
 
 

  
 
      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

แผนการจัดการความรู้ : การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 13/2564 เม่ือวันที ่28 ธันวาคม 2564) 
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แผนการจัดการความรู้ : การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ความเป็นมา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการจัดการความรู้ : พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่าง

ต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการทบทวน สรุป วิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนการจัดการ

ความรู ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนการจัดการความรู้  : การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น มีการทบทวนและแต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งมี

ตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการดูแลและทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรม/ โครงการ

ร่วมกัน ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนที่เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน ที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลง วิกฤต 

และโอกาส มหาวิทยาลัยยังคงยึดการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ อีกทั ้งยังมีกรอบนโยบายของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย ที่วางไว้ 4 มิติ คือ มิติที่ 1 สร้างและ

พัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 มิติที่ 2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ มิติที่ 3 สร้างและพัฒนานวัตกรรม และ 

มิติที่ 4 ปฏิรูปการอุดมศึกษา ดังนั้น การดำเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจึงดำเนินไปในทิศทางที่สนับสนุน

นโยบายดังกล่าว 

 แผนการจัดการความรู้  : การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกิจกรรมที่สง่เสรมิการพฒันานวัตกรรมด้านการเรยีนการสอน การวิจัย การบริหาร

จัดการ การบริการวิชาการ หรือ การพัฒนาท้องถิ่น และด้านอื่น ๆ  ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย       

โดยนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้และบูรณาการกับการปฏิบัติงาน มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย มีเครือข่ายการจัดการความรู้ สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจ และใช้เครื่องมือการประเมนิ Impact ของการนำองค์ความรู้ หรือ แนวปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกดิ

การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน สิ่งสำคัญ คือ โอกาสในการนำการจัดการความรู้ หรือ นวัตกรรม เผยแพร่ 

(Show) และ แบ่งปัน (Share) ผ่านกิจกรรมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : NRRU Show & Share มุ่งสู่ 

“การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม : Innovative Organization” อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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การวิเคราะห์ความสำเร็จของแผนงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

แผนงาน 
การวิเคราะห์ความสำเร็จของแผนงาน 

การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การพัฒนาองค์กรแห่งนวตักรรม : 
Innovative Organization 

           จากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 
– 19 นับตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้ทุกฝ่ายต้องมีการปรับ
ตามวิถีโลกที่เปลี่ยนแปลง ทั้งการดำรงชีวิต การปฏิบัติงาน และวิกฤต
นำมาซึ่งโอกาสในการปรับเปลี่ยนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติใหม่ในเชิง
สร้างสรรค์ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในทุกมิติ ที่ตอบสนอง และ
จะช่วยให้กิจกรรมชีวิตทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้ในสถานการณ์ที่
เป็นอยู่ และการจัดการความรู้ในปี 2564 น้ีส่วนที่สอดคล้องกับประเดน็
ดังกล่าวได้ดำเนินการผ่านกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมโดยผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ มุ่งให้เกิดนวัตกรรมตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยทั้ง การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือ 
การพัฒนาท้องถิ ่น และ การบริหารจัดการ อีกทั ้งได้มีการพัฒนา
เครื่องมือประเมิน Impact ของการนำความรู้ไปใช้ ได้ใช้ประเมิน 
Impact การนำองค์ความรู้ หรือ แนวปฏิบัติของปี 2020 และ 2021 ที่
รวบรวมไว้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่เครื่องมือสู่
หน่วยงานเพื่อนำไปใช้ประเมินการนำองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน
ไปใช้อีกด้วย การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการประกวด NRRU Best Practice มีการตอบ
รับและการเข้าร่วมจากหน่วยงานทั้งภายใน และเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย นวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมครอบคลมุ
พันธกิจทุกด้าน สำหรับการเผยแพร่ดำเนินการผ่าน มหกรรมการ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ NRRU Show & Share ประกอบกับการจัดทำ 

eBook แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ นอกจากน้ียังมี 
เว ็บไซต์ http://km.nrru.ac.th/ และ Facebook Page ชื ่อ NRRU 
Show & Share  
              ใช้กิจกรรมการประชุมเพื ่อให้ผ ู ้ด ูแลขับเคลื ่อนได้ร ่วม
แลกเปลี่ยน เสนอแนวคิด และกำหนดรูปแบบ Timeline ฯลฯ ของ
กิจกรรม เน้นการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ เกิด Impact ทั้งต่อบุคคลและหน่วยงาน มุ ่งสู ่การเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมตามแนวทางที่ตั้งไว้ สิ่งสำคัญคือ ในทุกกิจกรรมมี
การดำเนินงานในรูปแบบมีการประสานร่วมมือกัน มีการบูรณาการ
ระหว่างกิจกรรม ซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจนในกระบวนการดำเนินงาน 
รวมทั้งผลลัพธ์ของการดำเนินงาน 
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Action Plan 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม ได้ขับเคลื่อนการจัดการความรู้

ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อทั้งระดับบุคคล และ

หน่วยงาน การขับเคลื่อนยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้เตรียมการสำหรับการจัดการความรู้ใน

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ โดยมี

การประชุมในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ทางระบบ Zoom มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากการประชุม

ดังกล่าวได้แนวทางดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 มีประเด็นสำคัญ คือ การยุติการดำเนินการจัดการความรู้ในรูปแบบเดิมที่เคย

ดำเนินการ และให้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้

ภายในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนานมากกว่า 10 ปี กระบวนการรวมทั้งเครื่องมือการจัดการ

ความรู้ที่มีอยู่ในทุก ๆ  หน่วยงาน ทำให้หน่วยงานสามารถดำเนินการตามกระบวนการได้ด้วยหน่วยงาน เอง 

มหาวิทยาลัยเพียงจัดให้มีเวทีเพื่อสนับสนุนการโชว์ ส่งเสริมกระบวนการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 

เผยแพร่ โดยมีรูปแบบ เช่น กำหนดกิจกรรมการจัดการความรู้ในปฏิทินมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจน การใช้

ช่องทางใหม่ ๆ ในการนำเสนอสู ่สาธารณะ (การซื ้อชั ่วโมงของ Channel ภายนอกที่มีชื ่อเสียงในการ

ออกอากาศ) เป็นต้น ต่อมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีการประชุมของตัวแทนคณะกรรมการผ่านระบบ 

Zoom ได้มีการทบทวนและกลั่นกรองแนวทางจากวันที ่ 19 สิงหาคม 2564 และได้ ร่าง แผนการจัดการ

ความรู ้ : การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการ “การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม : Innovative Organization” ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 

1) การพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้  โดยกำหนด 4 ด้านของการจัดการความรู้  หรือ 

นวัตกรรม คือ การเรียนการสอน การวิจัย บริหารจัดการ และ การบริการวิชาการ  หรือ การพัฒนาท้องถ่ิน 

และ 2) มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show & Share มุ่งหวังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้

ความเข้าใจในการใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทั้งระดับบุคคล และ หน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ที่ดี และได้ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้ระหว่างเครือข่าย หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และที่มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการฯ จะ

ขับเคลื่อนในปี 2565 คือ จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ ปี 2565 ให้มีการทบทวนและจัดทำแผน ปฏิทิน เกณฑ์

นวัตกรรม/ องค์ความรู้ ปี 2565 ที่เน้นความสำคัญของการนำไปใช้ประโยชน์ ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมาก

ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขเของเกณฑ์ ทั้งการให้หน่วยงานใช้เครื่องมือประเมิน Impact ของการนำนวัตกรรม 

หรือ องค์ความรู ้ไปใช้ แล้วแนบผลการประเมินมาพร้อม ผนวกกับการตอบรับการนำนวัตกรรม  หรือ           

องค์ความรู ้ไปใช้ จากบุคคล หรือ หน่วยงาน (ถ้ามี) จากนั ้นให้มีการเผยแพร่ทั้งแผน ปฏิทิน และเกณฑ์            

สู่หน่วยงานภายใน รวมทั้งเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 
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การวิเคราะห์ SWOT  

  มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และ อุปสรรค (T) ในการดำเนินการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยไว้ ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการติดตามงานด้านการจัดการความรูอ้ย่างเป็น

ระบบ  

3. มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญมีองค์ความรู้ที่

หลากหลายสาขา  

4. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด

กิจกรรมที่ชัดเจน  

1. บุคลากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 

2. บางหน่วยงานยังไม่สามารถบรูณาการการจัดการ

ความรู้เข้าสูง่านประจำได้  

3. การนำองค์ความรู้ไปใช้แบบข้ามหน่วยงานยังไม่

ชัดเจน 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. แนวโน้มการบริหารงานจะเป็นแบบบูรณาการที่

ต้องใช้องค์ความรู้ทางการจัดการความรู้เพิม่มากข้ึน  

2. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พ.ศ. 2563 – 

2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
 

1. ความรู้และเทคโนโลยเีปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2. สถานการณ์โรคอบุัติใหม่ โควิด – 19 
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นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย การจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
นโยบาย 

“จัดการความรู้เพื่อสนบัสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย” 
 
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรูเ้พื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสรมิกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้ของทกุภาคส่วน 
2. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 
ยุทธศาสตร ์

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้ในการแสวงหา เรียนรู้ และสร้างองค์
ความรู้ 

2. บูรณาการความรู้ในการขับเคลื่อนภารกิจมหาวิทยาลัย 
3. เผยแพร่ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ ขยายผลได ้

 
เป้าหมาย 
 1. มหาวิทยาลัยมี Best Practice ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการ หรือ การพัฒนาท้องถ่ิน และด้านอื่น ๆ 
 2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการการจัดการความรู้กับงานประจำ 
 3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การใช้ และสะท้อนผลลัพธ์จากการใช้ความรู้ใน
ระดับ Best Practice 
 4. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ การบริการวิชาการ หรือ การพัฒนาท้องถ่ิน และด้านอื่น ๆ 
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แผนการจัดการความรู้ : การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการ 
สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
กิจกรรม เป้าหมาย 2565 ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

การพัฒนาองค์กรแห่ง
นวัตกรรม : 
Innovative 

Organization 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การบริหารจัดการอย่าง
ย่ังยืน  
(แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2561 
- 2580) 
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมี
ศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพและมีความสุขใน
การทำงาน  
(กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารงานบุคคล) 
 

1. การพัฒนานวัตกรรมโดยผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้/ นวัตกรรม ด้าน 
   - เน้นออนไลน์ท้ังการเรียนการสอน 
และการสอบ 
   - การวิจัย 
   - การบริหารจัดการ 
   - การบริการวิชาการ หรือ การ
พัฒนาท้องถ่ิน 

1. การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภายใน/ 
ภายนอก 
2. มหาวิทยาลัยมี
เครือข่ายภายนอก อย่าง
น้อย 2 หน่วยงาน 

1. จำนวนนวัตกรรมของ
หน่วยงานภายใน อย่างน้อย 
หน่วยงานละ 1 นวัตกรรม  
2. จำนวนนวัตกรรมจาก
ภายนอก อย่างน้อย 2 
นวัตกรรม 

- หน่วยงาน 
- คณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

- ผู้บริหารหน่วยงาน 
- รอง หรือ ผู้ช่วย
อธิการบดีผู้รับผิดชอบ
ดูแลการจัดการ
ความรู้ 

2. มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 
NRRU Show & Share 

สรุปองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีได้รับการเผยแพร่   

 

หมายเหตุ  1. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  
 นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน การจดัโครงสร้างองค์กร การบริหารการเงิน ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ การบริการ หรอืสิง่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการหรือผลผลติ ที่ได้รับการพัฒนาข้ึนใหม่ หรือปรับปรุง และ
เกิดผลในทางทีด่ีข้ึนอย่างมีนัยสำคญั สามารถนำมาประยุกต์ใช้ และเกิดประโยชน์ ทั้งในหน่วยงาน ในเชิงพาณิชย์ และสาธารณะประโยชน์ 
 เครือข่าย หมายถึง การรวมกลุ่ม หรือการเช่ือมโยงกัน ของกลุ่มคนหรือองค์กร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน มีปฏสิัมพันธ์ระหว่างองค์กรร่วมกัน มีการปฏิบัตภิารกิจหรอืทำกิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดร่วมกัน มีความเท่าเทียมกัน เกิดความ
ตระหนักในเป้าหมายและแผนงานที่จะทำร่วมกัน โดยมีการทำงานอย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม เม่ือบรรลุวัตถุประสงคห์น่ึงแล้ว อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ได้ โดยแต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัตภิารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สญูเสียเอกลักษณ์และปรชัญาของ
ตนเอง 
 หน่วยงานภายใน หมายถึง คณะ และหน่วยงานเทียบเทา่ระดับคณะ จำนวน 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร ์บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันภาษา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศลิปะและวัฒนธรรม และ สำนักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
               2. ประมาณการงบประมาณการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
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ภาคผนวก 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ที่  ๖๐๙๕/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 
------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องดำเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร และพัฒนางาน
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินงานจัดการความรู ้ของ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงขอแต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. อธิการบด ี        ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดฝี่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ   รองประธานกรรมการ 
๓. รองอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์    กรรมการ  
๔. รองอธิการบดฝี่ายบริการวิชาการ และพัฒนาท้องถ่ิน   กรรมการ 
๕. รองอธิการบดฝี่ายบริหารการคลัง พสัดุ และกายภาพ   กรรมการ 
๖. รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม   กรรมการ 

 ๗. รองอธิการบดฝี่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยกจิการพเิศษ และวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 
๘. รองอธิการบดฝี่ายทรพัยากรบุคคลและกจิการทั่วไป   กรรมการ  
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
๑๑. คณบดคีณะครุศาสตร ์      กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม     กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ  
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์     กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์      กรรมการ 
๑๘. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ 
๑๙. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา       กรรมการ 
 

/๒๐. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม... 
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๒๐. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
๒๑. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
๒๒. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไมก้ลายเป็นหินฯ    กรรมการ 
๒๓. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพฒันา      กรรมการ 
๒๔. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   กรรมการ 
๒๕. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบด ี     กรรมการ 
๒๖. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร ์     กรรมการ 
๒๗. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 
๒๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา และการพฒันาความเป็นสากล กรรมการและ

เลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. ให้คำปรึกษา 

๒. กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน  
๓. อำนวยการให้การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย  
    และทุกหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
    ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 
๒.  คณะกรรมการขบัเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่โรจน์  พงศ์กจิวิทูร  ประธานกรรมการ 
๒. ดร.สริิลกัษณ์ โปร่งสันเทียะ    รองประธานกรรมการ 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญ์ บุญแซม   กรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สงิห์ศาลาแสง  กรรมการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรอืง   กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางสาวสุภารัตน์  ชัยมีแรง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 หน้าที ่  ๑. จัดทำแผนการพฒันาองค์กรแหง่นวัตกรรมของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา  
         ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

๒. ขับเคลื่อน ประสาน และดำเนินการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงาน 
 
๓.  คณะกรรมการดำเนินการ  

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผูรุ้่งเรือง  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญ์ บญุแซม  รองประธานกรรมการ 

 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อ่อนลมี กมลอินทร ์ กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๔. อาจารย์วริศรา ปั่นทองหลาง    กรรมการจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวฒัน์ กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เลิศย่ิงยศ  กรรมการจากคณะวิทยาการจดัการ 
 

 /๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา... 
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๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทพิยา ถินสูงเนิน  กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๘. นางปทัมาภรณ์  อำไพกลู   กรรมการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๙. นางรชยา ศรีปทัมปิยพงศ ์   กรรมการจากบัณฑิตวิทยาลยั 

 ๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โสภิดา โคตรโนนกอก กรรมการจากโรงเรียนสาธิต 
๑๑. นางสาวเอื้องทิพย์ ไตรบำรุง   กรรมการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๑๒. นางสาวทรัพย์มณี  บญุญโก   กรรมการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

 ๑๓. นางอมรรัตน์ สมิตินท ุ   กรรมการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. นางสาวลดาวัลย์ จงปราณี   กรรมการจากสถาบันภาษา 
 ๑๕. อาจารย์ขวญัอิสรา ภมูิศิรไิพบลูย์  กรรมการจากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ ์  กรรมการจากสถาบันวิจัยและพฒันา  
๑๗. นายสภุพ โก่งกระโทก    กรรมการจากสำนักคอมพิวเตอร์ 
๑๘. นางสาวศศิญา ก้อนอินทร ์   กรรมการจากสำนักงานอธิการบด ี

 ๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส  

 ๒๐. นายชุตินันท์ ทองคำ    กรรมการจากสำนักศิลปะและวฒันธรรม 
๒๑. ดร.วรีอร อุดมพันธ ์     
๒๒. นางวราภรณ์ ศรีโพธิ์วัง   กรรมการจากหน่วยตรวจสอบภายใน  
๒๓. นายกฤษณะ พีระนวโชติ   กรรมการและเลขานุการจากคณะครุศาสตร์ 
๒๔. นางสาวสุภารัตน์ ชัยมแีรง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. ถอดแผนการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็น 

    แผนปฏิบัติการ 
๒. ประสาน และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามแผนการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 
    ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ 
    นโยบายของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 

      ๓. ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมของหน่วยงาน  
    ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย บูรณาการและสนับสนุน 
    พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
๔. คณะกรรมการฝา่ยการเงิน 
 ๑. นางสาวจารพุรรณ  จันทร์แรม     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกชพร จันทร์พวก     กรรมการ 
 ๓. นางสาววรรณา มนจิตรสมัพันธ์    กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. รวบรวมเอกสารและดำเนินการเก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ 
๒. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบยีบ 
๓. สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณใหค้ณะกรรมการและมหาวิทยาลยัรับทราบ 

 

/ทั้งน้ี มีสิทธ์ิเบิกค่าใช้จ่าย... 

กรรมการจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
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ทั้งนี้ มีสิทธ์ิเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔                                   
                                    
         
 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท)์ 
                   อธิการบดี 
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กิจกรรม วันที่ 19 สิงหาคม 2564 
ตัวแทนคณะกรรมการประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมสรุปการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  : 

การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 

            
 
 



คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   หน้า 14 

 

 
 

 
 

 



คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   หน้า 15 

กิจกรรม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
ตัวแทนคณะกรรมการรว่มประชุมทบทวน วางแนวทางดำเนินการพัฒนาองค์กรแห่งนวตักรรม 

มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
ตัวแทนคณะกรรมการร่วมจัดทำ ร่าง แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา (การจัดการความรู้)  

ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  
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กิจกรรม วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 
ตัวแทนคณะกรรมการประชมุเตรียมการประชุมชี้แจง คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม  

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทาง ซักถาม และแลกเปลี่ยน 
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คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม   

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

 E-mail : km@nrru.ac.th 

 website : http://km.nrru.ac.th/ 

 Facebook page : NRRU Show & Share 

 

         
 


