คำนำ
สถาบัน การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัด
สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามภารกิจอุดมศึกษา นโยบายและแผนการพัฒนาทุกระดับ ตลอดจนมาตรฐานและตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีเอกภาพ คุณภาพ
และประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2560 สถาบันได้ดาเนินการจัดการความรู้ทุกหน่วยงานภายในตามโครงสร้าง
การบริหารงานของวิทยาเขต อันประกอบด้ว ย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิล ปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สานักงานรองอธิการบดี และสานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยสาระสาคัญของการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา 2560 ครอบคลุมประเด็นความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน อันเป็นการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เอกสารสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา 2560 ฉบั บนี้ มีสาระส าคัญประกอบด้ว ย ความส าคัญและความเป็นมาในการจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ และผลการดาเนินงานจากการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในวิทยาเขต
ซึ่งรวมทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2560 จานวน 3 ประเด็น 8 เรื่อง
สถาบันขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้
ความร่วมมือและสนับสนุนในการดาเนินการจัดการความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารสรุปผลการดาเนินงานจัดการความรู้ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต และการวิจัย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และบังเกิด
ผลดีต่อสถาบัน สังคม และประเทศชาติสืบไป

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎำวุฒิ)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรโครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตสุพรรณบุรี
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ส่วนที่ 1
ควำมสำคัญและควำมเป็นมำในกำรจัดกำรควำมรู้
การจัดการความรู้มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กาหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้
ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา
รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งปรากฏใน
มาตราที่ 8 “การศึกษาหมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต” ในมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานที่ 3 คือ“แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
สังคมแห่งความรู้”ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้กาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
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สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึง่ ต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในสถาบัน
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒ นาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิท ธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบัน อุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ประกอบด้วยการระบุความรู้การคัดเลือก การรวบรวมการจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกาหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการความรู้
ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น สาหรับเกณฑ์การประเมินมีดังนี้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1.1 สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
สถาบั น ว่ามีป ระเด็นใดที่มุ่งเน้ นเป็น ส าคัญหรือมุ่งสู่อัตลั กษณ์ใดที่ต้องการเพื่อนามาใช้ในการกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันโดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วยรองอธิการบดีผู้ ช่ว ย
อธิการบดี / คณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดี / ผู้อานวยการ / หัวหน้างานที่กากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
1.3 สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลักโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้ง
ประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรี ยนรู้
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบันเป็นต้น
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น
2.2 สถาบันควรกาหนดนโยบายให้มีการสารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือ
นักศึกษาในแต่ละคณะหรือสาขาวิชาโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อนามากาหนดเป็นประเด็นสาหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้ องค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงาน
ทางด้านวิจัยรวมทั้งผลงานด้านอื่นๆที่สถาบันมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่างสม่าเสมอ
ผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่ว มกับเจ้าของความรู้เคล็ ดลั บหรือ
นวัตกรรมดังกล่าว
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3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่น การส่งเสริม
ให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอก
สถาบัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ทั้งด้านงบประมาณเวลาสถานที่
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆที่ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ดี ม าพั ฒ นาและจั ด เก็ บอย่า งเป็ นระบบโดยเผยแพร่ อ อกมาเป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษร
(explicit knowledge) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
4.1 มี ก ารก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ค วามรู้ ทั้ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คลและ
แหล่งเรีย นรู้อื่น ๆ ที่เป็ นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติ
แก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรื อปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่ างๆเช่นนวัตกรรมที่ได้จาก
การจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคมนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย
5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆและติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
5.3 มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
ในปีการศึกษา 2560 สืบเนื่องจากนโยบายของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่มี
เป้าหมายในการพัฒนาการบริหารจัดการ และกากับติดตามหน่วยงานภายในตามโครงสร้างการบริหารงาน
จานวน 5 หน่วยงาน ให้มีการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบด้วยการจัดการความรู้ของคณะ
อย่างน้อย 2 ประเด็น ในประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ และการจัดการความรู้ของสานักงานรองอธิการบดี และ
สานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อย่างน้อย 1 ประเด็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการนี้ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรีจึงได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายวิชาการเป็นเจ้าภาพในการกากับ ติดตาม ประสานงาน และอานวยการให้มีการดาเนินการจัดการ
ความรู้แบบบูรณาการของทั้ง 5 หน่วยงานภายในวิทยาเขต โดยมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการพันธกิจด้านการ
บริการวิชาการ การทาบุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยกับการเรียนการสอนตามลักษณะธรรมชาติวิชาและ
บริบทของแต่ละคณะ เพื่อให้บุคลากรสายผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ
ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักงานต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ และการรวบรวมองค์ความรู้ของการทาหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อให้สามารถพัฒนา
นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น วิทยาเขตสุพรรณบุรีได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของ
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของงานวิจัย โดยมีเป้าหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สถาบันจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นเจ้าภาพในการกากับ ติดตาม ประสานงาน และอานวยการให้มีการดาเนินการจัดการความรู้ เพื่อค้นหา
แนวทางและรูปแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา
2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงได้กาหนดประเด็นความรู้ เพื่อการจัดการความรู้ ดังนี้
1. ประเด็นควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
หน่วยงำน
ประเด็นควำมรู้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ แนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย กับการเรียนการสอน เพื่อประสิทธิผล
การเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์
แนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย กับการเรียนการสอน เพื่อประสิทธิผล
การเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
แนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย กับการเรียนการสอน เพื่อประสิทธิผล
การเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
2. ประเด็นควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย
หน่วยงำน
ประเด็นควำมรู้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
3. ประเด็นควำมรู้ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
หน่วยงำน
ประเด็นองค์ควำมรู้
สานักงานรองอธิการบดี
แนวทางการพัฒนาระบบสานักงาน เอกสารและการสื่อสารในองค์กร
สานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้
ปีการศึกษา 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
การจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับวิทยาเขต เพื่อกากับติดตามการดาเนินงาน และได้
มอบหมายให้แต่ละหน่ วยงานภายในดาเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการของหน่วยงาน โดยให้มีการกาหนด
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และแผนจัดการความรู้ ตามประเด็นความรู้ ภายใต้กรอบระยะเวลาดังนี้
ลำดับขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
การบ่งชี้ความรู้

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
1.2 ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้
1.3 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้
ขั้นตอนที่ 2
2.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
การแบ่งปันและ
2.2 การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้งที่ 2
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.3 การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้งที่ 3
หมำยเหตุ แต่ละหน่วยงานสามารถจัดการประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ด้มากกว่า 3 ครั้ง ตามความต้องการ
และความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3
รวบรวม จัดประเภท และหมวดหมู่ความรู้
การรวบรวมความรู้
ขั้นตอนที่ 4
4.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ในแต่ละประเภท
การวิเคราะห์
และหมวดหมู่
สังเคราะห์ และกลั่น 4.2 วิพากษ์ความถูกต้องของความรู้
องค์ความรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 5
5.1 จัดทาคู่มือและเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้
การเผยแพร่
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
และถ่ายทอด
5.2 เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของสถาบัน
สู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 6
6.1 กลุ่มเป้าหมายนาความรู้ไปใช้
การสรุปผล
6.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ าน และสรุปผล
การนาไปใช้
การนาไปใช้
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กรอบระยะเวลำที่ควรแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 6 มกราคม 2561
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561
ภายในวันที่ 13 มกราคม 2561
ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2561
ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2561

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2561
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561
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ส่วนที่ 3
ผลกำรดำเนินงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู้
สืบเนื่องจากการดาเนินงานการจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และการพัฒนา
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขต
ได้รับคัดเลือกจากสถาบันการพลศึกษาให้เป็น 1 ใน 3 จาก 17 วิทยาเขต ให้เข้าร่วมนาเสนอโปสเตอร์ แนว
ปฏิบั ติที่ดี “การพัฒนาการจั ดการความรู้ ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559 ”
ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน THAILAND 4.0” เมื่อวันที่ 21-23
กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้ง ได้เผยแพร่เอกสารแนว
ปฏิบัติที่ดีดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายประกันคุณ ภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 2/2561 จานวน 26 สถาบัน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งการดาเนินการ
นาเสนอและเผยแพร่ทั้ง 2 รายการ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษา
ภายในจากต้ น สั ง กั ด ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ที่ ไ ด้ เ สนอว่ า วิ ท ยาเขตสุ พ รรณบุ รี มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการ
ดาเนินการจัดการความรู้ จึงควรเผยแพร่องค์ความรู้และรูปแบบการจัดการความรู้ไปสู่หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกให้กว้างขวางมากขึ้น สาหรับผลการดาเนินงานจากการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2560
สรุปผลได้ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
ในปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 คณะ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้กาหนดประเด็น
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตในแนวทางเดียวกัน แต่บริหารจัดการความรู้ตามลักษณะและบริบทของแต่ละคณะ
โดยกาหนดประเด็นความรู้เรื่องแนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การวิจัย กับการเรียนการสอน เพื่อประสิทธิผลการเรียนรู้ ซึ่งได้องค์ความรู้ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคณะ สรุปผล
รายวิชาที่ได้มีการบูรณาการตามองค์ความรู้ที่แต่ละคณะค้นหาและจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร ในภาพรวมของ
วิทยาเขต ดังนี้
1. จ านวนรายวิ ช าที่ได้มีการบู ร ณาการการบริการวิช าการกับการเรียนการสอน 8 รายวิช า ได้แ ก่
วิชาการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย วิชายาและสารเสพติด วิชาการสร้างเสริม สมรรถภาพทางกายกอล์ฟ
วิชาสังคมวิทยาการกีฬา วิชาผู้นาเกม วิชาเทคนิคการนาเสนอเพื่อการสื่อสาร วิชานันทนาการพัฒนาชุมชน และ
วิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
2. จานวนรายวิชาที่ได้มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 8 รายวิชา
ได้แก่ วิชาการนวดทางการกีฬา วิชาทักษะชีวิต วิชาการบริหารและจัดการธุรกิจกอล์ฟ วิชาการฝึกสอนมวยไทย
วิชามวยไทย วิชากีฬาต่อสู้ วิชานันทนาการพัฒนาชุมชน และวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
3. จ านวนรายวิ ช าที่ ไ ด้ มี ก ารบู ร ณาการการวิ จั ย กั บ การเรี ย นการสอน 9 รายวิ ช า ได้ แ ก่ วิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาการประเมินโครงการสุขภาพ วิชายาและสารเสพติด วิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการฝึ กสอนกีฬากอล์ ฟ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน วิชาสั มมนา
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ทางการจัดการกีฬา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิชานันทนาการพัฒนาชุมชน และวิชาทักษะและการสอนกีฬา
ลีลาศ

ประเด็นที่ 2 ด้ำนกำรวิจัย
ในปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 คณะ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้กาหนดประเด็น
ความรู้ด้านการวิจัยในแนวทางเดียวกัน แต่บริหารจัดการความรู้ตามบริบทของแต่ละคณะ โดยกาหนดประเด็น
ความรู้เรื่องรูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ซึ่งได้องค์ความรู้ที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละคณะ แล้วนามาสังเคราะห์ร่วมกันในการประชุมที่จัดโดยฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชายเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัย ในภาพรวมระดับวิทยาเขต สรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
ระบบ (System) คือหน่วยย่อย ๆ หรือองค์ประกอบอื่นๆ หลายส่วน เช่นบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์
วิธีการ วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ประกอบกันเป็นหน่วยใหญ่ เพื่อทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หน่วยย่อย ๆ เหล่านั้นสามารถทาร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยมีความสัมพันธ์และใช้ กระบวนการ หรือ
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจัดระเบียบองค์ประกอบหรือหน่วยย่อยเหล่านั้น

วงจรกำรพัฒนำระบบ
วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) เป็นกระบวนการที่ใช้
ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาเพื่อใช้สาหรับแก้ปัญหา หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และด้วยระบบ
สารสนเทศในยุคปัจจุบั นนับวันจะทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้น และมีขนาดใหญ่ ดังนั้นโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจึงจาเป็นต้องได้รับการวางแผนที่ดี และหากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ยิ่งสมควรได้รับการได้รับการเอา
ใจใส่เป็นพิเศษ ปกติแล้วคาว่า “วงจรชีวิต (Life Cycle)” มักจะใช้กับสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลก ไม่ว่าจะเป็นวงจรชีวิต
ของ มนุษย์ สัตว์ หรือพืช ซึ่งข้องเกี่ยวกับการเกิด การดาเนินชีวิต และการตาย ตัวอย่างเช่น มนุษย์ทุกคนจะมี
วงจรชีวิตที่เริ่มต้นจากวัยทารก วัยผู้ใหญ่ จนกระทั่งวัยปลดเกษียณ และท้ายสุดก็ตายจากโลกนี้ไป จากนั้นก็จะมี
ผู้คนเกิดใหม่ทดแทนคนที่สูญเสียไป จัดเป็นวงจรชีวิตของมนุษย์โดยปกติในทานองเดียวกัน เมื่อนาวงจรชีวิตนี้มา
ใช้กับซอฟต์แวร์ซึ่งเริ่มจากการวางแผนเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาของระบบงานเดิม จากนั้นจึงดาเนินการศึกษาถึง
ความเป็นไปได้ ในแง่มุมต่างๆ จนกระทั่งได้มีโครงการริเริ่มนาซอฟต์แวร์มาใช้งาน เมื่อมีการนาซอฟต์แวร์มาใช้
งานไปตามกาลเวลา สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซอฟต์แวร์ดังกล่าวก็
อาจไม่สามารถตอบสนองการใช้งานที่ดีได้อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการยกเลิกซอฟต์แวร์
เหล่านี้ออกไปเมื่อถึงกาลเวลา และดาเนินการวางแผนเพื่อเริ่มต้นศึกษาถึงปัญหาใหม่ด้วยการพัฒนาระบบใหม่
หรือนาซอฟต์แวร์ใหม่ที่เหมาะสมมาใช้งานแทน ด้วยเหตุดังกล่าว ซอฟต์แวร์จึงมีลักษณะเป็นวงจรชีวิต
เช่นเดียวกัน ที่เรียกว่าวงจรการพัฒนาระบบ เรียกสั้นๆ ว่า SDLC (โอภาส, 2551)

ขั้นตอนในกำรพัฒนำระบบ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามปกติแล้วประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ และการนาไปใช้ กิจกรรมทั้งสามนี้สามารถใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่
โครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจาเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบ
ทุกกิจกรรม โดยประกอบด้วย 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวางแผนระบบ
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์
ระยะที่ 3 การออกแบบ
สรุปผลการดาเนินงานจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560

หน้า 8

ระยะที่ 4 การนาไปใช้
ระยะที่ 5 การสนับสนุน
ขั้นตอนตามแผนของ SDLC นั้นถือว่าเป็นวิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิมที่มักนามาประยุกต์
ใช้กับการพัฒนาระบบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีกรอบการทางานที่มีโครงสร้างชัดเจน
หลักการพัฒนาระบบมี 6 ขั้นตอน พอสรุปได้ดังนี้
1. การวางแผนระบบ (Planning) เป็นการนิยามพฤติกรรมของระบบที่สนใจในอนาคตโดยวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และพยากรณ์ผลของทางเลือกตามที่เสนอขึ้นมา รวมทั้งประเมินโอกาสที่ มีอยู่ การ
ดาเนินการที่กล่าวมาข้างต้นจะนาไปสู่การนิยามขอบเขตและจาแนกประเภทวัตถุประสงค์ของระบบตลอดจน
ให้แนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร และการวัดประสิทธิภาพขององค์กร
2. การออกแบบระบบ (Design) เป็นการให้รายละเอียดเฉพาะอย่างเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของระบบที่กาหนดไว้
3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ (Improvement and Development) เป็นขั้นตอนของการ
แปรเปลี่ยนการออกแบบไปสู่สภาพที่พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้จริง โดยส่วนประกอบย่อยทุกส่วนจะต้องได้รับการ
ประเมินเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่คาดหวังได้เป็นอย่างดี
4. การนาไปใช้จริง (Implementation) เป็นการนาระบบที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาแล้วนาไปใช้ใน
สถานการณ์จริงโดยเป็นการผสมผสานแบบจาลองที่ได้รับการพัฒนากับแผนที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
5. การบริหารระบบ (Operation) เป็นขั้นตอนของการบริหารจัดการระบบ ได้แก่ การแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับระบบ การตัดสินใจระบบ และการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกากับติดตาม และควบคุมให้ระบบปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
6. การประเมินผลระบบ (Evaluation) เป็นการประเมินผลระบบมุ่งเน้นการปฏิบัติงานโดยรวม
พิจารณาจากเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นในขั้นตอนการออกแบบระบบในลักษณะของการใช้พหุเกณฑ์ (Multi-criteria)
ประกอบด้วยเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ

ขั้นตอนวำงแผนระบบ
คณะทั้ ง 3 คณะ ร่ ว มกั บ วิ ท ยาเขตด าเนิน การขออนุ มั ติ โ ครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศงานวิ จั ย
ปีการศึกษา 2560 โดยมีการทางานร่วมกันทั้ง 3 คณะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสาหรับนักศึกษา และ
บริการบุคคลทั่วไปที่สนใจงานวิจัย

ขั้นตอนกำรออกแบบระบบ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยแบ่งการออกแบบเป็น 2 ระบบย่อย คือ
1. ระบบผู้ดูแล
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล ผู้ใช้งาน ฐานข้อมูลงานวิจัย และการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ในระบบสารสนเทศงานวิจัย
2. ระบบผู้ใช้งาน
ระบบผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลวิจัยด้วย ชื่อเรื่องวิจัย ผู้วิจัย ชื่อผู้ร่วมวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ และ
บทคัดย่อ
ระบบผู้ดูแลฐำนข้อมูลสำรสนเทศงำนวิจัย
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ระบบผู้ใช้งำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศงำนวิจัย
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ขั้นตอนกำรออกแบบโปรแกรม

ภำพหน้าจอหลัก
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ภำพหน้าจอวิธีการสืบค้น

ภำพหน้าจอแสดงผลการสืบค้น
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ภำพรายงานผลการค้นหาข้อมูลวิจัย

ขั้นนำระบบไปใช้งำนจริง
มีการจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัยให้กับบุคลากรของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ประเด็นที่ 3 ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 สถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตสุ พ รรณบุ รี ได้ ก าหนดประเด็ น ความรู้ ด้ า น
ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ไว้ 2 ประเด็น ซึ่งเป็นการดาเนินการจัดการความรู้
ของหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สานักงานรองอธิการบดี และสานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สรุปได้ดังนี้
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบสานักงาน เอกสารและการสื่อสารในองค์กร ซึ่งรับผิดชอบโดยสานักงาน
รองอธิการบดี มีหน้าที่ดูแลสานักงานทั้งในระดับ คณะ 3 คณะ (สานักงานรองคณบดี) และระดับฝ่าย 5 ฝ่าย
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายแผนและพัฒนา และฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ ได้องค์ความรู้ครอบคลุมเรื่องระบบสานักงานอัตโนมัติ การประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
งานสานักงาน ลักษณะของการประยุกต์ระบบสานักงานอัตโนมัติจากทรัพยากรที่มีอยู่ การติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคล และแผนการพัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ
3.2 แนวทางการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งรับผิดชอบโดยสานักงานกีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศ
จากการที่สถาบัน การพลศึกษา วิทยาเขตสุ พรรณบุรี มีผู้ฝึกสอนกีฬาทั้งรุ่นเก่าที่จะเกษียณอายุราชการและ
รุ่นใหม่ในสังกัด ที่ได้พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และสร้างผลงานในระดับชาติและนานาชาติอย่างมากกมาย
ในหลากหลายชนิดกีฬา จึงมีการจัดการความรู้ ในประเด็นดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติและใช้งานต่อไป สรุป
ได้องค์ความรู้ครอบคลุมเรื่องความหมายของผู้ฝึกสอนกีฬา บทบาทของผู้ฝึกสอนกีฬา หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ฝึกสอนกีฬา ปรัชญาของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา ความรู้เบื้องต้นในการฝึกกีฬา ปัญหาและการแก้ไขสิ่ ง
บกพร่องในการกีฬา แนวทางการฝึกซ้อมกีฬา องค์ประกอบสาคัญที่จะนาทีมนักกีฬาสู่ความสาเร็จ การวางแผน
การฝึ กซ้ อม การแบ่ งช่ ว งเวลาการฝึ กซ้อ ม หลั ก การเตรีย มนัก กีฬ าเพื่ อความเป็น เลิ ศ การคัดเลื อ กนัก กีฬ า
และการเตรียมทีมกีฬา
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ผลกำรประเมินกำรนำองค์ควำมรู้ไปใช้
ในปีการศึกษา 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้สร้างเครื่องมือในการประเมินการนา
องค์ความรู้ไปใช้ โดยจัดทาเป็นแบบสอบถาม จานวน 10 รายการคาถามเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการนาองค์
ความรู้ไปใช้ในภาพรวม และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในการใช้งานองค์ความรู้ หรือมีความเกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้ที่ได้นาไปใช้ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ทาวิจัย อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานต่าง ๆ และผู้ฝึกสอนกีฬา แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์และแสดงผลด้วยค่าเฉลี่ย โดย
กาหนดช่วงคะแนนของค่าเฉลี่ยไว้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า มีความคิดเห็นหรือเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า มีความคิดเห็นหรือเห็นด้วยในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า มีความคิดเห็นหรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า มีความคิดเห็นหรือเห็นด้วยในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า มีความคิดเห็นหรือเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
ทั้งนี้ได้กาหนดตัวเลขในตารางสรุปผลเพื่อแสดงถึงประเด็นองค์ความรู้ที่ได้มีการประเมินการนาไปใช้ดังนี้
เลข 1 หมายถึง ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่ องแนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย กับการเรียนการสอน เพื่อประสิทธิผลการเรียนรุ้ ของ ทั้ง 3 คณะ
เลข 2 หมายถึง ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย เรื่องรูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย ของทั้ง 3 คณะ
เลข 3 หมายถึ ง ประเด็ น ความรู้ ด้า นที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงาน
เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบส านักงาน เอกสารและการสื่อสารในองค์กร ซึ่งดาเนินการโดยสานักงานรอง
อธิการบดี
เลข 4 หมายถึ ง ประเด็ น ความรู้ ด้า นที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงาน
เรื่องแนวทางการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งดาเนินการโดยสานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

สรุปผลการประเมินการนาองค์ความรู้ไปใช้ ปีการศึกษา 2560 ของทั้ง 5 หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
อยู่ในระดับมากทุกรายการ มีรายละเอียดดังนี้

รำยกำรประเมิน

1. องค์ความรู้ที่จัดทาเป็นลายลักษณ์
อักษร ใช้ภาษาเข้าใจง่าย

สรุปผลกำรประเมินกำรนำองค์ควำมรูไ้ ปใช้ ปีกำรศึกษำ 2560
คณะวิทยำศำสตร์
คณะศิลปศำสตร์
คณะศึกษำศำสตร์
สำนักงำน สำนักงำน
กำรกีฬำและสุขภำพ
รอง
กีฬำเพื่อ
อธิกำรบดี ควำมเป็น
เลิศ
1
2
1
2
1
2
3
4
4.45

4.32
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2.. องค์ความรู้ที่จัดทาเป็นลายลักษณ์
อักษร มีการลาดับเนื้อหาที่ชัดเจนและ
ช่วยให้เข้าใจง่าย
3. องค์ความรู้ที่จัดทาเป็นลายลักษณ์
อักษร ได้มีการเผยแพร่อย่างทั่วถึงและ
เข้าถึงได้ง่าย
4. องค์ความรู้ที่นาไปใช้ เป็นความรู้
และประสบการณ์ใหม่จากที่เคยได้รู้มา
5. องค์ความรู้ที่นาไปใช้ สามารถปรับ
ใช้กับหน่วยงานได้ในการปฏิบัติงานจริง
6. องค์ความรู้ที่นาไปใช้ ทาให้เกิดการ
เรียนรู้การทางานตามบทบาทหน้าที่
อย่างเป็นระบบ
7. องค์ความรู้ที่นาไปใช้ สามารถนามา
ต่อยอดการคิดสร้างสรรค์งานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. องค์ความรู้ที่นาไปใช้ สามารถนาไป
ถ่ายทอดสู่ผู้เกีย่ วข้องและพัฒนางานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น
9. องค์ความรู้ที่ได้นาไปใช้ ส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานสามรถปฏิบัติ
ตามพันธกิจได้สาเร็จยิ่งขึ้น
10. คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การนาองค์ความรู้ไปใช้โดยรวม
ค่ำเฉลี่ยโดยรวม
ผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
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