํ าผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

แผนกลยุทธท่ี 3
การเสริมสรางศักยภาพ
ดานงานวิจัย สรางองค

 บริการวิชาการแกสังคมประเภทการ
ใหบริการวิชาการและการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

 เสริมสรางศักยภาพดานงานวิจัย

วันท่ี 16 พฤษภาคม
พ.ศ.2562

หองประชุมวิจัย ช้ัน 14
อาคาร 27

วิทยาลัยการดนตรี



11

ลําดับ โครงการ ความสอดคลองกับแผน
กลยุทธ

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานท่ี หนวยงาน

 การจัดทําคูมือการใชแบบประเมิน
ทักษะดนตรี เพ่ือวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน

ความรูนวัตกรรม และงาน
สรางสรรค

แผนกลยุทธท่ี 4
ดานการบริการวิชาการ

สูชุมชน

สรางองคความรูนวัตกรรม และงาน
สรางสรรค

 สนั บส นุ น  ส งเสริ ม  การพั ฒ นา
หลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ
และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

 วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน

วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.
2562

หองประชุมประกัน ช้ัน 14
อาคาร 27

วิทยาลัยการดนตรี

6. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ศึกษาดูงานแหลงเรียนรู ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม การศึกษา และสิ่งแวดลอม ใน
จั งห วั ด ข อ น แ ก น  แ ล ะส าธ า รณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

แผนกลยุทธท่ี 4
ดานการบริการวิชาการ

สูชุมชน
แผนกลยุทธท่ี 5

ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

 บริการวิชาการตามความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน

ระหวางวันท่ี 19 - 22
เมษายน พ.ศ.2562

ณ แขวงเวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

บัณฑิตวิทยาลัย

7. กิจกรรมการพูดคุยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลใน
การทํางาน

แผนกลยุทธท่ี 6
ดานการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั

 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

ทุกเชาวันพุธ เดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม

2562

ณ หองประชุม ช้ัน 1 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
8. โครงการ “แบ งปนความรูสูหองสมุด

ชุมชน”
แผนกลยุทธท่ี 4

ดานการบริการวิชาการ
สูชุมชน

 บริการวิชาการตามความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน

วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.
2561

ณ หองประชุมราชาวดี ช้ัน 6
อาคารบรรณราชนครินทร

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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ลําดับ โครงการ ความสอดคลองกับแผน
กลยุทธ

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานท่ี หนวยงาน

9. โครงการจัดทําวารสารทีทัศนวัฒนธรรม
ประจําปการศึกษา 2561

แผนกลยุทธท่ี 4
ดานการบริการวิชาการ

สูชุมชน
แผนกลยุทธท่ี 5

ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

 อนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ไท ย  แ ล ะ สื บ ส า น โค ร งก า ร อั น
เน่ืองมาจากพระราชดําริ

ระหวางเดือน ตลุาคม
พ.ศ.2561 – กันยายน

พ.ศ.2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จั ด ทํ า ข อ มู ล ห ลั ก สู ต ร เข า สู ร ะ บ บ
สารสนเทศ เพ่ือพิจารณาความสอดคลอง
ของหลักสู ตรระดับ อุดมศึกษา (CHE
Curriculum Online: CHECO)

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 สนับสนุน สงเสริม การพัฒนา
หลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ

วันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.
2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา

สํานักสงเสรมิ
วิชาการและงาน

ทะเบียน

11. โครงการ Tea Break “ลงทะเบียนเรียนไม
ยากอยางท่ีคิด”

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 สนับสนุน สงเสริม การพัฒนา
หลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ

วันท่ี 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561

ณ อาคาร 10 ช้ัน 8
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็

เจาพระยา

สํานักสงเสรมิ
วิชาการและงาน

ทะเบียน

12. โค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
เพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจ สําหรับเตรียมความพรอมการ
จัดการเรียนการสอน ประจําป 2561

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ.
2562

ณ หองประชุมเฉลิมระเกียรติ
อาคาร 7 ช้ัน 15 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

สํานักสงเสรมิ
วิชาการและงาน

ทะเบียน

13. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริการ
และขอมูล เรื่อง ทบ.17 ไมยื่น ไมจบ นะ
จะ

แผนกลยุทธท่ี 6
ดานการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั

 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.
2562

ณ หองประชุม 1081 อาคาร
สมเด็จเจาพระยาบรมมหา

ประยรูวงศ (ทัต บุญนาค) ช้ัน 8

สํานักสงเสรมิ
วิชาการและงาน

ทะเบียน
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ลําดับ โครงการ ความสอดคลองกับแผน
กลยุทธ

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานท่ี หนวยงาน

14. โครงการเสริมสรางจิตสํานึกการรวม
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับ
ผูปฏิบัติงานสนับสนุนดานวิชาการ

แผนกลยุทธท่ี 6
ดานการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั

 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

วันท่ี 15 พฤษภาคม
และวันท่ี 31 พฤษภาคม

พ.ศ. 2562

ณ สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน อาคาร 5 ช้ัน 1

และช้ัน 2

สํานักสงเสรมิ
วิชาการและงาน

ทะเบียน
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมกับ
สํานักคอมพิวเตอร) เรื่อง การวางแผนกล
ยุทธ เพ่ื อสนับสนุนเกณฑการประกัน
คุณภาพ

แผนกลยุทธท่ี 6
ดานการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั

 วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน วันท่ี 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562

ณ หองประชุมราชาวดี ช้ัน 6
อาคารบรรณราชนครินทร

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักสงเสรมิ
วิชาการและงาน

ทะเบียน

16. โครงการ การจัดการความรูเพ่ือการจัดทํา
แผนกลยุทธ

แผนกลยุทธท่ี 6
ดานการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั

 วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 31
กรกฎาคม - 2 สิงหาคม

พ.ศ.2562

ณ โรงแรมดสุิตธานี หัวหิน
จังหวัดเพชรบุรี

สํานักสงเสรมิ
วิชาการและงาน

ทะเบียน
17. โครงการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและเทคนิค
การบริการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย
รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

แผนกลยุทธท่ี 3
การเสริมสรางศักยภาพ
ดานงานวิจัย สรางองค

ความรูนวัตกรรม และงาน
สรางสรรค

 บริการวิชาการแกสังคมประเภทการ
ใหบริการวิชาการและการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

 เสริมสรางศักยภาพดานงานวิจัย
สรางองคความรูนวัตกรรม และงาน
สรางสรรค

ระหวางวันท่ี 22 - 24
เมษายน พ.ศ.2562

ณ หองประชุมสุพจน มิเถาวัลย
อาคารอํานวยการ ช้ัน 2

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบาน
จอมบึง

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

18. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ
งานสรางสรรคองคความรูดานการวิจัยท่ีมี
คุณภาพสูความเปนเลิศ

แผนกลยุทธท่ี 3
การเสริมสรางศักยภาพ
ดานงานวิจัย สรางองค

ความรูนวัตกรรม และงาน

 บริการวิชาการแกสังคมประเภทการ
ใหบริการวิชาการและการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

ระยะท่ี 1 วันท่ี 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ระยะท่ี 2 วันท่ี 1
มิถุนายน พ.ศ. 2562

ระยะท่ี 1 และ 2 ณ หองประชุม
673 สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็
เจาพระยา

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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ลําดับ โครงการ ความสอดคลองกับแผน
กลยุทธ

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานท่ี หนวยงาน

สรางสรรค  เสริมสรางศักยภาพดานงานวิจัย
สรางองคความรูนวัตกรรม และงาน
สรางสรรค

ระยะท่ี 3 วันท่ี 3-5
กรกฏาคม พ.ศ. 2562

ระยะท่ี 3 ศึกษาดูงาน ณ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ

19. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหเปนองคกร
ท่ีมีคุณภาพ ประจําป พ.ศ.2562

แผนกลยุทธท่ี 6
ดานการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั

 บริการวิชาการแกสังคมประเภทการ
ใหบริการวิชาการและการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

วันท่ี 4 - 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562

สะพลีวิลลา บีช จังหวัดชุมพร สํานักงานสภา
มหาวิทยาลยั

20. โครงการเตรียมความพรอมในการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 สนับสนุน สงเสริม การพัฒนา
หลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ

วันท่ี 24 มิถุนายน - 12
กันยายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

(มัธยม)

โรงเรียนสาธิตฯ

21. โครงการเรียนปรับพ้ืนฐาน ปการศึกษา
2562

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 วิชาการ/การจดัการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 1 - 30
เมษายน พ.ศ.2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

(มัธยม)

โรงเรียนสาธิตฯ

22. โครงการเรียนพิเศษวันเสาร 2/2561 แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 วิชาการ/การจดัการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 10
พฤศจิกายน - 16

กุมภาพันธ พ.ศ.2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

(มัธยม)

โรงเรียนสาธิตฯ

23. โค ร งก ารอ บ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า รท า ง
วิทยาศาสตรสําหรับหองเรียนพิเศษ

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 วิชาการ/การจดัการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 26 - 27
พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ศูนยวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็
เจาพระยา

โรงเรียนสาธิตฯ
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ลําดับ โครงการ ความสอดคลองกับแผน
กลยุทธ

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานท่ี หนวยงาน

24. โครงการวัฒนธรรมอาเซียน แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 วิชาการ/การจดัการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 13 - 14
พฤศจิกายน พ.ศ.2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

(มัธยม)

โรงเรียนสาธิตฯ

25. โครงการอบรม เชิงปฏิ บั ติ การฟ สิ กส
พ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนหองพิเศษ

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 16
ธันวาคม พ.ศ.2561

หองปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง
ภาควิชาฟสิกส

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

โรงเรียนสาธิตฯ

26. โครงการเสริม ทักษะและเจตคติทาง
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 13
พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ช้ัน9 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

โรงเรียนสาธิตฯ

27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 4 - 6
มีนาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

(มัธยม)

โรงเรียนสาธิตฯ

28. โครงการเสริมศักยภาพทางวิชาการสูการ
ทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 วิชาการ/การจดัการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 5
พฤศจิกายน พ.ศ.2561

- 31 มกราคม พ.ศ
2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

(ประถม)

โรงเรียนสาธิตฯ

29. โครงการอบรมภาคฤดูรอน “บานสมเด็จ
ซัมเมอรคอรส” ปการศึกษา 2562

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน
พ.ศ.2562 - 10

พฤษภาคม พ.ศ 2562

อาคาร 31 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็

เจาพระยา (ประถม)

โรงเรียนสาธิตฯ



16

ลําดับ โครงการ ความสอดคลองกับแผน
กลยุทธ

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานท่ี หนวยงาน

30. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา
แผ น ยุ ท ธศ าส ต ร ข อ งม ห า วิท ย าลั ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และการ
จัดทํามาตรฐานการศึกษา สูการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา”

แผนกลยุทธท่ี 2
ดานการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

ระหวางวันท่ี 7 – 9
มีนาคม พ.ศ.2562

โรงแรมสปริงฟลด วิลเลจ กอลฟ
แอนดสปา จังหวัดเพชรบรุี

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

มรภ.บานสมเด็จ
เจาพระยา
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ภาคผนวก
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