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คำนำ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ โดยปฏิบัติ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพายัพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะฯ มีคณบดีเป็นที่
ปรึกษาของคณะกรรมการฯ และมีคณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตาม
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

และเพื่อให้การดำเนินงานจัดการความรู้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการการจัดการความรู้จึงได้จัดทำ
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในการถ่ายถอดองค์ความรู้ และคณาจารย์ที่เล็งเห็น       
ความสำคัญของการจัดการความรู้ และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คณะกรรมการการจัดการความรู้จึง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพของคณะฯ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
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บทสรุปผู้บริหาร

1. ข้อมูลท่ัวไป

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลท่ีเปิด
สอนเป็นแห่งแรกของภูมิภาค และเป็นแห่งที่สามของประเทศไทย สังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย 
เดิมคือโรงเรียนฝึกหัดนางพยาบาลแห่งโรงพยาบาลแมคคอร์มิค (McCormick Hospital Nurse Training 
School) ก่อตั้งโดยนายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท ในปี พ.ศ.2466 และพัฒนาเร่ือยมา จนกระท่ังในปี พ.ศ.2517 
สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยเอกชน จึงเปลี่ยนสถานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์
แมคคอร์มิค วิทยาลัยพายัพ ต่อมาวิทยาลัยพายัพได้รับการอนุมัติให้เป็นมหาวิทยาลัยพายัพในปี พ.ศ. 2527 
ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้ทำการพัฒนาคณะฯ มาอย่างต่อเน่ือง ให้สอดคล้องกับสภาพ      
การเปล่ียนแปลงของโลกและภายในประเทศ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังน้ันเพื่อให้การพัฒนาระบบการศึกษามีประสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
แมคคอร์มิคจึงได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีการจัดตั้งคณะกรรมการหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพ          
การศึกษาและพัฒนางาน 

ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้ดำเนินการจัดการศึกษามายาวนานกว่า 90 ปี จึงเกิดองค์
ความรู้ภายในองค์กรหลายด้าน ดังน้ันเพื่อให้มีการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่าง
เป็นระบบ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ข้ึน เพื่อดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะ
พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ตามนโยบายการประกันคุณภาพ   
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ในปีการศกึษา 2558 คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมีส่วนร่วมในการกำหนด
ขอบเขตขององค์ความรู้ใน 2 ประเด็น คือ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบัณฑิต และองค์ความรู้ด้านการวิจัย และ
จากการสำรวจความคิดเห็นของคณาจารย์พบว่า องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบัณฑิต คณาจารย์มีความต้องการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับวิจัยชั้นเรียนมากที่สุด และองค์ความรู้ด้านการวิจัย คณาจารย์มีความต้องการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับวิจัยในชุมชนมากที่สุด 

ดังน้ันเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคสอดคล้อง
กับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคและมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
คณาจารย์ คณะกรรมการการจัดการความรู้จึงได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 ข้ึน 
เพื่อให้เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน



4

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (และหน้าท่ีของคณะกรรมการ)

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะ
กรรมการการจัดการความรู้ของคณะฯ ดังน้ี

1. อาจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ ที่ปรึกษา
2. อาจารย์พิมพ์ชนก ต่อวงศ์ ประธาน
3. อาจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย รองประธานฯ
4. อาจารย์ ดร.พนิดา เซ็นนันท์ กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา กรรมการ
6. อาจารย์พูนพิลาศ โรจนสพุจน์ กรรมการ
7. อาจารย์ไฉไล ผาเงิน กรรมการ
8. อาจารย์เนตรดาว ธงซิว กรรมการ และเลขานุการ
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังน้ี
1. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยแวดล้อมภายในคณะฯ พิจารณาขอบเขตและ    

เป้าหมายการจัดการความรู้ในคณะฯ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ และสอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง

2. จัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
3. ดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ภายในคณะฯ
4. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แผนการจัดการความรู้เพื่อสนันสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ให้อาจารย์

ในคณะฯ ได้รับทราบ เพื่อให้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง
5. กำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 

เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
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ขอบเขต KM

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะพยายาลศาสตร์แมคคอร์มิค และมหาวิทยาลัย
ให้ดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจึงได้
กำหนดขอบเขตการจัดการความรู้โดยมีแนวทางในการกำหนดขอบเขตของความรู้ ดังน้ี

1. เป็นความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และมหาวิทยาลัย
ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามพันธกิจของอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน
สากล เป้าประสงค์ 1.1 อาจารย์มีคุณภาพทั้งด้านคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ การสอน และความสามารถเชิง
สมรรถนะสากล กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและ
สมรรถนะสากล

2. เป็นความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร เป็นความต้องการของอาจารย์ส่วนใหญ่ เน่ืองจากเป็นปัญหาของ
องค์กรที่ประสบอยู่ และสามารถนำกระบวนการจัดการความรู้มาช่วยแก้ปัญหาได้ ได้แก่ 

2.1 ความรู้ในด้านการพัฒนาบัณฑิตในด้านการทำวิจัยชั้นเรียน เน่ืองจากพันธกิจที่สำคัญที่สุดของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพ มีลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ซ่ึงในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอาจพบปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากตัว   
ผู้เรียน หรือสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียน ดังน้ันการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้สูงสุด และได้รับประโยชน์สูงสุดจึงต้องมีการทำวิจัยชั้นเรียน เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา       
การเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับบริบทของชั้นเรียน ใชเ้ป็นแนวทางในการแก้
ปัญหา และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

2.2 ความรู้ในด้านการวิจัยในด้านการวิจัยที่เน้นชุมชน เน่ืองจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ ได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) ข้ึน โดยเน้น           
การบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ และ 1 ใน 5 ของยุทธศาสตร์หลัก
เน้นการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม มุ่นเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
สุขอนามัย คุณภาพชีวิต การสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถ่ินและสังคม รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาต,ิ 2554) 

ดังน้ัน เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร ์      
การวิจัยของชาต ิอาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จึงมีความต้องการให้จัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิตในเรื่อง รูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ และจัดการความรู้ด้าน  
การวิจัยในเรื่อง การวิจัยที่เน้นชุมชน เพื่อให้คณาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนำความรู้ด้านการวิจัยในชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยที่เน้นชุมชนได้
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แบบฟอร์มท่ี 1 แบบฟอร์มวิเคราะห์ของเขต KM

แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ขอบเขต KM 
(KM Focus Areas)

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากขอบเขต KM ท่ีมีต่อ

 นักศึกษา/ชุมชน
อาจารย/์เจ้า

หน้าท่ีของหน่วย
งานตนเอง

คณะวิชา มหาวิทยาลัย

1. การผลิตบัณฑิต: รูปแบบ
และผลของการนำวิจัยชั้น
เรียนไปใช้ประโยชน์

- ผู้เรียนมีความรู้
ในวชิาการและ
วิชาชีพ
- ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถของ
ตนเองอย่างเป็น
ระบบ
- ผู้เรียนมีลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และเป็น
บัณฑิตที่มี
คุณภาพ

- อาจารย์ได้
พัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน
และปรับปรุง    
รูปแบบของ
กิจกรรมการเรียน
การสอนอย่าง   
ต่อเน่ือง
-  อาจารย์ได้
พัฒนาทักษะใน
การแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในชั้นเรียน
ทั้งภาคทฤษฎี 
และฝึกปฏิบัติ

- เกิดการพัฒนา  
การเรียนการสอน 
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เหมาะ
สมกับบริบทของชั้น
เรียน 
- มีแนวทางใน    
การแก้ปัญหาใน 
การจัดการเรียน 
การสอน 

- มีบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และ
เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
- คณะต่าง ๆ มี
แนวทางใน    
การแก้ปัญหาใน
การจัดการเรียน 
การสอน 

2. การวิจัย: การวิจัยที่เน้น
ชุมชน

- อาจารย์มี
แนวทางในการทำ
วิจัยที่เน้นชุมชน
- อาจารย์มีผล
งานวิจัยที่เน้น  
ชุมชุม

มีผลงานวิจัยของ
อาจารย์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ 

มีผลงานวิจัยของ
อาจารย์ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์   
การวิจัยของชาติ
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แบบฟอร์มท่ี 2 แบบฟอร์มประเมินขอบเขต KM 

แบบฟอร์ม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
เกณฑ์การกำหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ท่ี 1 ขอบเขต KM ท่ี 2

1. สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ 6 6
2. ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 3 3
3. มีโอกาสทำได้สำเร็จสูง 6 3
4. คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ทำ 6 6
5. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 6 6
6. เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 6 6

รวมคะแนน 33 30
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1
<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้>
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แผนการจัดการความรู้

จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ได้คะแนนสูงสุด ตามแบบฟอร์ม 2 นำมาใช้จัดทำแผนการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์ม 3 ดังน้ี

แบบฟอร์มท่ี 3 แผนการจัดการความรู้
แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑิต: รูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
                                       : มีการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด
                                         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม/รูปแบบ
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ

1 การบ่งชี้ความรู้
- สำรวจความต้องการใน         
การจัดการความรู้ของบุคลากร

ม.ค.59 อาจารย์ในคณะฯ มีส่วน
ร่วมในการกำหนด
ประเด็นความรู้ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายที่
กำหนด

อาจารย์ส่วนใหญ่
ของคณะฯ มี
ความเห็นใน
ประเด็น        
ความรู้มากเป็น
อันดับ 1 และ 2

2,000 บาท คณะกรรมการ          
การจัดการความรู้

บุคลากรในคณะฯ มี   
ส่วนร่วมในการกำหนด
ประเด็นความรู้
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑิต: รูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
                                       : มีการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด
                                         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม/รูปแบบ
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ

2 การสร้างและแสวงหาความรู้
- ประสานงาน/เชิญวิทยากร/
เชิญผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ในเรื่อง      
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้
- ดึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือ 
ผู้มีประสบการณ์ในด้านการทำ
วิจัยชั้นเรียน

มี.ค.59 - พบผู้เชี่ยวชาญ/หรือผู้มี
ประสบการณ์ในการทำ
วิจัยในช้ันเรยีน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้ได้องค์ความรู้
ตามประเด็นความรู้ที่
กำหนด

- มีเชี่ยวชาญ/
หรือผู้มี
ประสบการณ์ใน
การทำวิจัยในช้ัน
เรียนอย่างน้อย 2
คน
- ไดอ้งค์ความรู้
ครบถ้วนตาม
ประเด็นความรู้ที่
กำหนด

- มีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ
วิจัยชั้นเรียน จำนวน 4 
ท่านคือ
1. รองศาสตราจารย์     
สิริรัตน์ จันทรมะโน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พีรนุช ลาเซอร์
3. อาจารย์รัตนาภรณ์   
ธนศิริจิรานนท์ 
4. อ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย



10

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑิต: รูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
                                       : มีการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด
                                         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม/รูปแบบ
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ

- ได้องค์ความรู้ครอบคลุม
7 ประเด็น คือ
1. ความหมายของวิจัยชั้น
เรียน
2. ความสำคัญและ
ประโยชน์ของการทำวิจัย
ชั้นเรียน
3. วิธีการเขียนรายงาน
วิจัยชั้นเรียน
4. การนำเสนอผลงาน
วิจัยชั้นเรียน
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑิต: รูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
                                       : มีการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด
                                         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม/รูปแบบ
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ

5. การเริ่มต้นหรือเตรียม
ตัวทำวิจัยชั้นเรียน
6. กระบวนการทำวิจัยชั้น
เรียน
7. แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทำวิจัย
ชั้นเรียน

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- สรุปความรู้เรื่องรูปแบบ และ
ผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้
ประโยชน์

เม.ย.59 เอกสารสรุปความรู้ตาม
ประเด็นความรู้

มีเอกสารสรุป
ความรู้ครบถ้วน
ตามประเด็นที่
กำหนด

มีเอกสารเผยแพร่         
การจัดการความรู้ ประจำ
ปีการศึกษา 2558 เรื่อง 
องค์ความรู้ด้านการผลิต
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑิต: รูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
                                       : มีการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด
                                         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม/รูปแบบ
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ

บัณฑิต: รูปแบบ และผล
ของการนำวิจัยชั้นเรียนไป
ใชป้ระโยชน์

4 การประมวลและกลั่นกรอง  
ความรู้
- พิจารณาเน้ือหาความถูกต้อง
ขององค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
และจัดทำเอกสารสรุปความรู้

เม.ย.59 - ผู้เชี่ยวชาญที่ถ่ายทอด
องค์ความรู้มีการพิจารณา
เน้ือหาความถูกต้องของ
องค์ความรู้ก่อนจัดทำ
เอกสารสรุปความรู้
- เล่มเอกสารสรุปความรู้

- ผู้เชี่ยวชาญที่
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทุกท่านได้
พิจารณาเน้ือหา
ความถูกต้องของ
องค์ความรู้ก่อน
จัดทำเอกสาร
สรุปความรู้

- ผู้เชี่ยวชาญที่ถ่ายทอด
องค์ความรู้ทุกท่านได้
พิจารณาเน้ือหาความถูก
ต้องขององค์ความรู้ก่อน
จัดทำเอกสารสรุปความรู้
- มีเล่มเอกสารสรุป   
ความรู้ ประจำปี          
การศึกษา 2558 เรื่อง 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑิต: รูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
                                       : มีการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด
                                         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม/รูปแบบ
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ

- เล่มเอกสารสรุป
ความรู้จำนวน 1 
เล่ม

องค์ความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต: รูปแบบ และผล
ของการนำวิจัยชั้นเรียนไป
ใชป้ระโยชน์

5 การเข้าถึงความรู้
- เผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กร
ผ่าน website ของ
คณะฯ/facebook/บอร์ด KM 
ของคณะฯ/website ของ
มหาวิทยาลัย

เม.ย.59 มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ขององค์กรผ่าน website 
ของคณะฯ/facebook/
บอร์ด KM ของ
คณะฯ/website ของ
มหาวิทยาลัย

ภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากได้
เอกสารสรุป 
ความรู้ และมี
วาระใน           
การประชุม
คณาจารย์เพื่อ

- เผยแพร่องค์ความรู้ของ
องค์กรผ่าน website 
ของคณะฯ/facebook/
บอร์ด KM ของ
คณะฯ/website ของ
มหาวิทยาลัย
- แจ้งให้อาจารย์ได้รับ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑิต: รูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
                                       : มีการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด
                                         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม/รูปแบบ
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ

แจ้งให้อาจารย์ได้
รับทราบถึงช่อง
ทางในการเข้าถึง
ความรู้

ทราบถึงช่องทางใน       
การเข้าถึงความรู้ใน       
การประชุมคณาจารย์

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต: รูป
แบบ และผลของการนำวิจัยชั้น
เรียนไปใช้ประโยชน์แก่
คณาจารย์ที่สนใจ

เม.ย.59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับบุคลากรภาย
ในคณะฯ

อย่างน้อย 1 ครั้ง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับบุคลากรภาย
ในคณะฯ จำนวน 1 ครั้ง
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑิต: รูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
                                       : มีการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด
                                         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม/รูปแบบ
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ

7 การเรียนรู้
- ติดตามการนำความรู้ที่ได้รับไป
ใชป้ระโยชน์

พ.ค.-มิ.ย.59 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์

ผู้เข้าร่วมโครงการ
นำความรู้ที่ได้รับ
ไปใชป้ระโยชน์ใน
ระดับมากถึงมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

อาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
ทั้งหมดนำความรู้ที่ได้รับ
ไปใชป้ระโยชน์
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่เน้นชุมชน
                                       : อาจารย์ของคณะฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยที่เน้นชุมชน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : เกิดองค์ความรู้ด้านการทำวิจัยที่เน้นชุมชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม/รูปแบบ
                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยที่เน้นชุมชนไม่น้อยกว่า 3 คน
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ

1 การบ่งชี้ความรู้
- สำรวจความต้องการใน         
การจัดการความรู้ของบุคลากร

ม.ค.59 อาจารย์ในคณะฯ มีส่วน
ร่วมในการกำหนด
ประเด็นความรู้ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายที่
กำหนด

อาจารย์ส่วนใหญ่
ของคณะฯ มี
ความเห็นใน
ประเด็นความ
รู้มากเป็นอันดับ 1
และ 2 

2,550 บาท คณะกรรมการ          
การจัดการความรู้

บุคลากรในคณะฯ      
มีส่วนร่วมใน            
การกำหนดประเด็น
ความรู้

2 การสร้างและแสวงหาความรู้
- ประสานงาน/เชิญวิทยากร/
เชิญผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ในเรื่อง        
การวิจัยที่เน้นชุมชนเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- ดึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือ  
ผู้มีประสบการณ์ในด้านการทำ

พ.ค.59 - พบผู้เชี่ยวชาญ/หรือผู้มี
ประสบการณ์ในการทำ
วิจัยในช้ันเรยีน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้ได้องค์ความรู้
ตามประเด็นความรู้ที่
กำหนด

- มีผู้เชี่ยวชาญ/
หรือผู้มี
ประสบการณ์ใน
การทำวิจัยที่เน้น
ชุมชนอย่างน้อย 2
คน
- ไดอ้งค์ความรู้
ครบถ้วนตาม

- มีผู้เชี่ยวชาญด้าน    
การทำวิจัยที่เน้นชุมชน
จำนวน 3 ท่านคือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พีรนุช ลาเซอร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
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ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่เน้นชุมชน
                                       : อาจารย์ของคณะฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยที่เน้นชุมชน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : เกิดองค์ความรู้ด้านการทำวิจัยที่เน้นชุมชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม/รูปแบบ
                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยที่เน้นชุมชนไม่น้อยกว่า 3 คน
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ

วิจัยที่เน้นชุมชน ประเด็นความรู้ที่
กำหนด

พิมผกา ปัญโญใหญ่
- ไดอ้งค์ความรู้
ครอบคลุม 7 ประเด็น 
คือ
1. ความหมายของวิจัย
ที่เน้นชุมชน
2. ความเหมือนหรือ
ความแตกต่างของวิจัย
ที่เน้นชุมชนกับวิจัย
ทั่วไป
3. การนำผลของวิจัยที่
เน้นชุมชนไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน   
ตัวนักวิจัย องค์กร   
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และการเรียนการสอน
4. รูปแบบ/
กระบวนการวิทำจัยที่
เน้นชุมชน
5. แหล่งของเงินทุน
สนับสนุนการทำวิจัยที่
เน้นชุมชน
6. การเตรียมตัวใน   
การทำวิจัยที่เน้นชุมชน
7.  แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทำ
วิจัยที่เน้นชุมชน
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3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- สรุปความรู้เรื่องรูปแบบ และ
ผลของการนำวิจัยที่เน้นชุมชนไป
ใชป้ระโยชน์

พ.ค.59 เอกสารสรุปความรู้ตาม
ประเด็นความรู้

มีเอกสารสรุป
ความรู้ครบถ้วน
ตามประเด็นที่
กำหนด

มีเอกสารเผยแพร่    
การจัดการความรู้ 
ประจำปีการศึกษา 
2558 เรื่อง องค์ความรู ้
ด้านการวิจัย: การวิจัยที่
เน้นชุมชน

4 การประมวลและกลั่นกรอง 
ความรู้
- พิจารณาเน้ือหาความถูกต้อง
ขององค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
และจัดทำเอกสารสรุปความรู้

พ.ค.59 - ผู้เชี่ยวชาญที่ถ่ายทอด
องค์ความรู้มีการพิจารณา
เน้ือหาความถูกต้องของ
องค์ความรู้ก่อนจัดทำ
เอกสารสรุปความรู้
- เล่มเอกสารสรุปความรู้

- ผู้เชี่ยวชาญที่
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทุกท่านได้
พิจารณาเน้ือหา
ความถูกต้องของ
องค์ความรู้ก่อน
จัดทำเอกสาร
สรุปความรู้

- ผู้เชี่ยวชาญที่ถ่ายทอด
องค์ความรู้ทุกท่านได้
พิจารณาเน้ือหา       
ความถูกต้องขององค์
ความรู้ก่อนจัดทำ
เอกสารสรุปความรู้
- มีเล่มเอกสารสรุป   
ความรู้ ประจำปี        
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- เล่มเอกสารสรุป
ความรู้จำนวน 1 
เล่ม

การศึกษา 2558 เรื่อง 
องค์ความรูด้้าน        
การวิจัย: การวิจัยที่เน้น
ชุมชน 

5 การเข้าถึงความรู้
- เผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กร
ผ่าน website ของ
คณะฯ/facebook/บอร์ด KM 
ของคณะฯ/website ของ
มหาวิทยาลัย

พ.ค.59 มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ขององค์กรผ่าน website 
ของคณะฯ/facebook/
บอร์ด KM ของ
คณะฯ/website ของ
มหาวิทยาลัย

ภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากได้
เอกสารสรุป  
ความรู้ และมี
วาระใน          
การประชุม
คณาจารย์เพื่อ
แจ้งให้อาจารย์ได้
รับทราบถึงช่อง
ทางในการเข้าถึง

- เผยแพร่องค์ความรู้
ขององค์กรผ่าน 
website ของ
คณะฯ/facebook/
บอร์ด KM ของ
คณะฯ/website ของ
มหาวิทยาลัย
- แจ้งให้อาจารย์ได้รับ
ทราบถึงช่องทางใน 
การเข้าถึงความรู้ใน 
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ความรู้ การประชุมคณาจารย์
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านการวิจัย: การวิจัยที่
เน้นชุมชน แก่คณาจารย์ที่สนใจ

มิ.ย.59 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับบุคลากรภาย
ในคณะฯ

อย่างน้อย 1 ครั้ง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับบุคลากร
ภายในคณะฯ จำนวน 1
ครั้ง

7 การเรียนรู้
- ติดตามการนำความรู้ที่ได้รับไป
ใชป้ระโยชน์

ก.ค.59 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์

ผู้เข้าร่วม         
โครงการฯ
นำความรู้ที่ได้รับ
ไปใชป้ระโยชน์ใน
การทำวิจัยที่เน้น
ชุมชนไม่น้อยกว่า
3 คน

อาจารย์ที่เข้าร่วมโครง
การอน่างน้อย 3 คนมี
การนำองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์
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