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คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 
แผนการจัดการความรูม้หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ความเป็นมา  

 คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการทบทวน สรุป และวิเคราะห์การ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น แผนการจัดการความรู้ดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการ และกิจกรรมที่ช่วย
สนับสนุน ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร มี
โครงการ/ กิจกรรม ของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยที่บูรณาการตามพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเสริมด้านการบริหารจัดการ และ
การบูรณาการองค์ความรู้จากการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงาน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีโครงการที่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ผลลัพธ์การจัดการความรู้ในเชิงประจักษ์ อีกทั้งเป็นโครงการที่มีทั้งหน่วย งาน
ภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม ได้แก่ โครงการ “พัฒนาคน พัฒนางาน (สร้างนัก
จัดการความรู้)” “Workshop การท า VDO เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ใน YouTube” โครงการ “ค้นหาบุคคล/ 
หน่วยงานต้นแบบ” โครงการ “ถอดบทเรียนการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ในด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญอย่างเข้มแข็ง” และ มหกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 : NRRU Show & Share 2019 ภายใต้ชื่องาน “การเผยแพร่องค์ความรู้จากราก
แก้ว สู่ใยแก้ว” โดยผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ สามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมศักยภาพของ
บุคลากร และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความต่อเนื่องและส่งผล
ต่อการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ร่วมประชุม  
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
การร่วมประเมินผลการด าเนินงาน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และความส าเร็จตามแผนการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกทั้งพิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง
กัน และได้แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายของการจัดการความรู้ร่วมกัน คือ 
“การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ Green University ผ่านเครื่องมือ SDGs 13” 
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การวิเคราะห์ความส าเร็จของแผนงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการวิเคราะห์และประเมินผลการ
ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

แผนงาน 
การวิเคราะห์ความส าเร็จของแผนงาน 

การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การจัดการความรู ้เผยแพร่ความรู้ และ การ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

     ปี 2562 นี้การเผยแพร่องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีนั้นยังยึด
แนวทางเดิมซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ Social Network สังคม
ออนไลน์ ประกอบกับคณะกรรมการตรวจประเมินที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่
มีความสอดคล้องกันไว้  คือ การเน้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วย
สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ดังนั้นจึงมีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ช่องทาง 1) เวที Show & Share ที่จัดต่อเนื่องเข้าปีที่ 8 2) การใช้ Page 
Facebook NRRU Show & Share 3) กลุ่ม Facebook สาธารณะ 4) 
Application Line 5)  YouTube Channel แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ อ่ื น  ๆ 
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้มีการทบทวนและด าเนินการปรับปรุง 
เว็ บ ไซ ต์ ก า รจ าก จั ด ก า รค ว าม รู้  www.km.nrru.ac.th ปี  2562 
ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง มีการวิเคราะห์ 
และน าไปสู่การปรับปรุงให้เว็บไซต์มีฟังก์ชั่นของการเผยแพร่องค์ความรู้ 
หรือแนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้แนวทางเดียวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
ผลงานเชิงวิชาการ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานต่อไปใน
อนาคต รวมทั้งมีการเพิ่มเติมการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 : 
NRRU Show & Share 2019 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี หน่วยงาน
ร่วมจัดบูทนิทรรศการ ทั้งสิ้น จ านวน 17 หน่วยงาน มีการน าเสนอ/ 
เผยแพร่องค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่ดีมากว่า 17 องค์ความรู้ ผู้เข้าร่วม
จากหน่วยงานภายใน และสถาบันเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล วิทยาลัยนครราชสีมา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รวม
ทั้งสิ้น 305 คน ในมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีขึ้นต่อเนื่องมาเป็น
เวลา 8 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นเสมือนเวทีกลางที่  หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้น าองค์ความรู้ 
หรือแนวปฏิบัติที่ดีมาร่วมน าเสนอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ส าคัญ คือ 
การน าองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีเหล่านั้นไปใช้ ทุกครั้งของการ
ด าเนินโครงการจะมีแบบส ารวจความพึงพอใจซึ่งทุกครั้งมีค่าระดับ
คะแนนมากกว่า 3.51 และในปี 2562 นี้ระดับความพึงพอใจในประเด็น
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนน เท่ากับ 4.40 
และอีกกิจกรรมที่มีความส าคัญและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ 
กิจกรรม AAR โดยเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในรอบปีจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุก ๆ ฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมู ลในประเด็น
ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาหรืออุปสรรค และสิ่งที่ต้องให้มีการด าเนินการ
ในรอบปีต่อไป ซึ่งข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่มีความส าคัญที่ถูกน าไปใช้
ประกอบการจัดท าแผนการปฏิบัติการจัดการความรู้ร่วมกับข้อมูลที่
ส าคัญในส่วนอ่ืน และการปฏิบัตินี้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Action Plan 

  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้    
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยให้ด าเนินไปด้วยความราบรื่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อทั้งระดับบุคคล และ
หน่วยงาน เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ได้เตรียมการส าหรับการจัดการความรู้ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการประชุมเพ่ือร่วมกันเตรียมความพร้อม ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พิจารณา
วิเคราะห์ และด าเนินการ โดยมีการประชุมจ านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 9.0212 
อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนร่วมกับตัวแทนประธาน
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ร่วมประชุม
เพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ และร่วมกันก าหนดทิศทางการด าเนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจากข้อมูลที่ได้
จากการด าเนินโครงการค้นหาบุคคลต้นแบบ โครงการถอดบทเรียนฯ โครงการ NRRU Show & Share และ
โครงการ/ กิจกรรมการจัดการความรู้ในรอบปี 2562 มีข้อสังเกตที่น่าสนใจที่น ามาประกอบการพิจารณา
ก าหนด         ทิศทางการจัดการความรู้ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ 1) การจัดการความรู้มาจาก
ความต้องการแก้ปัญหาในงานที่ท า  ค่อนข้างเป็นเรื่องที่จ ากัดเฉพาะที่ เกี่ยวกับงาน  2) บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนนั้น มีทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี โดย
ปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติงานที่ดีนั้นมาจากสิ่งที่เป็น Soft Knowledge และ 3) การด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 
ที่ด าเนินการของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่เป็นไปตามพันธกิจทั้งด้านการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การวิจัย ศิลปะวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ มีอยู่หลาย โครงการ/ กิจกรรม ที่ประสบ
ความส าเร็จ มีกระบวนการที่น่าสนใจ และมีแนวปฏิบัติที่ดี แต่ไม่มีการถอดบทเรียน และจากทั้ง 3 ประเด็น
ข้างต้นท าให้ได้ ทิศทางการจัดการความรู้ที่จะมีขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะเป็นการจัดการ
ความรู้ทั้ง Hard Knowledge และ Soft Knowledge ต่อมาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 
น. ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา ชั้น 2 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากบันทึกลงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ผู้มีรายชื่อ ตาม
ค าสั่งเลขที่ 1908/ 2562     ร่วมก าหนดแนวทางด าเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แนวทาง คือ “ใช้ Soft Knowledge (Skills) และ Hard Knowledge 
(Skills) โดยการขับเคลื่อนด้วย SDGs” จากนั้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม
ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา ตามค าสั่งเลขที่ 6048/ 2562 ให้คณะกรรมการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ข้อสรุป 1) ขับเคลื่อนภายใต้กรอบ SDGs และ 2) ใช้ทั้ง Soft 
knowledge และ Hard knowledge ในการด าเนินการ และในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้มีค าสั่งเลขที่ 
6247/ 2562 ให้ตัวแทนคณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกันจัดท า ร่าง แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งเชื่อมโยงและจัดท า ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในประเด็นการจัดการความรู้ เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 9.02.12 
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ชั้น 2 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ร่าง แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยร าชภัฏ
นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 

 
 
โครงการ การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ Green University ผ่านเครื่องมือ SDGs 13 และมี 

4 กิจกรรม ได้แก่  
1. ให้ความรู้ (Climate Change) ในลักษณะสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนัก  
2. การวัดผลกระทบ 
3. ประกวดโครงการ Green University (อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ไม่จ ากัดกลุ่มคน เปิด

กว้างส าหรับทุกคน)  
4. มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : NRRU Show & Share  
 

และคณะกรรมการมีแนวทางสิ่งที่จะด าเนินการในล าดับต่อไป โดยมีความมุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมให้มี
แนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี Green and Smart University ของมหาวิทยาลัย คือ การจัดท า KM Master 
Plan โดยการใช้  SDGs ขับเคลื่อนแผนในระยะ 3 ปี  โดยในปีที่  1 ตาม ร่าง แผนการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ใช้ SDGs เป้าหมายที่ 13 Climate 
Action เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และในปีที่ 2 และ 3 ของแผน จะด าเนินการให้จ านวนเป้าหมาย SDGs 
เพ่ิมข้ึนเป็น 2 เป้าหมาย และ 4 เป้าหมายตามล าดับ  
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การวิเคราะห์ SWOT  

  คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมวิเคราะห์ SWOT เพ่ือน า
ผลที่ได้ไปใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการติดตามงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ  
3. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีองค์ความรู้ที่
หลากหลายสาขา  
4. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่ชัดเจน  

1. บุคลากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
2. หน่วยงานยังไม่สามารถบูรณาการการจัดการ
ความรู้เข้าสู่งานประจ าได้  
3. การน าองค์ความรู้ไปใช้แบบข้ามหน่วยงานยังไม่
ชัดเจน 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. แนวโน้มการบริหารงานจะเป็นแบบบูรณาการที่
ต้องใช้องค์ความรู้ทางการจัดการความรู้เพ่ิมมากข้ึน  
2. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 
2563 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1. นโยบายการจัดการความรู้ระดับประเทศไม่
ชัดเจน 
2. ความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกจิ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย การจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
นโยบาย 

“จัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย” 
 
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สู่ Green University 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้ของทุกภาคส่วน 
2. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้ในการแสวงหา เรียนรู้ และสร้างองค์
ความรู้ 

2. บูรณาการความรู้ในการขับเคลื่อนภารกิจมหาวิทยาลัย 
3. เผยแพร่ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ ขยายผลได้ 

 
เป้าหมาย 
 1. มหาวิทยาลัยมี Best Practice ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการ 
 2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการการจัดการความรู้กับงานประจ า 
 3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การใช้ และสะท้อนผลลัพธ์จากการใช้ความรู้ใน
ระดับ Best Practice 
 4. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศฐานความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการส าหรับใช้ประโยชน์ในทุกระดับ 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 2/2563   หนา้ 9 
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุง เมษายน 2563) 
 

โครงการ 
สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
กิจกรรม เป้าหมาย 2563 ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแล 

การพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้สู่ Green 
University ผ่าน

เคร่ืองมือ SDGs 13 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
(แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 
2561 - 2580) 
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมี
ศักยภาพ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมืออาชีพและมี
ความสุขในการท างาน  
(กลยุทธ์ที ่1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารงาน
บุคคล) 
เป้าประสงค์ที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
(กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาสู่ 
Green University) 
 

1. แนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบตัิงาน 
Work from home สายวิชาการ 
(คณะ) 
        - ด้านการเรียนการสอน 
        - ด้านการวิจัย 
        - ด้านการบริการวิชาการ 

แนวปฏิบัติที่ดีอย่างน้อย
หน่วยงานละ 1 เรื่อง 

แนวปฏิบัติที่ดไีด้ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

หน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน 

2. แนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบตัิงาน 
Work from homeสายสนับสนุน 
(ส านักงานคณะ/ ศูนย์/ ส านัก/ 
สถาบัน) 
        - ด้านการบริหารจัดการ 
3. แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

แนวปฏิบัติที่ดีอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

แนวปฏิบัติที่ดไีด้รับการเผยแพร ่ คณะท างาน ผู้บริหารโครงการที่
เกี่ยวข้อง 

4. การวัดผลกระทบการปฏิบตัิงาน 
Work from home 

เครื่องมือในการประเมินการ
เปลี่ยนแปลง 

มหาวิทยาลยัสามารถลดการ
สูญเสียจากการใช้ทรัพยากรที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่า 
เท่ากับ หรือ มากกว่าจ านวน
งบประมาณบริหารแผน การ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ 
Green University ผ่าน
เคร่ืองมือ SDGs 13 

คณะกรรมการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

รอง หรือ ผู้ช่วย
อธิการบดีผูร้ับผดิชอบ
ดูแลการจัดการ
ความรู ้

5. ประกวดโครงการ Green 
University (อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ฯลฯ ไม่จ ากดักลุ่มคน เปิด
กว้างส าหรับทุกคน) 

แนวทางในการจัดท าแผน 
Green University 

6. มหกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้: 
NRRU Show & Share 

สรุปองค์ความรู ้

7. ระบบจัดการสารสนเทศ และ
เว็บไซต์การจัดการความรู ้

ระบบสารสนเทศส าหรับ
ติดตามการน าความรูไ้ปใช้ 
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ภาคผนวก 
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ตารางปฏิบัติการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

โครงการ กิจกรรม จุดประสงค์ ระยะเวลา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ 
Green University ผ่านเคร่ืองมือ 
SDGs 13 

1. แนวปฏิบัติที่ด ี
     วิชาการ (คณะ) 
        - ด้านการเรียนการสอน 
        - ด้านการวิจัย 
        - ด้านการบริการวิชาการ 
     สนับสนุน (ส านักงานคณะ/ ศูนย์/ ส านัก/ 
สถาบัน) 
        - ด้านการบริหารจัดการ 

ค้นหาแนวปฏบิัติที่ดี ม.ค. - ก.ค. 63 

หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลยัราชภัฏ

นครราชสีมา  
ทุกหน่วยงาน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

2. ให้ความรู ้Climate Change ใน
ลักษณะสร้างแรงบนัดาลใจ สรา้งความ
ตระหนัก 

สร้างความรู้ความเข้าใจ SDGs 13 ม.ค. - ก.พ. 63 

3. การวัดผลกระทบ Climate Change สร้างเคร่ืองมือประเมินผลกระทบ มี.ค. 63 
4. ประกวดโครงการ Green University 
(อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ไม่จ ากัด
กลุ่มคน เปิดกว้างส าหรับทุกคน) 

แนวทางจัดท าแผน Green 
University 

เม.ย. - ก.ค. 63 

5. มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : NRRU 
Show & Share 

น าเสนอผลงาน ก.ค. - ส.ค. 63 

6. ระบบจัดการสารสนเทศ และเว็บไซต์
การจัดการความรู้ 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรบั
ติดตามการน าความรูไ้ปใช้ 

ม.ค. - ส.ค. 63 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ที่  ๑๙๐๘/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งต้องด าเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร และพัฒนางานตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวี  วชัระเกียรติศักดิ์   รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม   กรรมการ    
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ  โล่ห์วนิชชัย  กรรมการ   

 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์  โพธิ์ชาธาร  กรรมการ 
๖. ดร.อานรรต  ใจส าราญ    กรรมการ   
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั  ตราช ู   กรรมการ 

 ๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง  กรรมการ 
 ๙. อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา   กรรมการ 
 ๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวียา  ปรารถนาดี  กรรมการ 
 ๑๑. ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย์    กรรมการ 
 ๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รฐักรณ์  คิดการ  กรรมการ 
 ๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ  ตู้กลาง   กรรมการ 
 ๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สกุล  วงษ์กาฬสินธุ์   กรรมการ 
 ๑๕. ดร.ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง    กรรมการ 
 ๑๖. ดร.ดวงธิดา  โคตรโยธา    กรรมการ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์  กรรมการ 

๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร  พระฉาย  กรรมการ 
๑๙. อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์    กรรมการ 

 ๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย  รยะสวัสดิ์  กรรมการ 
 ๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์  กรรมการ 
 ๒๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล  กรรมการ   

๒๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เปรมวิทย์  ท่อแก้ว   กรรมการ   
 ๒๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วนิัย  จามรสุริยา  กรรมการ 
 ๒๕. นางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ   กรรมการ 
 ๒๖. ดร.โกสินทร์  ช านาญพล    กรรมการ 
 ๒๗. นายสุชานนท์  โนนยะโส    กรรมการ 
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 ๒๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุง่โรจน์  พงศ์กิจวิทูร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุธีรา  เข็มทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 หน้าที ่ ๑. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย 
๒. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงาน  
๓. อ านวยการให้การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย คณะ  และ

หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

 

๒.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวี  วชัระเกียรติศักดิ์   ที่ปรึกษา 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร  ประธานกรรมการ 

 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ตุลา  คมกฤต  มโนรัตน์  รองประธานกรรมการ 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จ ารัสประเสริฐ กรรมการ 
 ๕. ดร.สิรลิักษณ์  โปร่งสันเทียะ    กรรมการ   
 ๖. นางสาวโสรยา  กลีบเกษร    กรรมการ 
 ๗. นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล    กรรมการ 
 ๘. นางสาวเอ้ืองทิพย์  ไตรบ ารุง    กรรมการ 
 ๙. นางจิตตรา  ภูมิกระโทก    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวรชยา  วราจิตเกษม    กรรมการ 
 ๑๑. นายชุตินันท์  ทองค า     กรรมการ 
 ๑๒. นายวิศมาศ  ภักดีกุล     กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวกอบแก้ว  บุญกลาง    กรรมการ 
 ๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  ฉิมพลี  กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. นายยุทธนา  ตอสกุล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๖. นางสาวสุภารัตน์  ชัยมีแรง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

หน้าที่  ๑. จัดท าแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

      ๒. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานด าเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  

      ๓. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

๓.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร  ที่ปรึกษา 
๒. ดร.สิรลิักษณ์  โปร่งสันเทียะ    ประธานกรรมการ 

 ๓. อาจารย์ภณิดา  แก้วกูร    รองประธาน 
 ๔. อาจารย์มยุรี แคนตะ     กรรมการ 
 ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร  กรรมการ   
 ๖. นายไกรศรี  เต้นปักษี     กรรมการ 
 ๗. อาจารย์สิริสุดา ฐานะปัตโต    กรรมการ 
 ๘. นางสาวนภาพร  ช้างสาร    กรรมการ 
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 ๙. นางสาวเกศรา ภูนะพงศ์    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวสมพิศ  ค าทองพะเนาว์   กรรมการ 
 ๑๑. อาจารย์เมธี กีรติอุไร     กรรมการ 
 ๑๒. ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน    กรรมการ 
 ๑๓. ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก    กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวนุชนารถ จันทรพิ์ทักษ์   กรรมการ 
 ๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนุจิตร ชิณสาร  กรรมการ 
 ๑๖. นางบุญญิสา  พันสุเภาดี    กรรมการ 
 ๑๗. นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม   กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย   กรรมการ 
 ๑๙. อาจารย์โสภิดา  โคตรโนนกอก   กรรมการ 

๒๐. นายกฤษณะ  พีระนวโชติ    กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางสาวสายม่าน  เสมาภักด ี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒๒. นางสาวสุภารัตน์  ชัยมีแรง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

หน้าที่  ๑. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้และส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

      ๒. รายงานผล และให้ข้อมูลการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
ระดับมหาวิทยาลัย 

 

๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑. นางสาวจารุพรรณ  จันทร์แรม    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอัมพร  ละมัยกลาง     กรรมการ 

๓. นางสาวสุภารัตน์  ชัยมีแรง    กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่  ๑. รวบรวมเอกสารและด าเนินการเก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ 
๒. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ 
๓. สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้คณะกรรมการและมหาวิทยาลัยรับทราบ 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒                                                                                                   
                                            
 
 
 

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์) 
       รักษาราชการแทนอธิการบดี 
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ภาพกิจกรรม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ที่ ๖๐๔๘/๒๕๖๒ 
เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 

------------------------------- 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งต้องด าเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนางานตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ด าเนินการขับเคลื่อน 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือความต่อเนื่อง เป็นผลดีต่อการจัดการความรู้ใน
ภาพรวม คณะกรรมการจึงจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือทบทวน แลกเปลี่ยน เป็นโอกาสให้ตัวแทนหน่วยงานได้
ร่วมน าเสนอ และอภิปรายแนวทางการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ขอให้บุคลากรดังรายชื่อ เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ ๑๙. นายวิศมาศ ภักดีกุล 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร ๒๐. นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ ๒๑. นางสาวเอ้ืองทิพย์ ไตรบ ารุง 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จ ารัสประเสริฐ ๒๒. นางจิตตรา ภูมิกระโทก 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร ๒๓. นางรชยา ศรีปัทมปิยพงศ์ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี ๒๔. นายชุตินันท์ ทองค า  
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนุจิตร ชิณสาร ๒๕. นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง 
๘. ดร.สิรลิักษณ์ โปร่งสันเทียะ ๒๖. นายยุทธนา ตอสกุล 
๙. ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน ๒๗. นายไกรศรี เต้นปักษี 
๑๐. ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก ๒๘. นางสาวนภาพร ช้างสาร 
๑๑. อาจารย์ภณิดา แก้วกูร ๒๙. นางเกศรา ภูนะพงศ์ 
๑๒. อาจารย์มยุรี แคนตะ ๓๐. นางสาวสมพิศ ค าทองพะเนาว์ 
๑๓. อาจารย์สิริสุดา ฐานะปัตโต ๓๑. นางสาวนุชนารถ จันทรพิ์ทักษ์ 
๑๔. อาจารย์เมธี กีรติอุไร ๓๒. นางบุญญิสา พันสุเภาดี 
๑๕. อาจารย์โสภิดา โคตรโนนกอก ๓๓. นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม 
๑๖. นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม ๓๔. นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย 
๑๗. นางอัมพร ละมัยกลาง ๓๕. นายกฤษณะ พีระนวโชติ 
๑๘. นางสาวโสรยา กลีบเกษร ๓๖. นางสาวสายม่าน เสมาภกัดี 

 

๓๗. นางสาวอริญชยา มณูรัตน์ ๔๒. นางสาวกัณทิมา สง่ากลาง 
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๓๘. นางสาวภชัชนก พรมจันทึก ๔๓. นางสาวกษมา คงประเสริฐ 
๓๙. นางสาวนิดา เจริญทนัง ๔๔. นางสาวธิดารัตน์ ณ จัตุรสั 
๔๐. นางชญาน์นันท์ ฉิมนาคพันธุ์ ๔๕. นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง 
๔๑. นางวาสนา เพ็งทองหลาง  

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒                                                                                                                                                         
                                            

 
 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร) 
          รองอธิการบดี รักษาราชการแทน                                                          

                                 อธิการบดี 
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ภาพกิจกรรม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ที่ ๖๒๔๗/๒๕๖๒ 
เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 

------------------------------- 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งต้องด าเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนางานตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้  เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อทุกภาคส่วน คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้จัดให้มีการประชุมของตัวแทนคณะ
กรรมการฯ เพ่ือจัดท า ร่าง แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ พร้อมทั้งเชื่อมโยงและจัดท า ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในประเด็นการ
จัดการความรู้ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙.๐๒.๑๒ 
ชั้น ๒ อาคาร ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอให้บุคลากรดังรายชื่อ เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าว 
 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร  
๒. ดร.สิรลิักษณ์ โปร่งสันเทียะ  
๓. นางสาวเอ้ืองทิพย์ ไตรบ ารุง  
๔. นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง  
๕. นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง  

 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒                                                                                                                                                         
                                            

 
 
 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์) 
                                    อธิการบดี 
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ภาพกิจกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2562 
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คณะกรรมการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-247016  E-mail : km@nrru.ac.th 

 


