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คำนำ 

 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ
ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้เป็น
ผู้ดูแล และผลักดันให้หน่วยงานภายในวิทยาลัยสงฆ์นครพนมนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและพัฒนาหน่วยงาน 

 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทุนทรัพย์ทางปัญญาที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล 
และได้มีการเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์ผ่านเว็บไซต์และหรือผ่านเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยวิทยาลัยสงฆ์นครพนม แก่
บุคลากรภายในวิทยาลัยสงฆ์นครพนมและภายนอกวิทยาลัยสงฆ์ฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ อันเป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ซื้อหามาได้ด้วยเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์
นครพนม ในคราวในคราวประชุมครั้งที่ 4 / ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 กระบวนการ “จัดการความรู้” จึงเป็นเครื่องมือนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยคาดว่า การนำทุนทรัพย์
ทางปัญญาอันมีคุณค่ายิ่ง มาให้บุคคลากรที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งอาจเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนที่มีความสนใจ
ในการที่เรียนรู้ได้ด้วย 

 

คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 
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สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

 1 บทสรุปผู้บริหาร        ๑ 

 2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ๓ 

 3 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 1: แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต  ๖ 

 ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 2: แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  ๑๒ 

 

ภาคผนวก 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ส่วนงาน    ๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 
 ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรกันมากข้ึน การ
ให้ความสำคัญต่อองค์ความรู้ที่เป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” มีความจำเป็นมากเพราะโลกขององค์กรยุคใหม่ที่ต้อง
เผชิญกับการแข่งขันรุงแรงและความต้องการใหม่ๆ ของผู้รับบริการ การมองว่าความรู้เป็นสินทรัพย์ก็เพราะว่า ใน
องค์กรต่าง ๆ มีแหล่งความรู้ที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น แต่เกิดจากประสบการณ์ของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงมานานนับหลายสิบปี ทั้งประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและประสบการณ์ที่เกิดจากปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ที่สามารถก้าวข้ามผ่านมาได้ ดังนั้น องค์กรคงต้องคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะนำองค์ความรู้เหล่านั้นมา
เผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่ง คำว่า “การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management – KM)” ได้เข้ามามีบทบาทกับสังคมเป็นอย่างมาก 
 
 กระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management – KM) เป็นกระบวนการที ่จะช่วยให้เกิด
พัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมีองค์ประกอบอยู่ 7 ประการ คือ การ
ค้นหา / บ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation 
and Acquisition) การจัดการความรู ้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) การประมวลและกลั ่นกรอง
ความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Access) การแบ่งปัน
แลกเปลี ่ยนความรู ้ (Knowledge Sharing) และการเรียนรู ้ (Learning) กระบวนการที ่กล่าวถึงนี ้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนความรู้ให้อยู่ในรูปแบบของทุนทางปัญหา (Intellectual Capital) โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
บุคคลและการเผยแพร่กระจายความรู้อย่างกว้างขวาง จนก่อให้เกิดฐานความรู้ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งความรู้ของคน
ทั้งประเทศได้เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีการก่อตั้งมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมากที่ได้
สร้างองคค์วามรู้ต่าง ๆ ที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมแก่มหาวิทยาลัย มีความโดดเด่นอยู่ในทุกวันนี้ อีกท้ังองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในตัวของบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาเป็นทอด ๆ ในระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา 
 ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดว่า หากจะมุ่งให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราช
วิทยาลัยเป็น 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลกนั้น ปัจจัยที่จำเป็นที่สุดคือการสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization – LO) และด้วยเหตุผลนี้ เครื่องมือที่จะนำมาใช้ควรเป็นเครื่องมือที่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและเนียนอยู่ในเนื้องานได้ โดยตั้งแต่ปี 2559 – 2563 
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เริ่มนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมีพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รอง
อธิการฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปี ตั้งแต่ปี 2560 

๑ 
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จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายคุณภาพที ่กำหนดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแนวด้านการจัดการความรู้
มีประสิทธิภาพ จึงสมควรมีการติดตามและประเมินผลความรู ้ ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย 
 การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัตติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่
หลากหลาย ดังนั้นการจัดการความรู้ที่มีอยู่เหล่านั้นตามแนวคิดระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร จึงเป็ นสิ่งที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยาลัยสงฆ์นครพนม และ จะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
จะเป็นการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน ร่วมแสวงหาปัญญาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่า 
 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการยอมรับจากสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
  
 เพื่อให้สามารถนำแนวคิดการจัดการความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ได้มีการดำเนินการแผนการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer) 
2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ภายในส่วนงาน (KM Team) 

 หน้าที ่
๑) กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของวิทยาลัยสงฆ์ครพนม 
๒) จัดทำแผนการจัดการความรู้ 
๓) กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ 
๔) จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง เพ่ือค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปสู่บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
๕) อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
๖) ประเมินผลการดำเนินงาน                 

๒ 
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บทที่ 2 

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

วิสัยทัศน์ มจร. 

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก 

 

วิสัยทัศน์ความรู้ มจร. 

องค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธ 

 

วิสัยทัศน์ ส่วนงาน 

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

 

วิสัยทัศน์ความรู้ ส่วนงาน 

องค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และบูรณาการความรู้ศาสตร์สมัยใหม่กับ
พระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

๓ 

แผนการจัดการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2563                                                วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 



 
 

แนวคิดในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ 
 แนวคิดในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ไดป้ระยุกต์
แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดแผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) โดยมีระบบและกลไกการจัดการความรู้ 6 ประการคือ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ 
2. จัดทำแผนการจัดการความรู้ 
3. นำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติในรูปแบบของการจัดโครงการ 
4. การจัดโครงการ 
5. เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 
6. นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง 

ระบบ กลไก 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ที่ 67/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ระดับวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2563 

2. จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) 
- กำหนดประเด็นความรู้ 
    
 
 
 
 
 

 
- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย / ผู้ที่จะร่วม KM 
- กำหนดโครงการ KM 
 
- กำหนดระยะเวลาในการจัดโครงการ 
- งบประมาณ 

 
• ประเด็นด้านผลิตบัณฑิต – เทคนิคการ

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนิสิต 
• ประเด็นการวิจัย – การเขียนบทความวิจัย

และบทความวิชาการท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ  

 
 

• คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และ นิสิต 
• ปฏิทินระยะเวลาในการทำ KM ในปี

การศึกษา 2563 
• 1 ปีการศึกษา 
• ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2563-2564 
3.นำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติในรูปแบบของ
การจัดโครงการ 

1. ประเด็นการผลิตบัณฑิต: เทคนิคการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนิสิต (โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้) 

๔ 
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2. ประเด็นการวิจัย: การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ (โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ) 

4. การจดัโครงการ KM 
- Show & Share ประกวดผลงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) 
 
- เชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาถ่ายทอดและถอด
บทเรียน 

 
กำหนดการประกวดผลงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (เมษายน 
2564) 
 
เชิญผู้ทรงคณุวุฒิด้านการผลิตบณัฑิตและวิจัยมาถ่ายทอด
และถอดบทเรียน 

5. ถอดบทเรียน และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 
- จัดทำเป็นคู่มือ 
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
- จัดทำคู่มือ KM วส.นพ. 
- เผยแพร่ผ่าน website: www.nkp.mcu.ac.th 

6. นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงด้าน 
1. การผลิตบัณฑิต (เทคนิคการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้สำหรับนิสิต : ผลผลิต ร้อยละ 
80 นิสิตสามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

2. การวิจัย (การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ: ผลผลิต 
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน 2 
เรื่อง และ บทความวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ จำนวน 1 เรื่อง และมีงานวิจัยที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 2 เรื่อง 

แนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ได้กำหนดแผนกิจกรรม โดยครอบคลุม 
2 ด้านคือ 

1. แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
2. แผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย 

 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
และพัฒนาหน่วยงานและองค์กรให้มีการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยู่ภายในวิทยาลัยสงฆ์นครพนมและภายนอกสถาบัน มารวบรวมให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกรูป/คน ในหน่วยงานและ
ในองค์กรสามารถเข้าถึงและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากท่ีสุด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 1: แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1:       บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 
เป้าหมาย KM:             นิสติร้อยละ 80 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด:                     จำนวนโครงการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามนวลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 
กลยุทธ์:                     ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด:     จำนวนโครงการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามนวลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 
                               จำนวน 8 โครงการ (ซึ่งนำมาจัดทำในแผน KM เพียงแค่ 1 โครงการเท่านั้น) 
แผนการดำเนินงาน 
ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

การประชุมชี้แจงและกำหนด
นโยบายการจัดการความรู้การ
ดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตใน
หัวข้อ เทคนิคการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้สำหรับนิสิต 

ก.ค. - ส.ค. 63 จำนวนครั้งของการประชุม 1 ครั้ง  คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้
ระดับวิทยาลัยและ
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้
ระดับวิทยาลัย 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
วางแผนการดำเนินงานและ
กิจกรรมขั้นตอนการแสวงหา
ความรู้ด้านเทคนิคการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับ
นิสิต 

ก.ย. - ต.ค. 63 จำนวนโครงการ 1 โครงการ นิสิตสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ
และสาขาวิชา
สังคมศึกษา 

นิสิตและอาจารย์
ประจำสาขาวิชา
การสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
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ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

กำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอน
การดำเนินงานด้านเทคนิคการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
สำหรับนิสิต 

พ.ย. - ธ.ค. 63 แผนการดำเนินงาน
จัดระบบการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต 

1 แผน - อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
- นิสิตสาขาวิชา
การสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

- อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
 

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 
การกลั่นกรองความถูกต้อง ความ
ทันสมัย การใช้งานได้ของความรู้
ด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตบัณฑิตในหัวข้อ เทคนิค
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
สำหรับนิสิต และ ปรับปรุง
รูปแบบเอกสารได้เป็นมาตรฐาน 

ธ.ค 63 - ม.ค. 
64 

จำนวนครั้งของการประชุม
การกลั่นกรองความรู้ 

1 ครั้ง - อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
- นิสิตสาขาวิชา
การสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
 
 
 
 

- อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
 

๗ 



 
 

ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
5. การเข้าถึงความรู้ 

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้หลายช่องทาง 

 จำนวนช่องทางการสื่อสาร 2 ช่องทาง - อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
- นิสิตสาขาวิชา
การสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

- อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิตในหัวข้อ เทคนิคการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
สำหรับนิสิต 

ก.พ. - มี.ค. 64 จำนวนครั้งการจัดเวที
เสวนา 

1 ครั้ง - วิทยากรภายนอก 
- อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
- นิสิตสาขาวิชา
การสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
 
 
 

- อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
 

๘ 



 
 

ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
7. การเรียนรู ้

นำความรู้ที่ได้แบ่งปันแลกเปลี่ยน 
หรือสืบค้นให้เกิดประโยชน์ในการ
เรียน 

ก.พ. - มี.ค. 64 จำนวนสาขาวิชาที่นำองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

2 สาขาฯ - อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
- นิสิตสาขาวิชา
การสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

- อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
 

. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 2: แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1:       ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมาย KM:             อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

ตัวชี้วัด:                     จำนวนผลงานวิจัย บทความ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์:                     ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด:     จำนวนโครงการที่เก่ียวกับการส่งเสริมด้านการวิจัย จำนวน 3 โครงการ  

แผนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

การประชุมช้ีแจงและกำหนดนโยบาย
การจัดการความรู้การดำเนินงานดา้น
การวิจัยในหัวข้อ 

 - การจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย 

- การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 

มิ.ย. - ส.ค. 63 จำนวนครั้งของการประชุม 1 ครั้ง  คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้
ระดับวิทยาลัยและ
อาจารย์ประจำ
วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม 

คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้
ระดับวิทยาลัย 

แผนการจัดการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2563                                                                                                วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
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ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
วางแผนการดำเนินงานและ
กิจกรรมขั้นตอนการแสวงหา
ความรู้ด้าน 

- การจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

- การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ 

ก.ย. - ต.ค. 63 จำนวนโครงการ 3 โครงการ อาจารย์ประจำ
วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม 

คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้
ระดับวิทยาลัย 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

กำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอน
การดำเนินงานด้าน 

- การจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

- การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ 

พ.ย. - ธ.ค. 63 แผนการดำเนินงาน
จัดระบบการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการวิจัย 

1 แผน อาจารย์ประจำ
วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม 

คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้
ระดับวิทยาลัย 
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ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้

การกลั่นกรองความถูกต้อง ความ
ทันสมัย การใช้งานได้ของความรู้ดา้น
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการวิจยัใน
หัวข้อ  

- การจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย 

- การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและ 
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารได้เป็น
มาตรฐาน 

ธ.ค 63 - ม.ค. 
64 

จำนวนครั้งของการประชุม
การกลั่นกรองความรู้ 

1 ครั้ง อาจารย์ประจำ
วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม 

คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้
ระดับวิทยาลัย 

5. การเข้าถึงความรู้ 

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้หลายช่องทาง 

 จำนวนช่องทางการสื่อสาร 2 ช่องทาง อาจารย์ประจำ
วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม 

คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้
ระดับวิทยาลัย 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
วิจัย หัวข้อ  

- การจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

มิ.ย. 63 - พ.ค. 
64 

จำนวนครั้งการจัดเวที
เสวนา 

3 ครั้ง - วิทยากรภายนอก 

 

 

 

คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้
ระดับวิทยาลัย 
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 - การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ 

     

7. การเรียนรู ้

นำความรู้ที่ได้แบ่งปันแลกเปลี่ยน 
หรือสืบค้นให้เกิดประโยชน์ในการ
เรียน 

ก.พ. - มี.ค. 64 จำนวนอาจารย์ประจำที่นำ
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

21 รูป/คน อาจารย์ประจำ
วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม 

คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้
ระดับวิทยาลัย 
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โครงการที่ 1 
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