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คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนการจัดการความรูม้ หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ความเป็นมา
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดาเนนินการัับเนคลื่อนการจัดการ
ความรู้ ั องมหาวิท ยาลั ย อย่ างต่ อเนนื่ อ ง ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 มีก ารทบทวน สรุป และวิ เนคราะห์
การดาเนนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 และจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ัึ้น แผนการจัดการความรู้ดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการ และ
กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุน ส่งเนสริมให้มหาวิทยาลัยเนป็นองค์กรแห่งการเนรียนรู้ เนป็นการดาเนนินการจัดการความรู้
ทั่ว ทั้ งองค์ กร มี โ ครงการ/ กิ จ กรรม ัองหน่ว ยงาน และัองมหาวิท ยาลั ย ที่ บู รณาการตามพั น ธกิจ หลั ก
4 ประการ ได้ แก่ การเนรี ย นการสอน การวิ จัย การบริก ารวิช าการ ศิล ปะและวัฒ นธรรม อี ก ทั้ง ยัง เนสริ ม
ด้านการบริหารจัดการ และการบูรณาการองค์ความรู้จากการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงาน ในภาพรวมัอง
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ดาเนนินการอย่างต่อเนนื่อง ให้ผลลัพธ์การจัดการความรู้ในเนชิงประจักษ์ อีกทั้งเนป็น
โครงการที่มีทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเนั้ามามีส่วนร่ว มในโครงการ/ กิจกรรม ได้แก่ มหกรรมการ
แลกเนปลี่ยนเนรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU Show & Share 2017 นอกจากนี้แล้วยังมีโครงการ Lunch talk ปี พ.ศ.
2560 ซึ่งเนป็น โครงการต่อเนนื่องและัยายผลจากปี พ.ศ. 2559 กิ จกรรม Lunch Talk ปี พ.ศ. 2560
คณะกรรมการฯ ได้เนั้าดาเนนิ นกิจ กรรมทุกคณะ ส านัก และสถาบัน ได้เนั้าร่วมกิจกรรมโดยให้ผ ลตอบรับ
เนป็นที่น่าพอใจ สามารถกระตุ้นให้เนกิดการแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้มากยิ่งัึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ัองโครงการ
เนพื่อให้การดาเนนินการจัดการความรู้ัองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความต่อเนนื่องและส่งผล
ต่อการดาเนนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งัึ้น ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจึงได้มีการทบทวนคณะกรรมการ
จั ดการความรู้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ ร่ ว มประชุมเนชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการความรู้
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ก ารร่ว มประเนมิ น ผลการด าเนนิ น งาน
วิเนคราะห์ จุ ดแั็ง จุ ดอ่อน และความส าเนร็ จตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อีกทั้ ง
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และั้อมูลอื่น ๆ ที่มีความเนกี่ยวั้อง เนชื่อมโยงกัน และได้แผนการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเนป้าหมายัองการจัดการความรู้ร่วมกัน คือ เนป็นองค์กรแห่งการเนรียนรู้
และบูรณาการการจัดการความรู้กับงานประจาเนพื่อมุ่งสู่การเนป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเนรียนรู้ัองท้องถิ่น”

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/61 วันที่ 9 / ม.ค./ 61 หน้า 2
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การวิเคราะห์ SWOT ตามแผนงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จุดแข็ง (S)
1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเนจน และมีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนนื่อง
2. มีการติดตามงานด้านการจัดการความรู้อย่างเนป็น
ระบบ
3. มีบุคลากรที่มีความเนชี่ยวชาญมีองค์ความรู้ที่
หลากหลายสาัา
4. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่ชัดเนจน
5. มีเนครือั่ายทั้งภายในและภายนอก
โอกาส (O)
1. แนวโน้มการบริหารงานที่มีการเนปลี่ยนรูปแบบ
เนป็นการบูรณาการ
2. พัฒนา Core Value ัององค์กร แบ่งออกเนป็น
งานวิชาการ และงานบริการ

จุดอ่อน (W)
1. บุคลากรบางส่วนยังไม่เนั้าใจ ไม่ให้ความสาคัญ
และมีทัศนคติที่ไม่ดีเนรื่องการจัดการความรู้
2. ในบางหน่วยงานการจัดการความรู้ยังไม่สามารถ
บูรณาการเนั้าสู่งานประจา
3. การนาองค์ความรู้ไปใช้แบบั้ามหน่วยงานยังไม่
ชัดเนจน

อุปสรรค (T)
1. การปรับความเนั้มัองเนกณฑ์การประเนมินผลการ
ดาเนนินงานด้านการจัดการความรู้ัองสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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การวิเคราะห์ความสาเร็จของแผนงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน
1. แสวงหา เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้

2. บูรณาการความรู้

3. เผยแพร่ความรู้

การวิเคราะห์ความสาเร็จของแผนงาน
การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกหน่วยงานทั้งคณะ สานัก สถาบัน
และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ในสั ง กัด มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี กระบวนการ มี การ
แสวงหา เนรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ัองหน่วยงาน มีั้อสังเนกตจากการ
ดาเนนินงานจัดการความรู้ัองหน่วยงาน คือ นอกเนหนือจากประเนด็นการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย ในหน่ ว ยงานคณะ และการบริ ห ารจั ด การ ใน
หน่วยงานสายสนับสนุนที่กาหนดไว้ในแผนงานแล้ว หน่วยงานยังมีการ
ดาเนนินงานและการนากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในประเนด็นอื่น ๆ
อีก เนช่น การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการองค์ความรู้สู่
การปฏิบัติงาน เนป็นต้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงควรเนพิ่มประเนด็นการจัดการความรู้
ในสายงานวิชาการนอกเนหนือจากการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย โดยให้
เนพิ่มเนติมในประเนด็นการบริการวิชาการ หรือด้านอื่น ๆ รวมทั้งัองสาย
สนับสนุนให้เนพิ่มเนติมประเนด็นด้านการบริหารจัดการ และงานอื่น ๆ ด้วย
จากการดาเนนินงานตามแผนการจั ดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ในด้านการบูรณาการความรู้ัองทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ปรากฏว่ายังไม่มีความชัดเนจน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนพื่อ
เนอื้ อ ต่ อ การด าเนนิ น งาน และเนกิ ด ผลที่ ชั ด เนจนยิ่ ง ัึ้ น คณะกรรมการ
ัั บ เนคลื่ อ นการจั ด การความรู้ ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เน สนอให้ ร วม 2
โครงการเนป็นโครงการบูรณาการการจัดการความรู้กับพันธกิจ และปรับ
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับโครงการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนองค์
ความรู้ และ ตัวชี้วัดที่ 2 องค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์
จากการดาเนนินงาน และการจัดทาหนังสือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการ
มหกรรมการแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้ : NRRU Show & Share มาอย่าง
ต่อเนนื่อง และในการดาเนนิน โครงการครั้ง ล่า สุ ดในปีง บประมาณ พ.ศ.
2560 นั้ น ยิ่ ง มี ค วามชั ด เนจนในการเนผยแพร่ความรู้ โดยได้ มี การมอบ
หนังสือแนวปฏิบัติที่ดี มหกรรมการแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU
Show & Share 2017 ไปยังหอสมุดแห่งประเนทศไทย และห้องสมุดัอง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว ประเนทศ ดั ง นั้ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการจึ ง เนสนอให้เนพิ่ ม ตั ว ชี้ วั ด เนป็ น หนั ง สื อแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใน
โครงการ/ กิจกรรมที่ 1 มหกรรมการแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้ : NRRU Show
& Share
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นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบาย
1. เนป็นองค์กรแห่งการเนรียนรู้
2. บูรณาการการจัดการความรู้กับงานประจา
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยแห่งการเนรียนรู้
พันธกิจ
1. ส่งเนสริมกิจกรรมแลกเนปลี่ยนความรู้
2. สร้างบรรยากาศแห่งการเนรียนรู้และนาความรู้ไปใช้
ยุทธศาสตร์
1. แสวงหา เนรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้
2. บูรณาการความรู้
3. เนผยแพร่ความรู้
เป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยมี Best Practice ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
และการบริหารจัดการ
2. บุคลากรัองมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการการจัดการความรู้กับงานประจา
3. บุคลากรัองมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเนรียนรู้ การใช้ และสะท้อนผลลัพธ์จากการใช้ความรู้ใน
ระดับ Best Practice
4. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเนทศฐานความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
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นโยบาย

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบูรณาการการจัดการความรู้กับงานประจา

วิสัยทัศน์

แผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้

1. แสวงหา เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้

2. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และนาความรู้ไปใช้

2. บูรณาการความรู้

1. มหาวิทยาลัยมี Best Practice ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การใช้
และสะท้อนผลลัพธ์จากการใช้ความรู้ในระดับ Best Practice

3. เผยแพร่ความรู้

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการ
การจัดการควมรู้กับงานประจา
4. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศฐานความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
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คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

1.แสวงหา
เรียนรู้ และสร้าง
องค์ความรู้

ประเนด็น
ยุทธศาสตร์ที่1
และ 5

โครงการ/ กิจกรรม

1 โครงการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีใน
การบริหารหลักสูตร/ การบริหาร
จัดการ/ การปฏิบัติงาน
- สายวิชาการ ด้านการผลิต
บัณฑิต วิจัย การบริการวิชาการ
หรืออื่น ๆ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2561

ผู้รับผิดชอบ

ประธาน
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
1. จานวนองค์ความรู้

- สายสนับสนุน ด้านการบริหาร
จัดการ หรือ อื่น ๆ

8 องค์ความรู้

ผู้กากับดูแล

- รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร
- รองอธิการบดีฝ่าย
จัดการศึกษา

18 องค์ความรู้

2. ร้อยละความสาเนร็จัองการ
ดาเนนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้

ร้อยละ 80
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แผนงาน

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

2. บูรณาการ
ความรู้

ประเนด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3

3. เผยแพร่
ความรู้

ประเนด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2561

1. จานวนองค์ความรู้

15 องค์ความรู้

2. องค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์

5 องค์ความรู้

1. มหกรรมการแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้ : 1. จานวนองค์ความรู้
NRRU Show & Share
2. จานวนผู้เนั้าร่วม
3. จานวนเนครือั่าย
4. หนังสือแนวปฏิบัติที่ดี
2. การใช้ Fan Page Social
1. จานวนสมาชิก Fan page
Networkและฐานั้อมูลเนพื่อ
2. จานวนองค์ความรู้ที่ได้เนผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และแลกเนปลี่ยน
ผ่านทาง Social Network
เนรียนรู้
3. จานวนฐานั้อมูล

15 องค์ความรู้
300 คน
7 เนครือั่าย
1 เนล่ม
300 คน
15 องค์ความรู้

โครงการ/ กิจกรรม

โครงการบูรณาการการจัดการ
ความรู้กับพันธกิจ

ผู้รับผิดชอบ

ประธาน
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

ประธาน
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

ผู้กากับดูแล

- รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร
- รองอธิการบดีฝ่าย
จัดการศึกษา
- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยฯ
รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

1 ฐานั้อมูล
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ภาคผนวก
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ตารางรับผิดชอบแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

* หมายถึง หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ประสานและรวบรวมั้อมูลส่งให้ผู้กากับ

บัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

สานักส่งเสริมวิชาการ ฯ

สานักวิทยบริการ ฯ

สานักคอมพิวเตอร์

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยไม้ฯ

สถาบันภาษา

18
องค์ความรู้

คณะสาธารณสุขฯ

8
องค์ความรู้

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ

- สายวิชาการ
ด้านการผลิต
บัณฑิต วิจัย การ
บริการวิชาการ
หรืออื่น ๆ
- สายสนับสนุน
ด้านการบริหาร
จัดการ หรือ อื่น ๆ
2. ร้อยละ
ความสาเนร็จัอง
การดาเนนินงาน
ตามแผนการ
จัดการความรู้

คณะวิทยาการจัดการ

เป้าหมาย

คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

1. แสวงหา เนรียนรู้ 1 โครงการค้นหา
และสร้างองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการ
บริหารหลักสูตร/
การบริหารจัดการ/
การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

คณะเทคโนโลยีฯ

โครงการ/กิจกรรม

คณะครุศาสตร์

แผนงาน

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้

เป้าหมายของหน่วยงาน

*
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ร้อยละ
80

 หมายถึง หน่วยงานที่ต้องดาเนนินการโครงการ/กิจกรรม

 หมายถึง หน่วยงานที่ต้องให้ั้อมูล
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* หมายถึง หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ประสานและรวบรวมั้อมูลส่งให้ผู้กากับ

สานักส่งเสริมวิชาการ ฯ

สานักวิทยบริการ ฯ

สานักคอมพิวเตอร์

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยไม้ฯ

สถาบันภาษา

7
เนครือั่าย
1 เนล่ม

สานักงานอธิการบดี

15
องค์ความรู้
300 คน

บัณฑิตวิทยาลัย

จานวนองค์ความรู้
ที่มีการนาไปใช้
ประโยชน์
1. จานวนองค์
ความรู้
2. จานวน
ผู้เนั้าร่วม
3. จานวน
เนครือั่าย
4. หนังสือแนว
ปฏิบัติที่ดี

คณะสาธารณสุขฯ

15
องค์ความรู้
5
องค์ความรู้

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ

1. มหกรรมการ
แลกเนปลีย่ นเนรียนรู้ :
NRRU Show &
Share

จานวนองค์ความรู้

คณะวิทยาการจัดการ

3. เนผยแพร่ความรู้

เป้าหมาย

คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

2. บูรณาการความรู้ 1. โครงการบูรณา
การการจัดการ
ความรู้กับพันธกิจ

ตัวชี้วัด

คณะเทคโนโลยีฯ

โครงการ/กิจกรรม

คณะครุศาสตร์

แผนงาน

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้

เป้าหมายของหน่วยงาน

*
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 หมายถึง หน่วยงานที่ต้องดาเนนินการโครงการ/กิจกรรม

 หมายถึง หน่วยงานที่ต้องให้ั้อมูล
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* หมายถึง หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ประสานและรวบรวมั้อมูลส่งให้ผู้กากับ

สานักงานอธิการบดี

สานักส่งเสริมวิชาการ ฯ

สานักวิทยบริการ ฯ

สานักคอมพิวเตอร์

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยไม้ฯ

สถาบันภาษา

1
ฐาน
ั้อมูล

บัณฑิตวิทยาลัย

15
องค์ความรู้

คณะสาธารณสุขฯ

300 คน

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ

1. จานวนสมาชิก
Fan page
2. จานวนองค์
ความรู้ที่ได้
เนผยแพร่ผ่านทาง
Social Network
3. จานวน
ฐานั้อมูล

คณะวิทยาการจัดการ

เป้าหมาย

คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

3. เนผยแพร่ ค วามรู้ 2. การใช้ Fan Page
(ต่อ)
Social Network
และฐานั้อมูลเนพื่อ
ประชาสัมพันธ์และ
แลกเนปลีย่ นเนรียนรู้

ตัวชี้วัด

คณะเทคโนโลยีฯ

โครงการ/กิจกรรม

คณะครุศาสตร์

แผนงาน

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้

เป้าหมายของหน่วยงาน

*
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 หมายถึง หน่วยงานที่ต้องดาเนนินการโครงการ/กิจกรรม

 หมายถึง หน่วยงานที่ต้องให้ั้อมูล
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่ ๖๐๒๔/๒๕๖๐
เนรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-------------------------------

ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม ามี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ให้เนป็นองค์กรแห่งการเนรียนรู้ ซึ่งต้องดาเนนินการจัดการความรู้ที่เน ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร และ
พัฒนางานตามภารกิจหลักัองมหาวิทยาลัย ดังนั้น เนพื่อให้การดาเนนินงานจัดการความรู้ ัองมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมาบรรลุผลสาเนร็จตามเนป้าหมาย จึงัอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ัองมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเนชียร ฝอยพิกุล
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทวี วัชระเนกียรติศักดิ์
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เนรืองชัย บุญศักดิ์
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุธีรา เนั็มทอง
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา
๖. ดร.อานรรต ใจสาราญ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้าใส
๘. อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร
๑๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา เนชิดจิระพงษ์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
๑๔. ดร.อาภา สธนเนสาวภาคย์
๑๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
๑๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิเนศษ ตู้กลาง
๑๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์
๑๘. ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง
๑๙. ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
๒๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนนาวนนท์
๒๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.แสงเนพ็ชร พระฉาย
๒๓. อาจารย์สุเนกษม อิงคนินันท์
๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
๒๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
๒๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประเนทือง จินตสกุล
๒๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เนปรมวิทย์ ท่อแก้ว
๒๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วินัย จามรสุริยา
๒๙. อาจารย์เนมธี กีรติอุไร
๓๐. อาจารย์ยศพร การงาน
๓๑. ดร.โกสินทร์ ชานาญพล
๓๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รุง่ โรจน์ พงศ์กิจวิทูร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเนลัานุการ

หน้าที่ ๑. ให้คาปรึกษาคณะกรรมการัับเนคลื่อนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย
๒. กาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนนินงาน
๓. อ านวยการให้ ก ารด าเนนิ น กิ จ กรรมการจั ด การความรู้ ั องมหาวิ ท ยาลั ย และคณะ/
หน่ ว ยงานเนป็ น ไปด้ว ยความเนรี ย บร้ อยบรรลุ เน ป้า หมายัองการจัด การความรู้ที่ ส อดคล้ องกับ แผน
ยุทธศาสตร์ัองมหาวิทยาลัย
๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เนรืองชัย บุญศักดิ์
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
๓. ดร.สิรลิ ักษณ์ โปร่งสันเนทียะ
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จารัสประเนสริฐ
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์
๖. นางสาวโสรยา กลีบเนกษร
๗. นางปัทมาภรณ์ อาไพกูล
๘. นางสาวเนอื้องทิพย์ ไตรบารุง
๙. นางจิตตรา ภูมิกระโทก
๑๐. นางสาวรชยา วราจิตเนกษม
๑๑. นายชุตินันท์ ทองคา
๑๒. นายวิศมาศ ภักดีกุล
๑๓. นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๔. ดร.กนกพร ฉิมพลี
๑๕. นายยุทธนา ตอสกุล
๑๖. นางสาวสายฝน ไชยมาตร
๑๗. นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง

กรรมการและเนลัานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเนลัานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเนลัานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเนลัานุการ

หน้า ที่ ๑. จั ดทาแผนการจั ดการความรู้ั องมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครราชสี มา ที่ส อดคล้ องกับแผน
ยุทธศาสตร์ัองมหาวิทยาลัย
๒. ดาเนนิ น การตามแผนการจัดการความรู้และส่ งเนสริมให้ ทุกหน่ว ยงานดาเนนินกิจกรรมตาม
กระบวนการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
๓. รายงานผลการดาเนนินงานการจัดการความรู้ต่อมหาวิทยาลัย และให้ั้อมูลต่อคณะกรรมการ
ตรวจประเนมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเนชียร ฝอยพิกุล)
อธิการบดี
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่ ๖๐๒๕/๒๕๖๐
เนรื่อง ให้บุคลากรเนั้าร่วมประชุมเนชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดโครงการ
ประชุมเนชิงปฏิบัติการจั ดทาแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ัึ้น ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ เนวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ประชุมสถาบันภาษา อาคาร ๒๗ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เนพื่อให้การดาเนนินการจัดการความรู้ดาเนนินไปอย่างต่อเนนื่อง และเนป็นประโยชน์ต่อการดาเนนินการ
จัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร จึงัอให้บุคลากรดังรายชื่อ เนั้าร่วมประชุมตาม วัน เนวลา และสถานที่ดังกล่าว
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เนรืองชัย บุญศักดิ์
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุธรี า เนั็มทอง
๓. อาจารย์สุเนกษม อิงคนินันท์
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
๕. ดร.สิรลิ ักษณ์ โปร่งสันเนทียะ
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จารัสประเนสริฐ
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์
๘. ดร.กนกพร ฉิมพลี
๙. นางสาวโสรยา กลีบเนกษร
๑๐. นางปัทมาภรณ์ อาไพกูล

๑๑. นางสาวเนอื้องทิพย์ ไตรบารุง
๑๒. นางจิตตรา ภูมิกระโทก
๑๓. นางสาวรชยา วราจิตเนกษม
๑๔. นายชุตินันท์ ทองคา
๑๕. นายวิศมาศ ภักดีกุล
๑๖. นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง
๑๗. นายยุทธนา ตอสกุล
๑๘. นางสาวสายฝน ไชยมาตร
๑๙. นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง

ทั้งนี้ มีสิทธิ์เนบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ จากงบ บ.กศ. โครงการการจัดการความรู้ ัองกองประกันคุณภาพ
การศึกษา
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเนชียร ฝอยพิกุล)
อธิการบดี
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ภาพกิจกรรม
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