
การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีการจัดท าระบบและกลไก ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยก าหนดให้มีกระบวนการด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่ท าให้องค์กรไปสู่เป้าหมาย
ด้านการจัดการความรู้ที่วางไว้ของทุกหน่วยงานตามภารกิจ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ และมีการรายงาน
ตามตัวชี้วัด อีกทั้งได้ด าเนินการรายงานต่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดย ได้
ด าเนินการตามระบบการ ก ากับ ติดตามส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ ตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ ๒๘๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้แก่ คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า เรื่องการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย ร่วมก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ ก ากับดูแลการจัดการความรู้ และติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่
ประสานงานกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการจัดการความรู้  โดยมีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นหน่วยงานกลาง ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย   จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ผลักดัน 
ขับเคลื่อน ก ากับดูแลให้มีการเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างสม่ าเสมอ และจัดท ารานงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร น าผลการติดตามไปปรับปรุงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
แผนการจัดการความรู้ และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหาข้อจ ากัด แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหาร น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิด
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  

2. มีการให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  โดยการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)  ณ  เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  อ าเภอ
เมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 28-29  มกราคม  2559 โดยมีบุคลากรจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจ านวนทั้งสิ้น 40 คน วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการความรู้และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีวัฒนธรรมการจัดการความรู้มากขึ้น และเขียนแนวทางการ
จัดการความรู้ภายในหน่วยงานที่มีอยู่แล้วมาเป็นตัวอย่างในการน าสู่การปฏิบัติและการพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้นั้น ๆ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

3. มีการติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ระดับคณะและหน่วยงาน ได้จัดประชุม
คณะกรรมการ KM เพ่ือติดตามการด าเนินงาน มีระบบที่จัดเก็บง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในด้านการจัดการ
ความรู้ รวบรวมจากคณะมาเผยแพร่บนเวปไซต์  มีการเผยแพร่การจัดการความรู้ของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ดังนี้ 



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย ระหว่างวันที่ 18- 20 เมษายน 2559 ณ  ภูริมาศ บีชโฮเทล แอนด์ สปา 
จังหวัดระยอง  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับประเด็นที่มุ่งตาม
แผนปฏิบัติราชการของคณะ ด้านการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา  การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เทคนิคการจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และการบูรณาการงานวิจัยสู่การ
บริการวิชาการ โดยมุ่งหมายให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้และด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในคณะฯ และสามารถพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากร  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และมีการรวบรวมพร้อมทั้งจัดเก็บองค์ความรู้    เพ่ือน าไปเผยแพร่
หรือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มีรายงาน การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย และ เรื่องความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT literacy)  ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) 
ประเด็นความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต จ านวน 4 กิจกรรมดังนี้ 
  กิจกรรม ที่ 1  “การสร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Flip Album  และเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอน        e – learning ผ่านเว็บ” วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 8.30-16.30 น.  
ณ ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS) 

กิจกรรม ที่ 2  “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพด้วยนวัตกรรม 
การจัดการการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 (Project Based Learning และ Problem Based Learning)” 
วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณห้องประชุมกรุงสยาม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรม ที่ 3 “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จากการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ” วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี  ชั้น 8  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร 

กิจกรรม ที่ 4 “การวิจัยเชิงบูรณาการ/การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” 
 วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี  ชั้น 8   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ส านักงานศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม น าเสนอผลงานโน้ตเพลงไทย ท านองหลักเครื่องดนตรี
ไทยฆ้องวงใหญ่ 

และได้จัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในเว็บไซต์ระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (KM QA PNRU ) 



 4. น าข้อมูลการจัดการความรู้ ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไม่ได้ด าเนินการการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ซึ่งจะน าข้อมูลการจัดการความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป   

  

 

 


