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ค าน า 

 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีความ
เชื่อมโยงจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในรายวิชาต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นมาก ด้วยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตร์จึง
ได้เห็นความส าคัญของ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่น าเอาองค์ความรู้ของศาสตร์ ทั้ง 4 วิชา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) เข้ามาบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
โดยเป็นการเน้นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม 
แก้ปัญหา โดยการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาต่อไป  
 ด้วยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงได้ด าเนินการการจัดการความรู้
คณะวิทยาศาสตร์เรื่อง สะเต็มสู่อุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลภายนอกที่สนใจ 
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ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยการด าเนินการในระยะแรก

ได้เปิดสอนในระดับ ปกศ.สูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) และปริญญาตรีเฉพาะสาขาการศึกษา 

โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 9 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี 

ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและ

อุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

ในปี พ.ศ. 2524 เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ มีประชาชนต้องการเข้าศึกษาใน

วิทยาลัยครูเป็นจ านวนมาก ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ

ประชาชน จึงมีโครงการให้คณะวิชาเปิดสอนสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่วิชาชีพครูขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่า หลักสูตร

เทคนิคการอาชีพ โดยคณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนในสาขาก่อสร้าง สาขา    ช่างยนต์ สาขาคหกรรม และ

สาขาเกษตร 

ในปี พ.ศ. 2527 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิต

ก าลังคนโปรแกรมวิชาชีพอ่ืนอย่างชัดเจน และในปี พ.ศ. 2528 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดสอนนักศึกษา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากโปรแกรมวิชาการศึกษา ตามหลักสูตร

วิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในบางส่วน ได้แก่  ภาควิชาคณิตศาสตร์

เปลี่ยนเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาเปลี่ยนเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และให้

ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการสังกัดในคณะวิชาครุศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2530 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้

จัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ ท าการเปิดสอนหลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอนุปริญญา 

ในปี พ.ศ. 2536 ได้เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2536 

ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ และได้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็น

สถาบันราชภัฏ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ในปี พ.ศ. 2541  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารเป็นแบบ

โปรแกรมวิชา โดยแบ่งออกเป็น 17 โปรแกรมวิชา ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชา

ชีววิทยาประยุกต์  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) โปรแกรม
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วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ โปรแกรมวิชาสัตวบาล โปรแกรมวิชาสัตวรักษ์  โปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ เป็น 10 ส่วนราชการ โดยจัดตั้งส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยี แยกออกจาก

กัน ซึ่งในปีการศึกษา 2548 คณะวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ในปีการศึกษา 2552 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดให้

คณะกรรมการอุดมศึกษาจัดท ามาตรฐานอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 จ านวน 9 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์), หลักสูตร วท.บ.(เคมี), หลักสูตร วท.บ.(ชีววิทยา), หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์), 

หลักสูตร วท.บ.(สถิติประยุกต์) ,  หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) , หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยี

สารสนเทศ), หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) , หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) และมี

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร  ส.บ.(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)  

แต่มีการใช้งานหลักสูตรปรับปรุงทั้ง 10 หลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 

ในปีการศึกษา 2558-2559  มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 เพราะครบก าหนดที่จะต้อง 

ปรับปรุงในรอบ 5 ปี และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 โดยมีการก าหนดว่าถ้าหลักสูตรใดปรับปรุงและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนพฤษภาคม 

2559 จะสามารถเลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 หรือ 2558  โดยมีหลักสูตรที่

ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว จ านวน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วท.บ.(เคมี) , หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์), หลักสูตร 

วท.บ.(สถิติประยุกต์),  หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) , หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) , 

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) , หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) ,หลักสูตร  ส.บ.

(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)  และหลักสูตร วท.บ.(ชีววิทยา) ส่วนหลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์) ก าลังอยู่ 

ในช่วงด าเนินการและจะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558พ.ศ.2559 รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุก

มหาวิทยาลัยปรับยุทธศาสตร์ (Re-profiling) โดยค านึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบัน ให้สามารถ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง สร้างงานวิจัย ขยายองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงาน

นวัตกรรม รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต เพ่ือยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

มหาวิทยาลัยสามารถปรับระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม และ มีความ
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รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางด าเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง  ควรมุ่งเน้นไปที่การ

ผลิตและพัฒนาครู การเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมบริการ และการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพและการเข้าสู่สังคมสูงวัย การจัดการทางสังคมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยยุทธศาสตร์

ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาอาหารสู่ครัวโลก และ การเกษตร 

ท าให้ให้คณะวิทยาศาสตร์มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือรับมือกับยุทธศาสตร์และน ามาปฏิบัติเพ่ือให้สอดรับ

กับนโยบาย พร้อมทั้งเน้นการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในชั้นปีต่างๆ ทั้งในวิชาภาษาอังกฤษ

โดยตรงและในวิชาเอก รวมถึงการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (STEM Education) ระหว่าง ศาสตร์

สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) 

และ คณิตศาสตร์ (Mathematics: M) ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์นักศึกษาต้องท าโครงงานวิจัยก่อนจบ

การศึกษา 

 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

ปรัชญา 

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้น าเทคโนโลยีสู่ชุมชนพัฒนา

คนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน์ 

คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมุ่งผลิตบัณฑิตด้าน

วิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่จริยธรรมพัฒนางานวิจัยและบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาไทยเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการเรียนรู้ มีความตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทยและ

วัฒนธรรมไทย มีความรักและความผูกพันในท้องถิ่น 

2. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี 

3. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ

ภูมิปัญญาไทยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของสังคมโดยการให้บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน

ท้องถิน่ 



7 
 

 

เป้าหมาย 

1. มีการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพคุณธรรมโดยพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการเรียนรู้มีความตระหนักในคุณค่าความเป็นไทยและ

วัฒนาธรรมไทยมีความรักและผูกพันกับท้องถิ่น 

2. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี 

3. สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพบูรณาการงานวิจัยกับ

นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของสังคมโดยการให้บริการเชิงวิชาการที่มีคุณภาพและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :การพัฒนาท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

  ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก าหนดจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา  2560  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่ส าคัญของคณะวิทยาศาสตร์  และ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์เลือก
มาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน   คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.3: พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสห
วิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและกลยุทธ์ที่ 3.4: พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ โดยมี
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์กลยุทธ์ที่ 3.3 : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัด   - จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและการเรียนการสอน (1 ระบบ) 

 - จ านวนระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Esprel)  
(1 ระบบ) 
 - ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะมีสภาพพร้อมต่อการใช้งาน (ร้อยละ 80) 

 เป้าประสงค์กลยุทธ์ที่ 3.4 : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
ตัวช้ีวัด   - จ านวนอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ (2 คน) 

 - จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ  
(ร้อยละ 60) 
- จ านวนผลงานที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตร
ทรัพย์สินทางปัญญา (ร้อยละ 60) 
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คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.3 : พัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรสห
วิทยาการที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสห
วิทยาการที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

- จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยและการเรียนการสอน (1 ระบบ) 
 - จ านวนระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ (Esprel) (1 ระบบ) 
 - ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะมีสภาพพร้อมต่อการใช้งาน 
(ร้อยละ 80) 
 

1.จ านวนหลักสูตรที่
ได้รับการปรับปรุง /
พัฒนามีการตรวจ
ติดตามและประเมินผล
ตามเกณฑ์ของ สกอ. 
2. พัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนและการวิจัย
ของบุคลากรใน
ระดับอุดมศึกษา 

1.ส่งเสริมการน าสะเต็มมาใช้ใน
ระดับอุดมศึกษา 
2.พัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยของบุคลากรใน
ระดับอุดมศึกษา 
3.สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.4 : พัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ 
 

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้
เป็นมืออาชีพ 
 

- จ านวนอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ (2 คน) 
 - จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ 
(ร้อยละ 60) 
 - จ านวนผลงานที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการ

1.  การเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ิมสูงขึ้น 

1.กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีการ
ผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตร
ทรัพย์สินทางปัญญา 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร
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คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

จดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา (ร้อยละ 
60) 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ หรือเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติ และการจด
สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา3.
เพ่ือกระตุ้นและขับเคลื่อนให้
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้มา
ท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
มากขึ้น 
4.เพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ นานาชาติ หรือเข้า
ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 
นานาชาติ และการจดสิทธิบัตร
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้น 
5.เป็นการยกระดับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
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คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาท าแผนการจัดการความรู้ คือ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.3 : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3.4 : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

แผนการจัดการความรู้
แผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากเป็นเหตุผลที่ส าคัญท่ีจะส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา  
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน 

แผนการจัดการความรู้
แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีการผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากเป็นเหตุผลที่ส าคัญท่ีจะส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา  

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้ :ประชุม
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ 

ตุลาคม 
2561 

1. จ านวนครั้ง
ของการ
ประชุม 
2. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

1. ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง 
 
2. ไม่น้อยกว่า 
80% 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 

2 การสร้างและแสวงความรู้ : 
การจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา 

พฤศจิกายน 
2561 

คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ
คณะ

บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับการ
พัฒนา

คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่คณะ
วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 60 คน 

ผศ.ดร. เพียว ผาใต้ 
ดร. จิญาภา ศรี
ภิรมย์ (วิทยากร
ต้นแบบสเต็ม) และ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากเป็นเหตุผลที่ส าคัญท่ีจะส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา  

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 60 
คน 

ศักยภาพด้าน
การสอนและ
การวิจัยด้วย
สะเต็มศึกษา 

คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 60 คน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
: จัดท าขั้นตอน แผนการ
ด าเนินกิจกรรม/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มกราคม 
2562 

จ านวน
ขั้นตอน 

1 ขั้นตอน  ผศ.ดร. เพียว ผาใต้ 
ดร. จิญาภา ศรี
ภิรมย์ (วิทยากร
ต้นแบบสเต็ม) และ
ฝ่ายแผนงานและ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากเป็นเหตุผลที่ส าคัญท่ีจะส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา  

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1. เสนอโครงการ มกราคม 
2562 
2. จัดโครงการกุมภาพันธ์ 
2562 
3. สรุปผลโครงการ กุมภาพันธ์ 
2562 

งบประมาณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ : 1.บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา

กุมภาพันธุ์ 
2562 

จ านวนองค์
ความรู้ 

1 ขั้นตอน คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร. เพียว ผาใต้ 
ดร. จิญาภา ศรี
ภิรมย์ (วิทยากร
ต้นแบบสเต็ม) และ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากเป็นเหตุผลที่ส าคัญท่ีจะส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา  

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

ศักยภาพด้านการสอนและการ
วิจัยด้วยสะเต็มศึกษา 
2.บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นวิทยากรสะเต็ม
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการจัด
กิจกรรมสะเต็มในชั้นเรียนได้ 

จ านวน 60 คน 
หลักสูตรละ 3 คน  

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

5 การเข้าถึงความรู้ : 
1. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
2. เผยแพร่ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

มีนาคม 
2562 

1. เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ 

1. เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ 1 
เว็บไซต์ 

คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร. เพียว ผาใต้ 
ดร. จิญาภา ศรี
ภิรมย์ (วิทยากร
ต้นแบบสเต็ม) และ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากเป็นเหตุผลที่ส าคัญท่ีจะส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา  

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

2. เผยแพร่
ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
 

2. เผยแพร่
ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

จ านวน 60 คน 
หลักสูตรละ 3 คน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สะเต็มสู่อุดมศึกษา 

มีนาคม 
2562 

1. เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ 
2. เผยแพร่
ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
 

1. เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ 1 
เว็บไซต์ 
2. เผยแพร่
ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 60 คน 
หลักสูตรละ 3 คน 

ผศ.ดร. เพียว ผาใต้ 
ดร. จิญาภา ศรี
ภิรมย์ (วิทยากร
ต้นแบบสเต็ม) และ
ฝ่ายแผนงานและ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากเป็นเหตุผลที่ส าคัญท่ีจะส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา  

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

 งบประมาณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

7 การเรียนรู้: ติดตามการเรียนรู้
ด้วยวิธีการส ารวจ 

มีนาคม 
2562 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ไม่น้อยกว่า 
80% 

คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 60 คน 
หลักสูตรละ 3 คน 

ผศ.ดร. เพียว ผาใต้ 
ดร. จิญาภา ศรี
ภิรมย์ (วิทยากร
ต้นแบบสเต็ม) และ
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  
ชื่อส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีการผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้ :ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ ประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ
ผลงานวิจัย และการตีพิมพ์บทความวิจัยทั้งใน
ระดับชาติ/นานาชาติ หรือเข้าร่วมประชุม
วิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ หรือการจด
สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 

ตุลาคม 
2561 

1. จ านวนครั้ง
ของการประชุม 
2. จ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 
2. ไม่น้อย
กว่า 80% 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

ก าลัง
ด าเนินการ
แล้ว 

 

2 การสร้างและแสวงความรู้ : จัดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติใน 

ตุลาคม 
2561 

คณะ
วิทยาศาสตร์มี

คณะ
วิทยาศาสตร์

บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์  

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

ชื่อส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีการผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์
บทความวิจัยทั้ง
ในระดับชาติ/
นานาชาติ และ
อยู่ในฐานข้อมูล
ตั้งแต่ระดับ TCI 
ขึน้ไป อย่างน้อย 
20 เรื่อง 

มีผลงานวิจัย
ที่ได้เสนอใน
การประชุม
วิชาการใน
ระดับชาติ 
อย่างน้อย 
20 เรื่อง 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุดรธานี ที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์
บทความวิจัย 
ทั้งใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 



20 
 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

ชื่อส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีการผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

 หรือเข้าร่วม
ประชุม
วิชาการใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 
หรือการจด
สิทธิบัตร
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา อย่าง
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

ชื่อส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีการผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

น้อย 50 
เรื่อง/ปี 
 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ : ทบทวน
แนวทางและเกณฑ์ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ธันวาคม 
2561 

ประกาศ
แนวทางและ
เกณฑ์ในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่

ประกาศ
แนวทางและ
เกณฑ์ในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การตีพิมพ์

มีผลงานวิจัยที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์
บทความวิจัย
ทั้งใน
ระดับชาติ/

ฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

ชื่อส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีการผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

ผลงานวิจัย หรือ
การจดสิทธิบัตร
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
หรือการจด
สิทธิบัตร
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

นานาชาติ 
อย่างน้อย 20 
เรื่อง  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ : 
ตรวจสอบและกลั่นกรององค์ความรู้ ท า
ประกาศเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์

ธันวาคม 
2562 

ประกาศเกณฑ์
การให้
ค่าตอบแทนการ

ประกาศ
เกณฑ์การให้
ค่าตอบแทน

มีผลงานวิจัยที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์

ฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

ชื่อส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีการผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือการจดสิทธิบัตร
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย หรือ
การจดสิทธิบัตร
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

การตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
หรือการจด
สิทธิบัตร
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

บทความวิจัย
ทั้งใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 
อย่างน้อย 20 
เรื่อง  
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

ชื่อส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีการผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

5 การเข้าถึงความรู้ : 
1. บันทึกแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ 
3. เผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

กุมภาพันธ์ – 
เมษายน 
2562 

1. จ านวนผู้รับ
ทราบ 
2. จ านวนเวป
ไซต์ 
3. จ านวนบอร์ด 

1. ไม่น้อย
กว่า 80% 
2. ไม่น้อย
กว่า 1 เวป
ไซต์ 
3. ไม่น้อย
กว่า 3 บอร์ด 

มีผลงานวิจัยที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์
บทความวิจัย
ทั้งใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 
อย่างน้อย 20 
เรื่อง  

ฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

ชื่อส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีการผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : Flowchart 
ขั้นตอนการการขอรับรางวัลค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยและการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ปีการศึกษา 
2561 

ขั้นตอนการการ
ขอรับรางวัล
ค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์บทความ
วิจัยและการจด
ทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibupfElZTdAhWHRo8KHVIRADgQFjABegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fshare.olanlab.com%2Fth%2Fit%2Fblog%2Fview%2F214&usg=AOvVaw1v4gLvjLyH-BwMaiLENYz5
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

ชื่อส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีการผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด 
กิจกรรม 

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

7 การเรียนรู้: Flowchart ขั้นตอนการการ
ขอรับรางวัลค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ
วิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ปีการศึกษา 
2561 

ขั้นตอนการการ
ขอรับรางวัล
ค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์บทความ
วิจัยและการจด
ทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibupfElZTdAhWHRo8KHVIRADgQFjABegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fshare.olanlab.com%2Fth%2Fit%2Fblog%2Fview%2F214&usg=AOvVaw1v4gLvjLyH-BwMaiLENYz5
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การด าเนินการจัดการความรู้ 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา  
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีความ
เชื่อมโยงจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในรายวิชาต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นมาก ด้วยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตร์จึง
ได้เห็นความส าคัญของ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่น าเอาองค์ความรู้ของศาสตร์ ทั้ง 4 วิชา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) เข้ามาบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
โดยเป็นการเน้นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม 
แก้ปัญหา โดยการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาต่อไป  
 ด้วยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
สะเต็มสู่อุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาให้กับ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลภายนอกที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมการน าสะเต็มมาใช้ในระดับอุดมศึกษา 
3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการวิจัยของบุคลากรในระดับอุดมศึกษา 
3.3 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน  
 
5. ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายในและข้อมูลที่ตอบตัวชี้วัดในการจัดกิจกรรม 
    1. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐานของตัวชี้วัด ข้อมูลที่ตอบตัวชี้วัด 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
ที่มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่าง

-กิจกรรมของโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา
โดยมีวิทยากรให้ความรู้  และ
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เกณฑ์มาตรฐานของตัวชี้วัด ข้อมูลที่ตอบตัวชี้วัด 

เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

ถอดบทเรียนน ามาเผยแพร่ ปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
    ผศ.ดร. เพียว ผาใต้ ดร. จิญาภา ศรีภิรมย์ และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ 
7. ก าหนดการวัน เวลา  
 วันเสาร์ที่ 3  – วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.00 – 16.00 น. 
 
8. สถานที่จัดโครงการ 
           ณ ห้องจันทร์กระพ้อ ชั้น 3  ศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
 
9. งบประมาณ  คณะวิทยาศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตเป็นนัก
ปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ กลยุทธ์ที่ 1.1: พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
นักวิชาการ เพ่ือการเป็นอาจารย์มืออาชีพ โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษา (TQF) 
10. รายละเอียดงบประมาณงบแผ่นดินและงบรายได้   

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนหน่วย จ านวนเงินต่อหน่วย งบประมาณ 

1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 2 คน x 1,200 บาท x 6 ชม x 2 วัน 28,800 
2) ค่าเดินทาง 2 คน 5,000 x  2 10,000 

3) ค่าท่ีพัก 2 คน 750  บาท x 2 ห้อง x 1 วัน 1,500 

4) ค่าของที่ระลึก 2 คน 1,000 บาท x 2 คน 2,000 
5) ค่าอาหารกลางวัน  60 คน 60 คน x 150 บาท x 2 วัน 18,000 

6) ค่าอาหารว่าง  60 คน 60 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน 7,200 
7) ค่าวัสดุ   8,000 

รวมเป็นเงิน (เจ็ดหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 75,500 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
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11. แผนการด าเนินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เสนอโครงการ วันที่  8 มกราคม 2561  

2. จัดโครงการ วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561  

3. สรุปผลโครงการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  
 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการวิจัยด้วยสะเต็มศึกษา 
12.2 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นวิทยากรสะเต็มเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มในชั้น
เรียนได้ 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชงิปฏิบตัิการสะเต็มสู่อุดมศึกษา 

วันที่ 3 – 4 กมุภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องจันทร์กระพ้อ ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

09.00 – 09.30 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานต่อรองอธิการบด ี 

(ผศ.ชาติชาย ม่วงปฐม) 

09.30 – 09.45 น. รองอธิการบด ีกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา 

09.45 – 10.30 น. วิทยากรบรรยาย หวัข้อ Active Learning คืออะไร? สอนยังไงให้เป็น Active Learning?  

โดย ผศ.ดร. สุระ  วุฒิพรหม 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. วิทยากรบรรยายต่อ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในจัดการจัดการเรียนรู้ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น. แนะน า แอพพลิเคชั่นสุดเจ๋ง ช่วยเร่ืองการเรียน (Plickers, Kahoot, Zipgrade, G-Suite)  

15.30 – 16.00 น. วิทยากรบรรยายต่อแนะน า แอพพลิเคชั่นสุดเจ๋ง ช่วยเร่ืองการเรียน (Plickers, Kahoot, 

Zipgrade, G-Suite) 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

09.00 – 10.30 น. การบรรยายเร่ือง “Key Elements of an Effective STEM  Education”  

โดย ผศ.ดร. สุระ  วุฒิพรหม และ ผศ.ดร. กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. ตัวอยา่งกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง “Play Dough Circuit”  

 โดย ผศ.ดร. สุระ  วุฒิพรหม และ ผศ.ดร. กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 16.00 น. แนวทางการพัฒนากจิกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อน าไปใช้ในห้องเรียนจริง 

16.00 น. ปิดการประชุม 

หมายเหต ุ

- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

- พักรับประทานอาหารว่าง  ช่วงเช้า  เวลา 10.30 – 10.45 น. 

ช่วงบ่าย  เวลา 14.30 – 14.45 น. 
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