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ค าน า 
 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการจัดการความรู้เป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้เป็นไปตามตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ส่วน
ที่ 3 แผนการจัดการความรู้ 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี หวังว่าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะ
เป็นแนวทางให้บุคลากรได้ใช้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 

 

1.1 ที่ตั้ง 
  เลขที่ 707 หมู่ 3 บ้านหนองบุ ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000  
 
1.2 ประวัติและความเป็นมา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552-2559) ได้ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
ว่า คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ
แก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ . 2552-2559) ได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในทุกรูปแบบให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมโลกคล้องรับกับแผนการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับ
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและเพ่ิมศักยภาพของการแข่งขันของประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความต้องการที่จะขยายโอกาสทางด้านการศึกษาออกสู่พ้ืนที่ส่วน
ภูมิภาคซึ่งอยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีด าริเบื้องต้นที่จะจัดตั้งศูนย์
การศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยร่วมมือกับ องค์การบริหารส่ว น
จังหวัด อุดรธานี (อบจ.) ในการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้
รูปแบบการท างานในลักษณะของการคู่ขนานไปกับการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด าเนินการด้านการบริหารจัดการตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต ผลิตองค์
ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจะด าเนินการในส่วนของการเตรียมการ
ด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ 

โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีแผนพัฒนาเบื้องต้น จัดตั้งศูนย์การศึกษานอก
มหาวิทยาลัยฯ จังหวัดอุดรธานีเป็นวิทยาลัยเขตจังหวัดอุดรธานีและพัฒนาต่อเนื่องเป็นมหาวิทยาลัยอุดรธานี
ในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยอุดรธานีมีการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นตรงกับยุทธศาสตร์จังหวัด
อุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป ดังนั้นเพ่ือให้โครงการดังกล่าวด าเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีขึ้น 
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1.3 บุคลากร 
 บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
อาจารยส์าขาการจดัการ 
โลจสิติกส ์

- ๕ - ๕ ๕ - - - ๕ 

อาจารยส์าขาการจดัการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ 

- 5 - 5 5 - - - 5 

อาจารยส์าขาการจดัการ
การค้า 

- 3 - 3 3 - - - 3 

รวมท้ังสิ้น - 1๒ - 1๓ 1๓ - - - 1๓ 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ผู้บริหาร - - ๑ 1 ๒ 
พนักงานงบแผ่นดิน - 2 - - ๒ 
พนักงานงบรายได ้ - ๘ - - ๘ 
คนงาน 5 - - - 5 

รวมท้ังสิ้น 5 ๑๐ ๑ 1 ๑๗ 
เขตพแหล่งข้อมลู : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ วันท่ี ๙ กันยายน 256๓ 
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1.4 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี

 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  แหล่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
๒.๒ พันธกิจ 
  1) เพ่ือให้การศึกษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น  
  2) เพื่อด าเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
   3) เพื่อด าเนินการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce graduates with front row quality) 
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide academic services 

and transfer technology to communities and international society) 
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็น

ไทย (Conserve and develop services provision as the Center for Arts and Culture Service Center 
and Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 
knowledge for society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 
( Employ modern management system for versatility with Concentration on Network 
Participation) 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
  ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส  
              (Virtues and thai etiquette practices and seniority recognition) 

2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
  เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิสาธารณะ  
        (Good practitioner,academic excellent individual,communication expertise,skillful 
thinker and public minded contributor) 
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นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
  เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
  เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 
  มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นมุ่งท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
        เน้นความเป็นวัง ปลุกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
( Focus on royal traditions, knowledge cultivation, ethical enhancement, as an international 
learning organization ) 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
  เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 
โบราณสถานและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
  1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ  
 2. มุ่งม่ันการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ  
 4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม  
 5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

 
2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยังยืน  
  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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      ส่วนที่ 3 
แผนการจัดการความรู้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
   ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดบั คณะ ส านัก สถาบัน วทิยาลัย และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเทา่ ด าเนินการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร  

ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานนัน้ 
ข้อ 3 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
ข้อ 4 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้มาใชป้ระโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้ ผลงาน

สร้างสรรค์สู่งานวิจยั หรือนวัตกรรม 
ข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสามารถเข้าถึง

ได้อย่างสะดวก 
 
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้  
  1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ครอบคลุม
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร  
     2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  
  3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
  1) ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง) 
  2) จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (1 องค์ความรู้)
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3.3 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประปีงบประมาณ 2564 
 
แบบฟอร์มที่ 1 : การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการผลักดนัตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยังยืน 

บุคลากรทุกระดับมีความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสาย อาชีพ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

 

ผู้ทบทวน :  
           (นางสาวจารวัล ของอ่อน) 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :         
              (ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์) 
ต าแหน่ง รักษาการอ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรู้ศูนย์การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๑ 
ชื่อหน่วยงาน  :  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยังยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การก าหนดองค์ความรู้

หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญ
ต่องานหรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และก าหนด
เป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ 

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ 
- ประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งสมาชิกภายในกลุ่ม 
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่ม 

ส.ค. 
2563 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
    - การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

หัวหน้า
ส านักงาน 

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
ก าหนด ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์    
(ประธานกลุ่ม)  

ส.ค. 
2563 

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
KM 
    1) ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์     
    2) นายสุพัฒน์ สมสุข 
    ๓) นางสาวมยุรี กันยาเลิศ 
    4) นางสาวจารวัล ของอ่อน 
    5) นางสาวกานดา สารพล 
    6) นางสาวธีรตา  พางกาสา 
    7) นายเจริญชัย ผ่ามดิน 
    8) นางสาวกัลยา ประทาพันธ์ 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษา 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
    9) นางสาวสิริภา ล าพันภักดิ์ 
    10) นางสาววีระญา สุมาลย์ 
    ๑1) นางสาวรลิตา  คามะเชียงพิณ  

     ๑๒) นางสาววิภารตัน์ ไชยภักดี 
      ๑๓) นายสุรพงศ์ อินทรภักดิ์ 
     ๑๔) นายศรายทุธ ขวัญเมือง 
     ๑๕) นายภิรายุ แสนบุดด ี
     ๑๖) นายเอกชัย สีท ามา 
     ๑๗) นายอรรณพ ต.ศรีวงษ ์
     ๑๘) นางสาวดารณี ดวงพรม 
     ๑๙) นางชนิดา ศรีสุนทร 
     ๒๐) นางสาวอิสรีย์ ติยะพิพฒัน ์
     ๒๑) นางสาวกันกนิษฐ์ กุลชาติธีรธรรม 
     ๒๒) นางสาวขวัญข้าว พูลเพิ่ม 
     ๒๓) นางสาวนชวลั ต้นทับทิมทอง 
     ๒๔) นางสาวอมรรัตน ์ หมื่นจิตน้อย 
     ๒๕) นางสาวนภัสวรรณ คุม้ครอง 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

ส.ค. 
2563 

1. องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษา 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
2 การเสาะแสวงหาความรู้

ที่ต้องการ 
2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ความเชี่ยวชาญงานบริการ โดยประชุมกลุ่มย่อยและ
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิกภายใน
กลุ่ม 

พ.ย.
2563 

1. วิธีปฏิบัติ เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้บุคลากรรับรู้ รับทราบ 
และสามารถจัดเตรียมเอกสารในการ
เบิกจ่ายโครงการที่รับผิดชอบได้อย่าง
ถูกต้อง โดยพัฒนาและให้ความรู้ของ
สมาชิกกลุ่มความรู้  
 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์
ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคล    

มี.ค.  
2564 

1. องค์ความรู้เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่ม
ความรู้ 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษา 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยน า
องค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้
เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 

มี.ค.  
2564 

1. องค์ความรู้เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษา 

4 การน าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน 

มิ.ย. 
 2564 

1.เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน
และพัสดุ ของศูนย์การศึกษาฯ 
2.เพ่ือพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษา 

4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จากการน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน 

 

5 การน าประสบการณ์จาก
การท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากท่ี
น าองค์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากท่ีน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้เรื่องการ

ส.ค. 
2564 

1. องค์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ปรับปรุงหลังจากที่น าไป
ปฏิบัติ 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษา 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
สกัดออกมาเป็นขุม
ความรู้ 

ประกันคุณภาพการศึกษา ให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 

6 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม
การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของส านักงานศูนย์ฯ  
6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่
ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานน าไป
ปฏิบัติ 

ก.ย. 
2564 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานเรื่องการ
จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

หัวหน้า
ส านักงาน 

ผู้ทบทวน :  
           (นางสาวจารวัล ของอ่อน) 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :         
              (ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์) 
ต าแหน่ง รักษาการอ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.5 การต่อยอดองคค์วามรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม  
 - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก 
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