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ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ก.ย. 63 1) กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบาย ค าสั่ง  
2) หน่วยงานและมหาวิทยาลัยทบทวนปฏิทิน
การด าเนินงานการจัดการความรู้  

หน่วยงานมีนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ 

- คณะ/ส านัก/สถาบัน/
มหาวิทยาลัย 

ต.ค. 63 3) มหาวิทยาลัยถ่าย โดยงานประกันคุณภาพ
ถ่ายทอดปฏิทินการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ไปสู่คณะ ส านัก/สถาบัน 

มหาวิทยาลัยมีกรอบใน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ 

- หลักสูตร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

พ.ย. 63 4) ทบทวนแผน KM ของหน่วยงาน แผน KM 1 ฉบับ หลักสูตร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

ธ.ค. 63 5) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดี 

มีค าสั่งคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดี 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

 6) จัดท า (ร่าง) เกณฑ์คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ร่าง) เกณฑ์สรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

 7) ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 
เพื่อจัดท าแนวทางการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานการประชุม 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

 8) มหาวิทยาลัย โดย งานประกันคุณภาพ
ประกาศเกณฑ์คัดสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี  

ประกาศเกณฑ์สรรหาแนวปฏิบัติที่
ดีไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน 

1 ฉบับ  

ม.ค. 64 9) หน่วยงานส่งแผน KM มายังงานประกัน
คุณภาพ 

แผน KM ของหน่วยงาน 1 ฉบับ หลักสูตร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

 10) งานประกันคุณภาพ วิเคราะห์แผน KM 
ของหน่วยงาน 

แผน KM ของหน่วยงาน 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

ม.ค.- มี.ค. 64 11) หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 
ด าเนินการถอดองค์ความรู้ อย่างน้อย 8 ครั้งต่อ
ประเด็นความรู้ 

หน่วยงานมีองค์ความรู้ 
- คณะ ประเด็นความรู้ 2 ด้าน คือ 
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
- ส านัก/สถาบัน 1 ด้าน คือ 
สนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน 

องค์ความรู้
ของคณะ 
ส านัก และ
สถาบัน 

หลักสูตร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

22 ม.ค. 64 12) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานถอดองค์
ความรู้ ครั้งที่ 1 และเผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

28-29 ม.ค. 
64 

13) ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู ้ระยะที่ 1 ของคณะ ส านัก และสถาบัน 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของคณะ ส านัก 
และสถาบัน ระยะที่ 1 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
29 ม.ค. 64 14) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานถอดองค์

ความรู้ ครั้งที่ 2 และเผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

5 ก.พ. 64 15) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานถอดองค์
ความรู้ ครั้งที่ 3 และเผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

12 ก.พ. 64 16) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานถอดองค์
ความรู้ ครั้งที่ 4 และเผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

19 ก.พ. 64 17) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานถอดองค์
ความรู้ ครั้งที่ 5 และเผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

26 ก.พ. 64 18) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานถอดองค์
ความรู้ ครั้งที่ 6 และเผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

5 มี.ค. 64 19) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานถอดองค์
ความรู้ ครั้งที่ 7 และเผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม  
ARU KM  

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

12 มี.ค. 64 20) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานถอดองค์
ความรู้ ครั้งที่ 8 และเผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม  
ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

15-19 มี.ค. 
64 

21) จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากกิจกรรม
การถอดองค์ความรู้ 

คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี - คณะ/ส านัก/สถาบัน 

22-26 มี.ค. 64 22) คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานถอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี 

มีรายงานผลการด าเนินงานถอดองค์
ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

29-31 มี.ค. 64 23) คณะ ส านัก/สถาบันจัดส่งผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดี มายังงานประกันคุณภาพ 

ผลงานของหน่วยงานต่างๆ - งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

31 มี.ค. 64 24) ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ ระยะที่ 2 ของคณะ ส านัก และสถาบัน 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของคณะ ส านัก 
และสถาบัน ระยะที่ 2 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

เม.ย. 64 25) หน่วยงานเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

ผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- คณะ/ส านัก/สถาบัน 

12-16 เม.ย. 
64 

26) คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี
พิจารณาตรวจอ่านผลงานและคัดสรรผลงาน
ของแต่ละหน่วยงาน 

ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 
100 

คณะกรรมการสรรหา
แนวปฏิบัติที่ดี 

19-23 เม.ย. 
64 

27) ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี
พิจารณาตัดสินคะแนน ครั้งที่ 1 ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลงานจากเล่มรายงานฯ 

รายงานการประชุม   - งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

26 เม.ย. 64 28) ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 
พิจารณาตัดสินคะแนน ครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์การ

รายงานการประชุม - งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ประเมินผลงานจากเล่มรายงานฯ  

27-30 เม.ย. 
64 

29) คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีเข้า
เยี่ยมชมผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานผ่าน
เว็บไซต์  
30) คณะ ส านัก/สถาบัน ส่งลิงก์หรือURLของ
ผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี มายังงานประกัน
คุณภาพ 

งานประกันคุณภาพได้รับลิงก์หรือ 
URL ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน/
คณะกรรมการฯ 

3-5 พ.ค. 64 31) ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี
พิจารณาตัดสินคะแนน ครั้งที่ 3 ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลงานรวมคะแนน  

รายงานการประชุม  1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

6-7 พ.ค. 64 32) จัดท าและประกาศผลแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 
6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  
ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

10-14 พ.ค. 
64 

33) งานประชาสัมพันธ์ จัดท า VTR หน่วยงานที่
ได้รับรางวัลดีเด่น  

VTR ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ดีเด่น 

- นายสมชาย สุนทรวิทย์ 
นายสุรัตน์ ลิ่วลาภาวงศ์ 
นายสุชาติ พรรณมี 

17-19 พ.ค. 64 34) จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงานภายในและ
ภายนอก และแบบตอบรับ เข้าร่วมกิจกรรม 
ARU KM DAY & Best Practice SHARE 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 

หนังสือเชิญหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม 
ARU KM DAY & Best Practice 
SHARE ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 6 

- งานประกันคุณภาพ 

11 มิ.ย. 64 35) กิจกรรม ARU KM DAY ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 
หมายเหตุ : 1) หน่วยงานที่น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที คือ หน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลดีเด่น 2) หน่วยงานภายนอกเข้าร่วม 
LEARN &SHARE 

ทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

14-16 มิ.ย. 64 36) งานประกันคุณภาพสรุปผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
และรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มีรายงานผลการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ 

1 เล่ม งานประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ระดับคณะ ส านัก และสถาบัน ด าเนินการถอดองค์ความรู้ทุกครั้ง ให้น าองค์ 

ความรู้ และประเด็นส าคัญเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานหรือส่งลิงก์มายังงานประกันคุณภาพเพื่อ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม Facebook Group : ชื่อ ARU KM  

ผู้ประสานงาน : นันทนา ศรีชัยมูล โทร 1553 
งานประกันคุณภาพ  21 ธันวาคม  2563 

 


