
แผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

องคความรูที่ 1  1.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยเทคนิค Active Learning และ  Flipped Classroom   

1.2  การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย : การสรางแรงจูงใจและการบริหารเวลาในการทํางานวิจัย 

ชื่อหนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัด : 

เปาหมายของตัวชี้วัด :  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ 

1. การบงชี้ตัว

ความรู 

กรกฎาคม 2558

ถึง สิงหาคม 2558 

ตัวชี้วัดท่ีทางคณะ

วิทยาการจัดการใช

ในการพิจารณา มี

ดังตอไปนี ้

1.สอดคลองกับ

ทิศทางและ

ยุทธศาสตรของทาง

คณะวิทยาการ

จัดการ 

2.ปรับปรุงแลวเห็น

ภาพไดชัดเจนเปน

รูปธรรม 

3. มีโอกาสทําได

สําเร็จสูง 

การตัดสินใจเลือกขอบเขตในการจัดการความรู  โดยใน

ครั้งนี้ทางคณะวิทยาการจัดการตัดสินใจเลือกทําในเรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยเทคนิค Active 

Learning และ  Flipped Classroom และ 

การพัฒนาศักยภาพอาจารยดาน งานวิจัย : การสราง

แรงจูงใจและการบริหารเวลาในการทํางานวิจัย 

โดยมีเปาหมายสําคัญของการบงชี้ตัวความรูคือ  

นักศึกษา 

ไดรับการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพจากคณาจารย

ประจําคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย 

เพ่ิมคุณภาพทางวิชาการ ตลอดจนอาจารยมีความรู

ความสามารถทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

นักศึกษา / อาจารย  
 

คณะกรรมการจัดการ

ความรูประจําคณะ

วิทยาการจัดการ 

แบบสังเกต 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ 

4. ตองทํา คนสวน

ใหญในคณะมีความ

สนใจใหทํา 

5.ผูบริหารใหการ

สนับสนุน 

6. เปนความรูท่ีมี

ตองการการจัดการ

ความรูอยางเรงดวน 

7. มีความพรอมดาน

ประสบการณและ

ปจจัยสนับสนุน  

2 การสรางและ

แสวงหาความรู 

สิงหาคม 2558  

ถึง เมษายน 2559 

1.มีคณะกรรมการ

จัดการความรู 

2. จัดประชุมวาง

แผนการดําเนินงาน 

1. อาจารยและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการประชุม

อยางนอย 2 ครั้ง 

อาจารยและ 

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ

ความรูประจําคณะ

วิทยาการจัดการ 

เอกสารประกอบ 

การประชุม 

3 การจัดการ

ความรูใหเปน

ระบบ 

สิงหาคม 2558  

ถึง เมษายน 2559 

1.สํารวจหาผูท่ีมี

ความรูทางดานการ

เรียนการสอนดวย

เทคนิค Active 

Learning และ  
Flipped Classroom 

และอาจารยผูมี

ความสามารถในการ

1.ทะเบียนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยและ 

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ

ความรูประจําคณะ

วิทยาการจัดการ 

เอกสารการจัดการ

ความรู (KM) 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ 

ทํางานวิจัย    

ท่ีสามารถสราง

แรงจูงใจและบริหาร

เวลาในการทํางาน

วิจัยไดอยางนาสนใจ 

2. คณะวิทยาการ

จัดการ จัดอบรม

และสงเสริมให

อาจารยเดินทางไป

อบรมตามศาสตร

ความรูท่ีอาจารย

สนใจ 

 

 

 

 

 

 

2. เอกสารการจัดการความรู (KM)  ท่ี ประมวลองค

ความรูท่ีอาจารยแตละทานไดจากการไปฝกอบรมมา  

4 การประมวลผล

และกลั่นกรอง

ความรู 

สิงหาคม 2558  

ถึง เมษายน 2559 

1.ความรู ทักษะ 

และประสบการณใน

การในการพัฒนา

รูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนดวย

เทคนิค Active 

Learning และ  
Flipped Classroom  

และการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย

ดานงานวิจัย  และ 

1. อาจารยผูเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู มีความรู 

ทักษะและประสบการณเพ่ิมสูงขึ้น 

อาจารยและ 

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ

ความรูประจําคณะ

วิทยาการจัดการ 

เอกสารการจัดการ

ความรู (KM) 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ 

การสรางแรงจงูใจ

และการบริหารเวลา

ในการทํางานวิจัย 

5 การเขาถึงความรู สิงหาคม 2558  

ถึง เมษายน 2559 

1.นําความรูของ

อาจารยท่ีไดมา

กลั่นกรองและ

เผยแพรใหอยูใน

รูปแบบท่ีนาสนใจ 

เชน การนํามาทํา

เปนชุดภาพเพ่ือ

เผยแพรในไลนกลุม

ของคณะวิทยาการ

จัดการ   

1. มีเอกสารเผยแพรสมํ่าเสมอใหอาจารยบุคคลากรใน

คณะไดรับทราบ 

อาจารยและ 

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ

ความรูประจําคณะ

วิทยาการจัดการ 

การเผยแพรการ

จัดการความรูใน

รูปแบบท่ีนาสนใจ 

6 การแบงปน

แลกเปลี่ยน

ความรู 

พฤษภาคม 2559 

ถึง มิถุนายน 

2559 

1.สง่เสริมและสร้าง

เครือข่ายการ

จดัการความรู้ ใน

โครงการ วจก.5+2  

2.จัดโครงการพัฒนา

คณะวิทยาการ

จัดการ จัดการสูการ

เรียนรู ภายใตหัวขอ 

“การจัดการเรียนรู

คณะวิทยาการ

1. มีเอกสารเผยแพรสมํ่าเสมอใหอาจารยบุคคลากรใน

คณะไดรับทราบ 

อาจารยและ 

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ

ความรูประจําคณะ

วิทยาการจัดการ 

เอกสาร

ประกอบการอบรม 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ 

จัดการ” MSPKRU 

Knowledge 

Management โดย

มุงหวังใหคณาจารย

คณะวิทยาการ

จัดการไดรวม

แลกเปลี่ยนความรู

ในเรื่องเทคนิคการ

เรียนการสอน และ

งานวิจัย เพ่ือท่ีจะ

เปนแนวปฏิบัติท่ีดี

ในการจัดการเรียน

การสอนและ

งานวิจัยใหกับ

นักศึกษาของทาง

คณะวิทยาการ

จัดการ เพ่ือมุงสู

ความเปนเลิศใน

ภูมิภาคอันดามัน 

7 การเรียนรู พฤษภาคม 2559 

ถึง มิถุนายน 

2559 

1.การยกยองและให

รางวัลผูท่ีมีผลงาน

ดีเดน 

2. อาจารยใหมใน

1. สรางขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

2. อาจารยใหมในคณะวิทยาการจัดการสามารถนํา

ความรูไปจัดการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีมี

ประสิทธิภาพไดตอไป 

อาจารยและ 

บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ

ความรูประจําคณะ

วิทยาการจัดการ 

คูมือการพัฒนา

รูปแบบการเรียน

การสอนดวยเทคนิค 

Active Learning และ  



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ 

คณะวิทยาการ

จัดการไดมีการ

เรียนรูแนวปฏิบัติท่ีมี

คุณภาพท้ังทางดาน

การจัดการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

Flipped Classroom   

และการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย

ดานการวิจัย : การ

สรางแรงจงูใจและ

การบริหารเวลาใน

การทํางานวิจัย 

 

 


