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ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการ
ความรู้  (Knowledge Management: KM) ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี  ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ปี เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดท า
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์แผนของหน่วยงานและรวบรวมตามขอบเขตการจัดการศึกษา (KM 
Focus Area) ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สกอ. คือ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 
กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้   และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยความว่า 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นเลิศ และเป็นที่พ่ึงของสังคม” เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็น
ที่ พ่ึงของสังคม โดยแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้นี้ได้ผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการการบริหารจัดการความรู้ฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2557 เรียบร้อยแล้ว 

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวประสบความส าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป โดยเล่มแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ นี้ ให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  
15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ธันวาคม 2557 
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สรุปแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แนวทาง 
เป้าหมายการให้บริการของ

หน่วยงาน 
ผลผลิตการจดัการความรู้ หน่วยงาน 

ระยะเวลา 

โครงการ 

สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.2 (1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อ

ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า่

และรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบของ

มหาวิทยาลยัได้จนสา่เร็จการศึกษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่่า 

1) มีองค์ความรู้ในวิธีการส่งเสรมิให้

นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ส่านักวชิา

วิศวกรรมศาสตร์ 

240 

2) องค์ความรู้ในวิธีการการจัดการการ

ลงทะเบียนเรียนทีไ่ม่ตรงตามแผนการ

เรียนของนักศึกษา 

ส่านักวชิาเทคโนโลยี

สังคม 

220 

1.2 (3) พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเนน้

ผู้เรียนเป็นสา่คัญในลักษณะการค้นคว้าด้วย

ตนเองจากปัญหาจริง ที่สร้างความสนใจแก่

นักศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

แบบเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญและมสีิ่ง

อ่านวยความสะดวกในการค้นคว้า

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเป็น

ส่าคัญ      

ส่านักวชิา

แพทยศาสตร ์

210 

1.2 (6) ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา

ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรให้มีความ

หลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดของ

นักศึกษาโดยเนน้ให้ครอบคลุมทุกด้าน  

 

 

มีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนา

นักศึกษาตามความสนใจและความ

ถนัด 

ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลใหมด่้าน

กิจการนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ส่วนกิจการนักศึกษา 320 
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แนวทาง 
เป้าหมายการให้บริการของ

หน่วยงาน 
ผลผลิตการจดัการความรู้ หน่วยงาน 

ระยะเวลา 

โครงการ 

1.3 (1) ยกระดับความเป็นผู้นา่ในการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการเรียนการสอนกับการ

ท่างานของนักศึกษา (Work Integrated 

Learning)  ในรูปแบบสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education)  ให้ได้มาตรฐาน 

มหาวิทยาลยัมีความโดดเด่นและด่ารง

ความเป็นผูน้่าด้านสหกิจศึกษา 

องค์ความรู้ในการจัดการคัดเลือกและ

ตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. 

เพื่อประกาศเกียรติคุณในท่าเนยีบหอ

ประวัติวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก 

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ 

60 

1.5 (1) พัฒนาคณาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ

ตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนา

วิชาชีพคณาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง

ประเทศไทย 

พัฒนาคณาจารย์ให้มีขีดความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสา่คัญ 

 

1) มีองค์ความรู้ส่าหรับการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเปน็สา่คัญ 

สถานพฒันา

คณาจารย ์

240 

2) แผนการสอน ส่านักวชิาพยาบาล

ศาสตร ์

120 

1.6 (2) พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์

การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบไร้

สายที่เหมาะสม รองรับการจัดการเรียนการสอน

แบบเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 

มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์

การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ในระบบไร้สายที่เหมาะสม รองรับการ

จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน

เป็นส่าคัญ 

 

 

 

องค์ความรู้ในการส่งเสริมให้นักศึกษา

ปริญญาตรีเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น 

ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา 

365 



3 
 

แนวทาง 
เป้าหมายการให้บริการของ

หน่วยงาน 
ผลผลิตการจดัการความรู้ หน่วยงาน 

ระยะเวลา 

โครงการ 

1.6 (4) ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและต่าราที่มี

คุณภาพ ทันสมัย โดยเนน้การสร้างคุณค่าและให้

ความส่าคัญทัดเทียมกับการวิจยั โดยการสร้าง

แรงจูงใจแก่คณาจารย์ในการผลติสื่อการเรียนการ

สอนเพื่อให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม 

มีการผลิตสื่อและต่าราสนบัสนนุการ

เรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 

องค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่

สนับสนนุการเรียนรู้ทุกหนแห่ง 

ศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา 

180 

สนับสนุนด้านการวิจัย 

2.2 (5) ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร

จัดการของหน่วยงานสนบัสนุนการวิจัยให้

คล่องตัว เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

สูงยิ่งขึ้น 

มีระบบการบริหารจัดการและ

สนับสนนุการวิจัยที่มปีระสทิธิภาพสูง 

องค์ความรู้ในวิธีการบริหารงานวิจัยเพื่อ

สนับสนนุการปฏบิัติงานวิจัยของนักวิจัย 

 

ส่านักวชิา

วิทยาศาสตร ์

200 

2.3 (3) ทบทวนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน

การวิจัยให้สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัติ

งานวิจยั  โดยการเพิ่มจา่นวนคณาจารย์และ

นักวิจัยที่มีศักยภาพดา้นการวิจยัในสาขาวิชา ที่

เป็นที่ต้องการและจ่าเปน็ 

 

 

 

มีการทบทวนแผนพฒันาทรัพยากร

บุคคลด้านการวิจัยทีส่อดคล้องและเอ้ือ

ต่อการปฏิบัติงานวิจัย 

องค์ความรู้ที่ท่าให้พนักงานในองค์กรมี

ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในการท่างาน 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

200 
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แนวทาง 
เป้าหมายการให้บริการของ

หน่วยงาน 
ผลผลิตการจดัการความรู้ หน่วยงาน 

ระยะเวลา 

โครงการ 

สนับสนุนด้านการปรับแปลงและบริการวิชาการ 

3.1 (1) พัฒนาระบบงานด้านการปรับแปลง 

ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี  และบริการ

วิชาการให้มีการบริหารจัดการทีค่ล่องตัว ที่เน้น

การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้น  โดยมี

เทคโนธานีเป็นหนว่ยงานหลัก ที่มุ่งเน้นและ

เสริมสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

กับยุทธศาสตร์ชาต ิ

ระบบการบริหารจัดการและการปรับ

แปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี

และบริการวิชาการได้รับการยอมรับ 

 

กระบวนการดา่เนินงานที่มีคุณภาพ เทคโนธาน ี 100 

 

สารสนเทศความรู้ด้านเทคโนโลยี 

การเกษตรส่าหรับบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษา

ค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย 

ส่านักวชิา

เทคโนโลยีการเกษตร 

300 

3.1 (3) สนับสนุนการน่าผลผลิตจากทรัพย์สินทาง

ปัญญาของมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคธุรกิจ และภาค

การผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มรายไดแ้ละให้มี

ความสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น 

ภาคการผลิตอุตสาหกรรมมี

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้มากขึ้น 

องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

เพิ่มมากขึ้น 

ส่วนบริหารสนิทรัพย์ 300 

3.4 (2) สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา

และสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน 

 

 

 

มีองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

และท้องถิ่น 

องค์ความรู้ในการลดปัญหาการเกิดโรค

เต้านมอักเสบ ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย

และฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 

 

 

 

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 270 
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แนวทาง 
เป้าหมายการให้บริการของ

หน่วยงาน 
ผลผลิตการจดัการความรู้ หน่วยงาน 

ระยะเวลา 

โครงการ 

สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ 

5.1 (1) ปรับปรุงและพฒันาระเบียบ ข้อบังคบั 

ข้อก่าหนด ประกาศและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เอ้ือ

ต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความ

คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก่าหนด 

ประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆ ไดร้ับการ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปจัจุบัน

และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลยั 

ความรู้ ความเข้าใจ ข้อบังคับ ระเบียบ 

มติและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีดีขึน้ 

ศูนย์บริการ

การศึกษา 

270 

5.1 (2) ปรับปรุงและพฒันาระบบงานสนบัสนนุ

การบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

พัฒนาการบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ 

1) แนวปฏิบัตงิานด้านการเงินและบัญช ี ส่วนการเงินและ

บัญช ี

240 

2) การใช้โปรแกรม Dell Kace บริหาร

จัดการคอมพิวเตอร์ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 200 

3) มีองค์ความรู้ในการใช้ระบบ 

Multipoint Server 2012 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 200 

4) คู่มือการปฏิบัติงานด้านกิจการ

นานาชาติ เพื่อสนบัสนุนการดา่เนินงาน

ของหน่วยงาน 

ศูนย์กิจการ

นานาชาต ิ

365 

5) คู่มือในการปฏิบัติงานดา้นสารบรรณ

และนิติการ 

ส่วนสารบรรณและ 

นิติการ 

200 
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แนวทาง 
เป้าหมายการให้บริการของ

หน่วยงาน 
ผลผลิตการจดัการความรู้ หน่วยงาน 

ระยะเวลา 

โครงการ 

6) แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ

ภารกิจของสุรสัมมนาคาร 

สุรสัมมนาคาร 200 

7) เคร่ืองมือ Blue print for change ที่

เหมาะสม 

ส่วนแผนงาน 300 

5.2 (1) จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนสัมพันธ์

โดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี 

มีความเก้ือกูลและประสานประโยชน์ร่วมกันกับ

มหาวิทยาลยั 

มีกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเสริม

ภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลยั 

องค์ความรู้ในกระบวนการดา้น

ประชาสัมพนัธ์ภายใน 

ส่วนประชาสัมพนัธ์ 300 

5.3 (3) วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก่าลังสาย

วิชาการและสายปฏบิัติการให้สอดคล้องและเอ้ือ

ต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่

ความเป็นเลิศ 

วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก่าลังสาย

วิชาการและสายปฏบิัติการให้

สอดคล้องกับการปฏิบัตงิาน 

แผนปฏิทนิกิจกรรมประจ่าปี เพื่อ

ประกอบการจัดวางอัตราก่าลังของส่วน

การเจ้าหน้าที ่

ส่วนการเจ้าหนา้ที่ 200 

5.4 (4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต โดยเน้นคนทา่งานมีความสุข Happy 

Workplace โดยเน้นความสุข 8 ประการฯ 

 

 

มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยเน้นความสุขในการทา่งาน 

การส่งเสริมให้บุคลากรสถานกีฬาและ

สุขภาพออกก่าลังกาย 

สถานกีฬาและ

สุขภาพ 

200 
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แนวทาง 
เป้าหมายการให้บริการของ

หน่วยงาน 
ผลผลิตการจดัการความรู้ หน่วยงาน 

ระยะเวลา 

โครงการ 

5.5 (2) สนบัสนุนให้มีการด่าเนนิงานตามแผนการ

ดูแล บ่ารุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ในระยะ 

5 ปี และระยะ 10 ป ี

มีการด่าเนินงานตามแผนการดแูล 

บ่ารุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

1)สเอกสารประกอบการบ่ารุงรกัษา

อุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าและปรับ

อากาศที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติและมีมาตรฐานก่าหนดชดัเจน  

ส่วนอาคารสถานที่ 
(งานระบบไฟฟ้าและปรับ

อากาศ) 

200 

2) คู่มือการซ่อมบ่ารุงและรักษาภายใน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

ส่วนอาคารสถานที่ 
(งานซ่อมบ่ารุงและรักษา) 

200 

5.5 (3) ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน

ภายในมหาวิทยาลัย โดยเนน้ใชพ้ลังงานสะอาด 

พลังงานทดแทนฯ 

มีการส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์

พลังงาน และพลังงานทดแทนภายใน

มหาวิทยาลยั 

เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และได้ทราบ

ถึงขั้นตอนการตรวจสอบวิเคราะห์ผลของ

มิเตอร์ไฟฟ้าให้มีผลสัมฤทธิ์สงูขึ้น 

ส่วนอาคารสถานที่ 
(หน่วยการจัดการและ

อนุรักษ์พลังงาน) 

200 

5.5 (7) ปรับปรุงความปลอดภัยของอาคาร 

โดยรวมถึงการตรวจสอบอาคารและการ

เตรียมการเผื่อกรณีฉุกเฉินต่างๆ 

ปรับปรุงความปลอดภัยของอาคาร 

โดยรวมถึงการตรวจสอบอาคารและ

การเตรียมการเผื่อกรณีฉุกเฉินต่างๆ 

การจัดหาคู่มือการออกแบบก่อสร้าง

อาคารขนาดเล็ก – ขนาดกลาง 

ส่วนอาคารสถานที่ 
(งานออกแบบก่อสร้าง) 

200 

5.5 (8) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย

ภายในมหาวิทยาลัยในลักษณะของ Campus 

Security ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

มหาวิทยาลยัมีสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัยเป็น Campus Security 

การก่ากับดูแลการจ้างเหมาบริการรักษา

ความปลอดภัยให้มีประสทิธิภาพและ

ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

ส่วนอาคารสถานที ่
(งานรักษาความปลอดภยั) 

200 
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แนวทาง 
เป้าหมายการให้บริการของ

หน่วยงาน 
ผลผลิตการจดัการความรู้ หน่วยงาน 

ระยะเวลา 

โครงการ 

5.5 (11) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มร่ืน 

สวยงาม เปน็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมสีขุภาพที่ดีให้กับ

บุคลากรและนักศึกษาฯ 

มีสถานที่พักผ่อนและส่งเสริมการมี

สุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรและนกัศึกษา

อย่างเหมาะสม 

คู่มือการจัดการการจ้างเหมาบรกิารงาน

ภูมิทัศน์ 

ส่วนอาคารสถานที่  
(งานภูมิทัศน์) 

200 

5.5 (12) ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนภายใน

มหาวิทยาลยัให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง

รถบริการส่วนกลางให้ใช้พลังงานสะอาด พลังงาน

ทดแทนมากข้ึน 

มีระบบและการบริการขนส่งมวลชน

ภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

คู่มือการร่างขอบเขตของงาน (Terms of 

Reference) การเช่ารถยนต์พรอ้ม

พนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีุรนารี 

ส่วนอาคารสถานที่ 
(งานยานพาหนะ) 

200 

5.6 (2) ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่ดา่เนินการ

อยู่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดใน

ทุกภารกิจ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

องค์ความรู้ด้านการแจ้งข้อมูลสถานะเช็ค

บนเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 

หน่วยประสานงาน 

มทส.-กทม. 

120 

5.7 (1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต ้

อัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับมหาวทิยาลัยอย่าง

ต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ 

 

 

ระบบการบริหารจัดการสอดคลอ้งกับ

หลักอัตตาภิบาล 

รูปแบบการจัดฝึกอบรมที่เหมาะสมกับ

ส่วนอาคารสถานที่ 

ส่วนอาคารสถานที่ 
(หน่วยพัฒนาการ

บริหารงาน) 

200 
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แนวทาง 
เป้าหมายการให้บริการของ

หน่วยงาน 
ผลผลิตการจดัการความรู้ หน่วยงาน 

ระยะเวลา 

โครงการ 

5.7 (4) น่าผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัมาพฒันาและปรับปรุงการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ง 

หน่วยงานนา่ผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาพัฒนาและปรับปรุงการ

บริหารจัดการ 

1) การส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ส่วนสง่เสริมวิชาการ 365 

2) องค์ความรู้ด้านการประกันคณุภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

ส่านักวชิาเทคโนโลยี

สังคม 

300 

3) มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินผล

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

270 

4) องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมให้ 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารีมีผลสัมฤทธิ์ทางกิจกรรมสูงขึ้น 

ส่วนอาคารสถานที่ 
(งานบริการอาคารสถานที่

และกิจกรรม) 

200 

5.7 (5) เร่งรัดการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

และของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดี

และมีการใช้ประโยชน์ได้จริง 

หน่วยงานมีการจัดการความรู้ที่

สามารถนา่มาใช้ประโยชน์ได้จรงิ 

เกิดองค์ความรู้เป็นคู่มือ/แนวปฏิบัติเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมพัสดุ 
สามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน 

ส่วนพัสด ุ 237 

5.8 (4) ส่งเสริมมาตรการประหยัด และลดตน้ทนุ

ค่าใช้จ่ายในการด่าเนนิงาน โดยน่าเทคโนโลยทีี่

เหมาะสมมาสนับสนนุการบริหารจัดการของ

หน่วยงาน 

มีการน่าเทคโนโลยสี่งเสริมมาตรการ

ประหยัด และลดต้นทนุค่าใช้จ่ายใน

การด่าเนินงาน   

การก่าหนดวิธีการจัดประชุม 

สภามหาวิทยาลัยดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

ส่านักงานสภา

มหาวิทยาลยั 

190 

 



 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    มีองค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง 
                        การเรียนสูงขึ้น  

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1  เพ่ือจัดการความรู้ให้ได้วิธีการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าให้มีผลสัมฤทธิ์  
      สูงขึ้น 
3.2  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ  
      เรียนสูงขึ้น และใช้พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 240 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ร้อยละความส าเร็จในการสร้างองค์

ความรู้ 
2. ความส าเร็จของการน าองค์ความรู้ไปใช้

โดยนักศึกษาในกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ามีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

10 
 

10 

20 
 

20 

30 
 

30 

40 
 

40 

50 
 

50 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
30 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ก าหนดประเด็นย่อยๆ ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 
2. ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 60 วัน 
กิจกรรม : 

1. แสวงหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน และประสบความส าเร็จใน     
ประเด็นที่ก าหนด 

2.   ใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 90 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อยๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

2. ใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 120 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการ
น าเสนอท่ีเข้าใจง่าย 

2. ใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ ในการน าเสนอ 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 150 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการเรียนการสอน 
2. น าความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการติว 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 210 วัน 
กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส านักวิชาฯ 
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ ในกระบวนการแลกเปลี่ยน 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 240 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
2. จัดท าเอกสารคู่มือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และน าเผยแพร่ต่อไป 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 20,000 - 20,000 
2559 20,000 - 20,000 
2560 20,000 - 20,000 
2561 20,000 - 20,000 
2562 20,000 - 20,000 

รวมทั้งสิ้น 100,000 - 100,000 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :   การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ : การจัดการการลงทะเบียน 
     เรียนของนักศึกษา 
    ที่มาของประเด็นการจัดการความรู้ 

 ในช่วงเริ่มลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ทุกสาขาวิชา จะพบปัญหาที่คล้ายกันคือ นักศึกษา 
บางคนจะลงทะเบียนในรายวิชาของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมไม่ได้ เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ กัน และเพ่ือให้ 
การจัดการการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ไม่ตรงตามแผนการเรียนเป็นไปด้วยความเรีย บร้อย  
ทางคณะท างานจึงน าประเด็นหัวข้อดังกล่าวมาศึกษาร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่วิธีการจัดการที่ดีทีสุ่ดส าหรับนักศึกษา 

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน : ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 
 3.1  เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการที่จะท าให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามแผนอย่างเหมาะสม 
 3.2  ลดเวลาในการจัดการปัญหาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

4.  ระยะเวลาโครงการ :  จ านวน 220 วัน  

5.  รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต :   
องค์ความรู้ในวิธีการการจัดการลงทะเบียนเรียนที่ไม่
ตรงตามแผนการเรียนของนักศึกษา 
ตัวช้ีวัด : 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนได้
ตามแผน  

 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

85 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

100 
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6.  แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต / ขั้นตอน /กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
กิจกรรม :  
          1.  ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ 
          2.  เครื่องมือที่ใช้ Ba (by Nonaka)  

30 วัน 

ขั้นตอนที่  2 :  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กิจกรรม :  
         1.  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของแต่ละสาขาวิชา 
              ถึงวิธีการและแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหา 
         2.  เครื่องมือที่ใช้ Dialogs, Story telling 

60 วัน 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
กิจกรรม :  
          1.  จ าแนกปัญหาของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
          2.  รวบรวมวธิีการแก้ปัญหาของแต่ละสาขาวิชา 
          3.  น าปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขมารวมกันเพ่ือก าหนดแนวทางร่วม 
              ในการจัดท าเป็นแนวปฏิบัติของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมต่อไป 
          4.  น าแนวทางท่ีได้ไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 
               4.1 ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
               4.2 ก าหนดปฏิทินของส านักวิชาฯ 
               4.3 ท าประกาศแจ้งนักศึกษาที่ทราบทางหน้าเว็บไซต์บนระบบ 
                    ลงเบียนของศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาท่ีมีปัญหา 
                    เรื่องการลงทะเบียนแจ้งชื่อและปัญหาผ่านทางระบบที่ส านัก 
                    วชิาฯ ได้จัดท าข้ึน 
               4.4 ก าหนดวันประชุมส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาการลงทะเบียน 
                    เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
          5.  เครื่องมือที่ใช้ Technical Tools : Communication,  
               สื่อประชาสัมพันธ์อีกหลายช่องทาง 
 

90 วัน 
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ผลผลิต / ขั้นตอน /กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่  4 : การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ 
กิจกรรม : 
           1.   ตรวจสอบปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
           2.   ก าหนดปฏิทินของส านักวิชาฯ 
           3.   ท าประกาศแจ้งนักศึกษาท่ีทราบทางหน้าเว็บไซต์บนระบบลงทะเบียน 
                ของศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการ 
                ลงทะเบียนแจ้งชื่อและปัญหาผ่านทางระบบที่ส านักวิชาฯ ได้จัดท าขึ้น 
           4.   ก าหนดวันประชุมส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาการลงทะเบียนเพื่อ 
                แก้ปัญหาดังกล่าว 

110 วัน 

ขั้นตอนที่  5 : การเข้าถึงความรู้ 
กิจกรรม :  

1. น าวิธีการแก้ปัญหาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้จริงในภาคการศึกษา 
                ที่ 2 - 3/2557 และ 1/2558 

130 วัน 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม :  
           1.   สรุปข้อมูลหลังจากท่ีน าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้งานจริง 
           2.   รวบรวมข้อมูลที่สรุปได้ในรูปแบบ One Point Lesson 
           3.   ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดส านักวิชาฯ และคลังความรู้ของส านักวิชาฯ 
           4.   เครื่องมือ OPL: One Point Lesson, Knowledge Bank,  
                 AAR: After Action Review. 

190 วัน 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 
กิจกรรม :   

1. ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีสามารถช่วยให้นักศึกษาที่มีปัญหาลงทะเบียน 
                 เรียนได้ 100% 

220 วัน 

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7. วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 
ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 10,000 - 10,000 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น 10,000 - 10,000 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ส านักวิชาแพทยศาสตร์     

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  

3.1 เพ่ือจัดการความรู้ เพ่ือให้ได้วิธีการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3.2 เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนากระบวนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ  

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน  210  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต:     

องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

      

ตัวช้ีวัด :       

1. ความส าเร็จของการน าองค์ความรู้ไปใช้

ในการสอนในหลักสูตร 

ร้อยละ
(รายวิชาใน

หลักสตูร) 

10 15 20 25 30 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  

30  วัน 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม : 

1. เชิญวิทยากรให้ความรู้ KM แก่บุคลากรส านักวิชาแพทยศาสตร์  

2.   ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการศึกษา และส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

3. ก าหนดประเด็นย่อยๆ  

4. ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็น 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 60   วัน 

กิจกรรม : 

1. แสวงหาวิทยากร อาทิเช่น  ผศ. ดร.ประพัฒน์ / อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย /  

          อ. พญ.อัชฌา  

2. ก าหนดเครื่องมือ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 90   วัน 

กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 110   วัน 

กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 150   วัน 

กิจกรรม :  

1. สื่อประชาสัมพันธ์ และหาวิธีเข้าถึง KM  

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 180   วัน 

กิจกรรม :  

1. จัดสัมมนาภายใน และภายนอกองค์กร 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 210   วัน 

กิจกรรม :   

1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้น าไปใช้ให้ได้ประโยชน์ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 20,000 - 20,000 

2559 120,000 - 120,000 

2560 120,000 - 120,000 

รวมทั้งสิ้น 260,000 - 260,000 

 (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริงแบบถัวเฉลี่ย โดยแบ่งค่าใช้จ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร ค่าเดินทาง  

  ค่าของที่ระลึก และค่าของขวัญรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน)  
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    ระบบบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  คณะท างานบริหารจัดการความรู้  ส่วนกิจการนักศึกษา 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  

3.1 เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านกิจการนักศึกษาให้มีมาตรฐานไปในแนวทางเดียวกัน 

3.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาให้มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. ระยะเวลาโครงการ : จ านวน 320 วัน (รวมทัง้หมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลใหม่

ด้านกิจการนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

      

ตัวช้ีวัด :       

1. มีระบบบริหารจัดการด้าน

ฐานข้อมูลด้านกิจการนักศึกษาที่

เป็นระบบ สะดวกต่อการน าไป 

ใช้งาน 

ระบบ 1 - - - - 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  

        30  วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  

     1.   ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ และประเด็นย่อยที่เก่ียวข้อง   

     2.   ก าหนดนิยามแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้         60   วัน 

กิจกรรม : 

1. สร้างแบบรายงานมาตรฐานการด าเนินการด้านกิจการนักศึกษาของทุก  

หน่วยงานในส่วนกิจการนักศึกษา 

     2.   ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการด้านกิจการนักศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ         150 วัน 

กิจกรรม : 

1. ก าหนดหมวดหมู่ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจด้านต่าง ๆ ของส่วน

กิจการนักศึกษา  

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้         200 วัน 

กิจกรรม : 

1. รวบรวมข้อมูลโดยจ าแนกตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้         220 วัน 

กิจกรรม :  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านกิจการนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดเก็บตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

    2.   จัดท าแนวปฏิบัติการเข้าใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้ 

         ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 270 วัน 

กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ใช้งานเพื่อน ามาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 320 วัน 

กิจกรรม :   

1. ประเมินความส าเร็จในการจัดสร้างระบบบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษา 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 

2559 - - - 

2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    มีองค์ความรู้ในการจัดการคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่า     
สหกิจศึกษา มทส. เพ่ือประกาศเกียรติคุณในท าเนียบหอประวัติ 
วารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก   

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1  เพ่ือจัดการความรู้ให้ได้วิธีการในการคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. 
3.2  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาวิธีการคัดเลือกและตัดสินผู้แทน 
      ศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 60 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: องค์ความรู้ในการจัดการคัดเลือกและ
ตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณในท าเนียบหอประวัติ 
วารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. ได้รับ
คัดเลือกเพ่ือประกาศเกียรติคุณใน
ท าเนียบหอประวัติ วารสารสมาคม 
สหกิจศึกษาโลก 

คน 1 1 1 1 1 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
14 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ก าหนดประเด็นหัวข้อในการประชุมคณะท างาน 
2. ก าหนดนิยามของคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 20 วัน 
กิจกรรม : 

1.   แสวงหาข้อมูลจากแหล่งที่เกี่ยวข้องถึงคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
2.   ใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 31 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ เพื่อเตรียมสรุปเป็นคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจ
ศึกษาที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 38 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษาที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 41 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประชุมพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 48 วัน 
กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะท างาน และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 60 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :    มีองค์ความรู้ส าหรับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  สถานพัฒนาคณาจารย์ 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
      3.1  เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 240 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: องค์ความรู้ส าหรับการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่น าองค์ความรู้
ส าหรับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญไปใช้ 

ร้อยละ 20 30 40 50 60 

 
6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
30 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ก าหนดประเด็นและเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 90 วัน 
กิจกรรม : 

1. แสวงหาบุคคลที่ประสบความส าเร็จในประเด็นที่ก าหนด 
2. ใช้เครื่องมือ KM เพ่ือดึงความรู้จากผู้ประสบความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 120 วัน 
กิจกรรม : 

1. วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 



 

 

 

25 
 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 150 วัน 
กิจกรรม : 

1. จัดรูปแบบองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 180 วัน 
กิจกรรม :  

1. มีการเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 210 วัน 
กิจกรรม :  

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ 
2. มีการจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในรูปแบบเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 240 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลการน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 50,000 -          * 50,000 
2559 50,000 - 50,000 
2560 50,000 - 50,000 

รวมทั้งสิ้น 150,000 - 150,000 

 

หมายเหตุ  * งบประมาณมาจากงบงานประจ า 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :   การเขียนแผนการสอน   

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1  เพ่ือให้คณาจารย์ เขียนแผนการสอนได้อย่างถูกต้อง 
3.2  คะแนนการรับรองสถาบันในหัวข้อแผนการสอน อยู่ในระดับดีมาก 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 120 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: แผนการสอน       

ตัวชี้วัด :       
1. จ านวนผู้เข้าอบรมการเขียนแผนการ

สอนของแต่ละสาขา  
2. แผนการสอนแต่ละวิชาได้รับการทวน 

สอบภายใน 60 วัน  
3. ระดับผลคะแนนการประเมินคุณภาพ

แผนการสอนโดยสภาการพยาบาล 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ระดับ 

50 
 

100 
 

ดีมาก 

50 
 

100 
 
- 

- 
 

100 
 
- 

50 
 

100 
 
- 

- 
 

100 
 
- 

*ขึ้นอยู่กับจ านวนปีที่ต้องได้รับการประเมินจากสภาการพยาบาล (ปี 2558 มีก าหนดการประเมิน) 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
30 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1.   สอบถามความเห็นจากสาขาวิชา สรุปประเด็น 
2. น าเสนอความเห็นชอบจากกรรมการประจ าส านักวิชา 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 60 วัน 
กิจกรรม : 

1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในส านักวิชาให้ความรู้ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกส านักวิชา 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 70 วัน 
กิจกรรม : 

1. บันทึกรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. พัฒนารูปแบบแผนการสอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณาจารย์และ

กรรมการประจ าส านักวิชา 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 90 วัน 
กิจกรรม : 

1. ตั้งกรรมการทวนสอบแผนการสอน ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ก าหนดเวลา คู่มือการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลคุณภาพของแผนการสอน 

2. ก าหนดให้มีการทวนสอบแผนการสอนทุกรายวิชา ภายใน 60 วันหลังเสร็จสิ้น
การเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 100 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าเสนอในที่ประชุมการเรียนการสอนของส านักวิชา 
2. เผยแพร่หน้าที่ ความรับผิดชอบ ก าหนดเวลา คู่มือการปฏิบัติงาน แบบ

ประเมินผลคุณภาพของแผนการสอนของกรรมการทวนสอบแผนการสอนอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรและทาง website ของส านักวิชา 
 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 110 วัน 
กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกสถาบันมาตรวจสอบคุณภาพแผนการสอน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 120 วัน 
กิจกรรม :   

1. คะแนนการประเมินคุณภาพแผนการสอนโดยสภาการพยาบาล 
2. ปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อปรับปรุงของรูปแบบแผนการสอน คู่มือการ

ปฏิบัติงาน แบบประเมินผลคุณภาพของแผนการสอน 

หมายเหต ุ ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 20,000 - 20,000 
2559 20,000 - 20,000 
2560 20,000 - 20,000 

รวมทั้งสิ้น 60,000 - 60,000 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    องค์ความรู้ในการส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรีเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดเพ่ิมข้ึน   

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1  เพ่ือศึกษาสาเหตุการไม่ใช้บริการและความต้องการบริการห้องสมุดของนักศึกษาปริญญาตรี 
3.2  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรีเข้าใช้ห้องสมุด 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 365 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: องค์ความรู้ในการส่งเสริมให้นักศึกษา
ปริญญาตรีเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ิมขึ้น 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาปริญญาตรี
ทีไ่ม่ใช้บริการห้องสมุดมีการใช้บริการ
ห้องสมุดเพ่ิมมากข้ึน 

ร้อยละ 5 - - - - 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 7 วัน 
กิจกรรม :  

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจ าศูนย์บรรณสารฯ เพื่อก าหนด
ประเด็นการจัดการความรู้และวางแผน และหาแนวทางการสร้างองค์ความรู้ 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 67 วัน 
กิจกรรม : 

1. แสวงหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด 

2. รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
3. สร้างเครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูล 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 127 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้เป็นหมวดหมู่ตามประเด็นและการจัดเก็บ
ข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที ่4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้  187 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้และจัดรูปแบบการน าเสนอ
ให้เข้าใจได้ง่าย 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 217 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่หลากหลายวิธี เช่น บนเว็บไซต์ โปสเตอร์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงโดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 247 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ เช่น การประชุม การเสวนา ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 365 วัน 
กิจกรรม :   

1. น าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้
บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น และเกิดการเรียนรู้ต่อไป 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 20,000 - 20,000 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น 20,000 - 20,000 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้   :   มีองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
       ทุกหนแห่ง (มีองค์ความรู้ในการพัฒนา Mobile content ใน   
                                                       รูปแบบ HTML5)  

 2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1  เพ่ือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนแห่ง 
3.2  เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนแห่งที่คณาจารย์ บุคลากร  
      และนักศึกษาสามารถสร้างและน าไปใช้ได้โดยง่าย 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 180 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต : องค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนแห่ง 

      

ตัวชี้วัด :       
3.     1. เอกสารความรู้ในการพัฒนา Mobile   
4.        content ในรูปแบบ HTML5 
5.     2. จ านวนสื่อการศึกษาในรูปแบบ HTML5 

ฉบับ 
 

เรื่อง  

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

 
6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
ผลผลิต : โครงการถ่ายทอดความรู้ (โครงการ 1 โครงการ) 

10 วัน 
 

 
 

กิจกรรม : 
1. ก าหนดหัวข้อในการถ่ายทอดความรู้ 
2. ก าหนดแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
3. เขียนโครงการ 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 
ผลผลิต : ความรู้ที่เกิดขึ้น (อย่างน้อย 1 องค์ความรู้) 

40 วัน 
 

กิจกรรม : 
1. ก าหนดผู้เชี่ยวชาญที่ถ่ายทอดความรู้ (บุคลากรในหน่วยงาน) 
2. แสวงหาความรู้จากทรัพยากรนอกองค์กร (ห้องสมุด เว็บไซต์) 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

ผลผลิต : ข้อมูลองค์ความรู้ (อย่างน้อย 1 องค์ความรู้) 

60 วัน 
 

กิจกรรม : 
1. ก าหนดโครงสร้างความรู้ให้เป็นหมวดหมู่   
2. ก าหนดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้  

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

ผลผลิต : ชุดความรู้จากการประมวลความรู้ 

90 วัน 
 

กิจกรรม : 
1. ประมวลความรู้ กลั่นกรองความรู้ให้เข้าใจง่าย 
2. ก าหนดรูปแบบการน าเสนอความรู้ 

- Transfer Knowledge to Instructor Staff and Student 
- Sharing Internet & Intranet 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 

ผลผลิต : มีช่องทางการเข้าถึง (ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง) 

120 วัน 
 

กิจกรรม :  
1. พัฒนาชุดความรู้รูปแบบเอกสาร 
2. เผยแพร่ความรู้ผ่าน Internet & Intranet 
3. ก าหนดวิธีการเผยแพร่ 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

ผลผลิต : กิจกรรมการจัดฝึกอบรม/การประชุม 

150 วัน 
 

กิจกรรม :  
1. การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. จัดกิจกรรมการเสวนาเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 

ผลผลิต : คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาตามองค์ความรู้
ที่ก าหนด 

180 วัน 

 

กิจกรรม :  
1.  ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ติดตามผลการน าไปใช้ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 15,000 - 15,000 
2559 15,000 - 15,000 
2560 15,000 - 15,000 

รวมทั้งสิ้น 45,000 - 45,000 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : มีองค์ความรู้ในวิธีการบริหารงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัย 

    ของนักวิจัยให้เกิดความคล่องตัวสูงขึ้น 

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน : ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  

3.1 เพ่ือจัดการความรู้ให้ได้วิธีการบริหารงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยของนักวิจัยให้เกิด 
ความคล่องตัวสูงขึ้น 

3.2 เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยของนักวิจัยให้ 
เกิดความคล่องตัวสูงขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

4. ระยะเวลาโครงการ : จ านวน 200 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต : องค์ความรู้ในวิธีการบริหาร
งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัย
ของนักวิจัย 
ตัวช้ีวัด : 

1. ร้อยละความส าเร็จของการน า
องค์ความรู้ไปใช้ 

 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

70 

6. แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
กิจกรรม : 

1. ก าหนดประเด็นย่อยในการบริหารงานวิจัยให้นักวิจัยเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานวิจัยของนักวิจัยให้เกิดความคล่องตัวสูงขึ้น 

2. ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 
 

30 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กิจกรรม : 

1. แสวงหาวิธีการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร และปรับปรุงวิธีการบริหารงานวิจัยแบบเดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมความรู้ เช่น การศึกษาดูงาน
จากสถานวิจัย ส านักวิชาต่าง ๆ  

90 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
กิจกรรม :  

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลัก
และประเด็นย่อย และจัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

110 

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
กิจกรรม :  

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และ
จัดรูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจง่าย 

130 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยของ
นักวิจัย โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการเผยแพร่ และ
จัดท าคู่มือการบริหารงานวิจัยให้กับนักวิจัย 

150 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส านักวิชา เช่น เอกสาร 
คู่มือ การแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และเจ้าหน้าที่สถานวิจัย ส านักวิชาต่างๆ   

160 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 
กิจกรรม :  

1. ประเมินผลส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

200 

    หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 

2559 - - - 

2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  : การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
                                             ในองค์กร  

  2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
    3.1 เพ่ือให้พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานประจ า 
         ที่รับผิดชอบอยู่เพ่ิมมากข้ึน 
    3.2 เพ่ือให้พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาน าความรู้ ความเข้าใจในงานที่ท ามาแบ่งปันให้กับเพ่ือนร่วมงาน 

 4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 200 วัน (รวมทั้งหมด) 

 5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: องค์ความรู้ที่ท าให้พนักงานในองค์กรมี
ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในการท างาน 

      

ตัวชี้วัด :       
1. จ านวนประเด็นที่น ามาแบ่งปันความรู้

และความเข้าใจ 
เรื่อง 3 4 4 4 4 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

 
20 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ก าหนดประเด็นความรู้ย่อย ๆ ในการส่งเสริมความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงาน  

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 90 วัน 
กิจกรรม : 

1. หาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการท างานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบ
ความส าเร็จตามประเด็นที่ก าหนด 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 110 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อยและการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 130 วัน 
กิจกรรม : 

1. จัดรูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจง่าย 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 150 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้ไปแบ่งปันให้กับเพ่ือนร่วมงาน 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 170 วัน 
กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 200 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    องค์ความรู้ในเรื่องการเป็นเจ้าของผลงาน  

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1   เพ่ือจัดการความรู้ในเรื่องการเป็นเจ้าของผลงานให้แก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ให้มีความ  
      เข้าใจมากข้ึน 
3.2  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้ในการสร้างผลงาน เพ่ือขอรับความคุ้มครอง     
      ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 300 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ิมมากข้ึน 

      

ตัวชี้วัด :       
1. องค์ความรู้ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ทางปัญญาแล้วเสร็จ 
2. จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่เพ่ิมข้ึน 

เรื่อง 
 

ชิ้นงาน 

1 
 

10 

- 
 

10 

- 
 

10 

- 
 

15 

- 
 

15 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
30 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรูแ้ละนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ก าหนดประเด็นย่อย ๆ ในการจัดการความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 
2. ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 150 วัน 
กิจกรรม : 

1.   การศึกษาต ารา หนังสือ หรือแสวงหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
2.  ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมความรู้ 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 180 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและประเด็น
ย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบในหมวดหมู่เดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 210 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการ
น าเสนอท่ีเข้าใจง่าย 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 240 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้งานโดยการให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทาง
โทรศัพท์  

2. ติดต่อขอรับค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงผ่านทางเจ้าหน้าที่       
ณ  ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

3. ติดต่อขอรับค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางอีเมล 
4. การรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีการแจกเอกสาร

ประกอบการให้ค าปรึกษา 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 270 วัน 
กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้ง นักศึกษา บุคลากร รวมถึงอาจารย์  

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 300 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้   :    องค์ความรู้ในการลดปัญหาการเกิดโรคเต้านมอักเสบในโคนม       
                                                      เพ่ือเพ่ิมคุณภาพน้ านมดิบ  

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน   :  ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด   :  
3.1   เพ่ือจัดท าองค์ความรู้ด้านการจัดการโรคเต้านมอักเสบในโคนมให้ดีขึ้น 
3.2  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และเพ่ิมทักษะการลดปัญหาโรคเต้านมอักเสบให้กับนักศึกษาและ  
      เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่างๆ 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน   270   วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: 
องค์ความรู้ในการลดปัญหาการเกิดโรคเต้านม
อักเสบ ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัยและฟาร์ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 

 
 

 
 

    

ตัวชี้วัด :       
1. ร้อยละท่ีลดลงของการเป็นโรคเต้านม

อักเสบในฟาร์มมหาวิทยาลัยและฟาร์ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  

ร้อยละ 5 - - - - 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
20 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. จัดประชุมก าหนดประเด็นปัญหาโรคเต้านมอักเสบในฟาร์มมหาวิทยาลัย 
2. จัดประชุมก าหนดประเด็นปัญหาโรคเต้านมอักเสบฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 90  วัน 
กิจกรรม : 

1. แสวงหาอาจารย์และนักวิชาการเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมอักเสบ 
2.   การเลือกใช้เครื่องมือ KM ในการรวบรวมองค์ความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 120  วัน 
 

กิจกรรม : 
1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ แยกออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ

ประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 
 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 150   วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์  สังเคราะห์  หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้และจัดรูปแบบการน าเสนอ
ที่เข้าใจง่าย 

 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 210  วัน 
กิจกรรม :  

1. การน าองค์ความรู้ไปใช้ในฟาร์มโคนมภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย 
2. การน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดในฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 250   วัน 
กิจกรรม :  

1.   จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย   จ านวน  2  ครั้ง 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม   จ านวน  5  ครั้ง 

 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 270   วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลความส าเร็จโดยการถอดบทเรียนและการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้นี้ไป
ใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม 
 

หมายเหต ุ ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
2558 15,000 - 15,000 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น 15,000 - 15,000 

  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนด้านบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    การทบทวน การจัดท า แก้ไขปรับปรุงเอกสารตามระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2008 (Revise ISO) 

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  หน่วยระบบบริหารคุณภาพ ส านักงานผู้อ านวยการ
            เทคโนธานี 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  

3.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทบทวนเอกสาร แก้ไข ปรับปรุง และรับฟังขั้นตอนกระบวนการ
ด าเนินงานของแต่ละงานให้มีความถูกต้องตามข้อก าหนด ISO  

3.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงาน และการประสานงานที่ดี
ร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพการท างาน  

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 100 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: กระบวนการด าเนินงานที่มีคุณภาพ       

ตัวชี้วัด :       
1. ข้อร้องเรียนจากผู้ขอใช้บริการลดลง ร้อยละ 20 40 50 60 70 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
20 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ก าหนดแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2. แต่ละส านักงาน รวม 5 ส านักงาน แบ่งกลุ่มย่อยเป็นหน่วยและแบ่งประเภท

แต่ละงาน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 30 วัน 
กิจกรรม : 

1. Learn การร่วมรับฟังรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานได้
เรียนรู้ร่วมกัน เกิดการทบทวน แก้ไขปรังปรุงขั้นตอนงาน 

2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 40 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกเนื้อหาของวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละงานให้ชัดเจน  

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 70 วัน 
กิจกรรม : 

1. จัดท าเอกสารให้มีความสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ก าหนด และมีความถูกต้อง 
ตามข้อก าหนด ISO9001:2008  

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 80 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 90 วัน 
กิจกรรม :  

1. Show and Share พนักงานภายในหน่วยงานให้ได้รับทราบและมีความเข้าใจ
ตรงกัน 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 100 วัน 
กิจกรรม :   

 1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในการท างาน 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 10,000 - 10,000 
2559 15,000 - 15,000 
2560 20,000 - 20,000 

รวมทั้งสิ้น 45,000 - 45,000 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านการปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 
3.1 เพ่ือบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรส าหรับบุคคลทั่วไป เพ่ือศึกษาค้นคว้าได้ 
      ตามอัธยาศัย 
3.2 เพ่ือส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง 

4. ระยะเวลาโครงการ :  จ านวน  300  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต :  สารสนเทศความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรส าหรับบุคคลทั่วไป เพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย 
ตัวช้ีวัด : 

1. มีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ไม่น้อยกว่าขอบเขตประเด็นที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 

ชิ้นงาน 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

15 

ผลผลิต : องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัด : 

1. มีองค์ความรู้ไมน่้อยกว่าร้อยละของ 
ขอบเขตประเด็นที่ก าหนดไว้ 

 
 
 

ร้อยละ 

 
   
 

30 

 
 
 

30 

 
 
 

40 

 
 
 

50 

 
 
 

50 
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6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลผลิต :  สารสนเทศความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรส าหรับบุคคลทั่วไป และเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย 

1 ตุลาคม 2557 –  
30กันยายน 2558 

กิจกรรม :  
1. การแสวงหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยี/บุคคลที่

ปฏิบัติงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา และหรือบุคลากรที่มี
ความสามารถในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ประเด็นที่ก าหนด 

2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ และจัดรูปแบบการน าเสนอที ่ 
เหมาะสม  เข้าใจง่าย 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน website ของส านักวิชาฯ   

 

ผลผลิต : องค์ความรู้การพัฒนาบุคลากร สายปฏิบัติการ 1 ตุลาคม 2557 - 
กิจกรรม : 30 กันยายน 2558 

1.   บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามความต้องการ 
2.   การน าเสนอข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
3.   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
10 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ประชุมระดมความคิดเห็นและหาข้อสรุปประเด็นความรู้และนิยามความรู้ที่

เกี่ยวข้อง 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 40 วัน 

กิจกรรม : 
1. ค้นหาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรส าหรับบุคคลทั่วไป องค์ความรู้

เรื่องการพัฒนาบุคลากร สายปฏิบัติการ จากแหล่งความรู้ที่มีการตีพิมพ์ 
2. สอบถามความต้องการ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ที่บุคคลทั่วไป

ต้องการ 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 70 วัน 

กิจกรรม : 
1. วิเคราะห์และจ าแนกองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และองค์ความรู้ 

เรื่องการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ 
2. สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผลการใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร สายปฏิบัติการ และส าหรับการจัดท า
แผนปฏิบัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที ่4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 150 วัน 

กิจกรรม : 
1.  วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการใช้งานจริงและตัวแปรต่างๆ ที่

ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 250 วัน 

กิจกรรม :  
1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 280 วัน 

กิจกรรม :  
1. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เช่น เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งที่ไปและมา
ศึกษาดูงาน 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 300 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประชุมเพ่ือถอดบทเรียน หาจุดเด่น จุดด้อยขององค์ความรู้ด้าน 
เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

2. การประเมินโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลที่ได้ออกแบบขึ้น 
3. การเขียนสรุปเป็นเอกสาร/คู่มือการจัดการความรู้ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 

 



 

 

 

 

 

 

สนับสนุนด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ของมหาวิทยาลัย 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :   ข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
      กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ศูนย์บริการการศึกษา 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้น 
      ปริญญาตรีระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา  
3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ 
      ศูนย์บริการการศึกษา 
3.3 เพ่ือรวบรวมข้อค าถาม ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาจากการด าเนินงานที่เกี่ยวกับงาน  
      ทะเบียนและประมวลผล 
3.4 สร้างเครือข่ายผู้แทนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและ 
      อุปสรรค แนวทางแก้ไข ตลอดจนการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา และมหาวิทยาลัย 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 270 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต:  ความรู้ ความเข้าใจ ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีดีขึ้น 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลังการอบรม

เพ่ิมเม่ือเทียบก่อนการอบรม 
3. นักศึกษามีข้อผิดพลาดจากการงานทะเบียน

และประมวลผล 

ระดับ 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

(ยอมรับได)้ 

4.00 
80 
 
2 

4.20 
85 
 
2 

4.30 
90 
 
2 

4.40 
95 
 
2 

4.50 
95 
 
2 
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6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
30 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ก าหนดประเด็นย่อย ๆ ที่นักศึกษาควรรู้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ  

ด าเนินการที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 60 วัน 
 กิจกรรม : 

1. แสวงหาความรู้จากบุคลากรภายในองค์กร 
2. แสวงหาความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานภายนอก 
3. ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาและรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 90 วัน 
 กิจกรรม : 

1. จ าแนกความรู้ออกตามหมวดหมู่งาน พร้อมการจัดเก็บที่เป็นระบบ 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 90 วัน 
 กิจกรรม : 

1. ท าการวิเคราะห์  สังเคราะห์ ความรู้ และจัดรูปแบบที่จะน าเสนอ 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 120 วัน 
 กิจกรรม :  

1. น าความรู้สู่ผู้รับบริการ 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 150 วัน 
 กิจกรรม :  

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ฯ กับผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 270 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 20,000 - 20,000 
2559 100,000 - 100,000 
2560 150,000 - 150,000 

รวมทั้งสิ้น 270,000 - 270,000 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :   แนวปฏิบัติในการจัดท าแผนกลยุทธ์ – แผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ด้านการเงินและบัญชี   

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ส่วนการเงินและบัญชี 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1   เพ่ือให้ได้วิธีการท างาน เทคนิคใหม่ ๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
3.2  เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาตลอดเวลาและมีคุณภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อหน่วยงาน 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน  240  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: แนวปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญช ี       

ตัวชี้วัด :       
1. ร้อยละของความส าเร็จในการน าแนว

ปฏิบัติที่ดีไปปฏิบัติงาน 
ร้อยละ  20 40 50 60 70 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
20  วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ก าหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้บุคลากรมีผลสัมฤทธิ์ของงานให้สูงขึ้น 
2. ก าหนดนิยาม และขั้นตอนการท างานอย่างชัดเจน 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 90 วัน 
กิจกรรม : 

1.  แสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จในประเด็นที่ก าหนด 

2. ใช้เครื่องมือ KM  ต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมความรู้ 
3. ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการท างานให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 110 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์งานและแยกการท างานให้เป็นแต่ละประเภทตามประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 130 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการท างาน 
ที่มีวิธีการปฏิบัติเข้าใจง่าย 

2. น าเสนอแนวปฏิบัติงานที่มีเทคนิคใหม่ ๆ ที่ส่งผลการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 150 วัน 
กิจกรรม :  

1.   การน าความรู้และแนวปฏิบัติที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
2. การพัฒนาระบบ MIS อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติได้จริง สามารถพัฒนางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 170  วัน 
กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี ทั้งภายในและภายนอกของ  
หน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย 

2. มีการเผยแพร่ระบบการท างานของระบบ MIS ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้   240  วัน 
กิจกรรม :   

1.   ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้และแนวปฏิบัติที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ประเมินผลส าเร็จของระบบ MIS ในการพัฒนางานด้านการเงินและบัญชี และ

ประโยชน์ที่ได้รับ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 20,000 - 20,000 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น 20,000 - 20,000 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    มีองค์ความรู้ในการใช้โปรแกรม Dell Kace บริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1 เพ่ือให้การบริการด้วยความรวดเร็วเนื่องจากเวลาในการบริหารจัดการงานแล้วเสร็จที่

น้อยลงและเพ่ิมผลิตผลในการท างานให้มากขึ้น  
3.2  เพ่ือช่วยให้การตรวจสอบซอฟท์แวร์และการรายงานการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

ผู้รับบริการได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงให้กับองค์กรในการละเมิดกฎ
ข้อบังคับต่างๆ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 200 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต : การใช้โปรแกรม Dell Kace บริหาร
จัดการคอมพิวเตอร์ 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระยะเวลาในการด าเนินงานและความ 

เสี่ยงด้านการใช้โปรแกรมหรือกระท า 
การใดๆ  ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น 
การละเมิดกฎหรือข้อบังคับท่ีอาจก่อให้ 
เกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยได้ลดลง 

ร้อยละ 20 30 50 60 70 
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6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
20 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ก าหนดประเด็นที่จะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานและให้บริการเกิดความรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์ ผลผลิต และตัวชี้วัดในแต่ละ

ประเด็นอย่างชัดเจน 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 90 วัน 
กิจกรรม : 

1. แสวงหาผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Dell Kace เพ่ือน ามา
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพตามประเด็นที่ก าหนด 

2. ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 110 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้จากผู้รู้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นที่จะ
ปฏิบัติและการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 130 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อมูลที่ได้จากผู้รู้ และ
จัดรูปแบบการด าเนินงานที่เข้าใจง่ายเพ่ือน าสู่กระบวนการน าเสนอเพ่ือปฏิบัติ
ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 150 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้งานจริงในการปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการภายใน มทส. 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 170 วัน 
กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือให้เข้าใจใน
ประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Dell Kace ในการจัดการบริหารงาน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 200 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลความพึงพอใจในการน าโปรแกรม  Dell Kace มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการใช้ระบบ Multipoint Server 
2012 ไปสู่การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ   

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1 เพ่ือให้มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไปสู่การปฏิบัติงานและมีความรู้น าไปใช้ ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
3.2  เพ่ือช่วยลดต้นทุนงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 200 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต : มีองค์ความรู้ในการใช้ระบบ 
Multipoint Server 2012  

      

ตัวชี้วัด :       
1. ความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ด้าน

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์
ต่อมหาวิทยาลัยลดลง 

ร้อยละ 20 30 50 60 70 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
20 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ก าหนดประเด็นที่จะส่งเสริมให้ผู้รับบริการเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

และผลลัพธ์ที่ช่วยลดจ านวนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อีกทั้งส่งผลให้เกิด   
การลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 90 วัน 
กิจกรรม : 

1. แสวงหาผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ Multipoint Server 2012
เพ่ือน ามาให้ความรู้และน าไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

    2. ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 110 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้จากผู้รู้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นที่จะ
ปฏิบัติและการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 130 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อมูลที่ได้จากผู้รู้ และ
จัดรูปแบบการด าเนินงานให้ความรู้ที่เข้าใจง่ายเพ่ือน าสู่กระบวนการน าเสนอ
ต่อผู้ใช้งานเพ่ือเกิดการปฏิบัติต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 150 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้งานจริงในการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาไป 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 170 วัน 
กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือให้เข้าใจใน
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีใหม่ ระบบ Multipoint Server 2012 ส่งผล
ให้ เกิดความเข้าใจและสามารถใช้งานกับทรัพยากรที่มีอยู่ ได้อย่างเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 200 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลความพึงพอใจในการให้ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการใช้ระบบ 
Multipoint Server 2012 มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    คู่มือการปฏิบัติงานด้านกิจการนานาชาติ   

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ศูนย์กิจการนานาชาติ 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3.2.  ผู้ปฏิบัติงานทราบล าดับและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
3.3. สามารถติดตาม ตรวจสอบกระบวนการในการท างานได้ทุกขั้นตอน 
3.4 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 365 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: คู่มือการปฏิบัติงานด้านกิจการ
นานาชาติ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

      

ตัวชี้วัด :       
1. จ านวนคู่มือในการปฏิบัติงานด้าน

กิจการนานาชาติ 
เรื่อง 5 5 5 5 5 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
20 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1.   ประชุม ระดมความเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
2. ก าหนดประเด็นหัวข้อการท าคู่มือ 1 คน 1 คู่มือ ส าหรับงานประจ าปฏิบัติงาน

แทนกันได้ 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 120 วัน 
กิจกรรม : 

1. รวบรวมความรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานประจ าของพนักงาน 
2. ศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 
3. ใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 240 วัน 
กิจกรรม : 

1.   รวบรวม และจ าแนกข้อมูลตามประเด็นความรู้ 
1. ล าดับขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน 
2. การพิจารณาทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาความรู้ที่ได้จัดท าไว้อย่างเป็นระบบ 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 270 วัน 
กิจกรรม : 

1. น าข้อมูลที่รวบรวมและจ าแนกตามประเด็นมาจัดท าร่างคู่มือ  
2. ทดสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ 
3. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน. 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 300 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าคู่มือมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 330 วัน 
กิจกรรม :  

1. การจัดประชุม/พูดคุยเพ่ือให้บุคลากรได้น าเสนอปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขการปฏิบัติงาน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงาน 

2. การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 365 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประชุม/พูดคุย ระหว่างบุคลากร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณภาพของคู่มือที่จัดท าข้ึน 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 3,500 - 3,500 
2559 3,500 - 3,500 
2560 3,500 - 3,500 

รวมทั้งสิ้น - - 10,500 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    มีองค์ความรู้ให้บุคลากรใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน   
   ด้านสารบรรณและนิติการ     
2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ส่วนสารบรรณและนิติการ    
3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  

3.1    เพ่ือให้ได้คู่มือส าหรับบุคลากรใช้ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและนิติการ   
3.2   เพ่ือให้บุคลากรน าคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและนิติการ    

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน   200   วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: คู่มือในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
และนิติการ       

      

ตัวชี้วัด :       
1. จ านวนคู่มือส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ด้านสารบรรณและนิติการ 
เรื่อง 1 1 1 1 1 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
   20    วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. การระดมความคิดเห็นในทีมเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ที่ใช้เป็นคู่มือ 

ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและนิติการ                   
2. ก าหนดนิยามความรู้ในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน    

 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้    90     วัน 

กิจกรรม : 
1.   การค้นหารวบรวมเอกสารต่าง ๆ เพ่ือหาความรู้ประเภท Explicit Knowledge 
2.   การแสวงหาความรู้จากผู้มีความรู้และประสบการณ์    
3.   การระดมสมองในทีม เพ่ือ sharing ความรู้   
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ   110     วัน  
กิจกรรม : 

1. การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่    

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้   130     วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้และจัดท ารวบรวมข้อมูลเป็นระบบ              

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้   150     วัน 
กิจกรรม :  

1. จัดเอกสารข้อมูลความรู้ที่ได้ไว้ที่ส่วนกลางและในระบบสารสนเทศ   
เพ่ือเข้าถึงได้สะดวก (website ของส่วนสารบรรณและนิติการ) 
     

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   170     วัน 
กิจกรรม :  

1.   การผลักดนัให้มกีารน าความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริง                                    
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วนสารบรรณและนิติการ และหน่วยงานต่าง ๆ  

    

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้   200    วัน 
กิจกรรม :   

1. ให้บริการในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
2. ประเมินผลส าเร็จในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์     

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 10,000 - 10,000 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น 10,000 - 10,000 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้:    องค์ความรู้ในการบริหารจัดการภารกิจของสุรสัมมนาคารอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ  

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน: สุรสัมมนาคาร 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด:  
3.1 เพ่ือจัดการความรู้ให้ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการ   
     บริหารจัดการภารกิจภายในสุรสัมมนาคารอย่างเป็นระบบ 
3.2 เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภารกิจของ                                    
     สุรสัมมนาคารและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนางานของสุรสัมมนาคารให้ดียิ่งขึ้น 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน  200  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ภารกิจของสุรสัมมนาคาร 

      

ตัวชี้วัด :       
1. จัดท าแนวปฏิบัติในการท างานของ 

สุรสัมมนาคารแล้วเสร็จ 
ร้อยละ 40 50 70 80 100 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 30 วัน 
กิจกรรม :  

1. มีการจัดประชุมหัวหน้าฝ่าย/แผนก เพ่ือก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ใน
การบริหารจัดการตามภารกิจของสุรสัมมนาคาร 

 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 90 วัน 
กิจกรรม : 

1. น าประเด็นในการบริหารจัดการสุรสัมมนาคาร มาท าการจัดการอย่างเป็นระบบ 
2. ใช้เครื่องมือ KM เพ่ือดึงความรู้จากเอกสารและท าการรวบรวมความรู้ จาก

ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 120 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อยโดยมีการจัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 140 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ ที่ใช้ในการ  
บริหารจัดการภารกิจของสุรสัมมนาคาร 

2. จัดท ารูปแบบ เอกสารในการน าเสนอท่ีเข้าใจง่ายโดยจัดท าเป็นเอกสารหรือ
แนวปฏิบัติในการท างาน 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 160 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 180 วัน 
กิจกรรม :  

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามข้ันตอนหรือแนวปฏิบัติภายในฝ่าย
และระหว่างฝ่าย 

 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 200 วัน 
กิจกรรม :   

1. มีการประเมินผลความส าเร็จโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนการ 
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน 

2. น าปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติมาพัฒนาประเด็นความรู้เรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 10,000 - 10,000 
2559 26,500 - 26,500 
2560 26,500 - 26,500 

รวมทั้งสิ้น 63,000 - 63,000 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :  การน าเครื่องมือ Blue print for change มาพัฒนากระบวนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ส่วนแผนงาน 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1 เพ่ือประยุกต์ใช้เครื่องมือ Blue print for change มาพัฒนาและยกระดับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

  และงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
3.2 เพ่ือให้ทราบปัจจัยทั้งความส าเร็จและข้อจ ากัดต่างๆ การเปลี่ยนแปลง ปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน  300  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: เครื่องมือ Blue print for change ที่
เหมาะสม 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ผลการประเมินความส าเร็จของการใช้
เครื่องมือ Blue print for change ใน
ขั้นตอนที่ก าหนด 

คะแนน 0.5 0.8 - - - 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
10 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ประชุมระดมความคิดเห็นและหาข้อสรุปประเด็นความรู้และนิยามความรู้ที่

เกี่ยวข้อง 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 40 วัน 
กิจกรรม : 

1. ค้นหาองค์ความรู้ Blue print for change จากแหล่งความรู้ที่มีการตีพิมพ์ 
2. สอบถามผู้รู้และผู้ที่เคยทดลองใช้เครื่องมือ Blue print for change แล้ว

ประสบความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 110 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกองค์ความรู้ Blue print for change ที่ได้ออกเป็น
หมวดหมู่ ออกแบบตารางต่างๆ ให้พร้อม และทดลองใช้ 

2. สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผลการใช้เครื่องมือ Blue print for change 
ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 150 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการใช้งานจริงและตัวแปรต่างๆ ที่
ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 250 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 280 วัน 
กิจกรรม :  

1. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เช่น เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งที่ไปและมา
ศึกษาดูงาน 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 300 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประชุมเพ่ือถอดบทเรียน หาจุดเด่น จุดด้อยของเครื่องมือ Blue print for  
change เพ่ือการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

2. การประเมินโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลที่ได้ออกแบบขึ้น 
3. การเขียนสรุปเป็นเอกสาร/คู่มือการจัดการความรู้ 
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หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :   องค์ความรู้ในกระบวนการด้านประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์  

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1  เพ่ือจัดองค์ความรู้ด้านกระบวนการประชาสัมพันธ์ภายในผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ 
3.2  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ก่อให้เกิดเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง 
3.3  เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในด้านประชาสัมพันธ์ 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน  300  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: องค์ความรู้ในกระบวนการด้าน
ประชาสัมพันธ์ภายใน 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ความส าเร็จของการน าองค์ความรู้ไปใช้

โดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน 
ร้อยละ 20 40 50 60 70 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
30   วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ก าหนดประเด็นย่อยในการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

ภายใน 
2. ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 90 วัน 
กิจกรรม : 

1. แสวงหาผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประสบความส าเร็จในประเด็นที่ก าหนด 
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 120 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ และจ าแนกข้อมูลที่ได้ ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลัก และ
ประเด็นย่อย ๆ และจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 150 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการ
น าเสนอท่ีเข้าใจง่าย 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 195 วัน 
กิจกรรม :  

1. การน าความรู้ที่ได้จริงจากกระบวนการประชาสัมพันธ์ ไปใช้ในเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 240 วัน 
กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกส่วนประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 300 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 20,000 - 20,000 
2559 900,000 - 900,000 
2560 1,200,000 - 1,200,000 

รวมทั้งสิ้น 2,120,000 - 2,120,000 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    มีองค์ความรู้ในการจัดท าแผนงานกิจกรรมที่รับผิดชอบประจ าปี
ประกอบการจัดวางอัตราก าลังที่เหมาะสม  

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1  เพ่ือจัดการความรู้ในการวางแผนปฏิทินกิจกรรมในส่วนที่รับผิดชอบ 
3.2   เพ่ือให้มีองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้ เพ่ือการวางแผนพัฒนางาน ติดตามงานท่ี  
      รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถจัดวางอัตราก าลังที่เหมาะสมกับงาน 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 200 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: แผนปฏิทินกิจกรรมประจ าปี เพ่ือ
ประกอบการจัดวางอัตราก าลังของส่วนการ 
เจ้าหน้าที่ 

      

ตัวชี้วัด :       
1. การจัดท าแผนการด าเนินงานของส่วน

การเจ้าหน้าที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 60 70 80 90 100 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
30 วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ก าหนดรายละเอียดของส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน 
2. ก าหนดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมย่อยพร้อมอัตราก าลังที่รับผิดชอบ 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 60 วัน 
กิจกรรม : 

1. ก าหนดประเด็นย่อยในการเสนอรายละเอียดและส่งเสริมให้ส่วนงาน  
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีประกอบการท างาน 

2.   ก าหนดนิยามในรายละเอียดแต่ละประเด็นที่ชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 90 วัน 
กิจกรรม : 

1.   การใชเ้ครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมกิจกรรมในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
2. จัดหมวดหมู่งานที่รับผิดชอบเปรียบเทียบปริมาณงานและจัดเก็บข้อมูลเชิง

ปริมาณตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 120 วัน 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลปริมาณงานเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราก าลังของ
ส่วนงาน  

2. จัดรูปแบบปฏิทินกิจกรรมของส่วนงานและจัดวางอัตราก าลังที่เหมาะสม 

ขัน้ตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 150 วัน 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมจริง  ที่แต่ละงานรับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 180 วัน 
กิจกรรม :  

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงานภายในและภายนอกส่วนงาน 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 200 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมภายในส่วนงาน วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงร่วมกัน 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 7,800 - 7,800 
2559 7,800 - 7,800 
2560 7,800 - 7,800 

รวมทั้งสิ้น 23,400 - 23,400 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. ช่ือหวัข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    มีองค์ความรู้ในการส่งเสริมให้บุคลากรสถานกีฬาและสุขภาพ 
                                                      ออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น 

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน  :  สถานกีฬาและสุขภาพ 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด  :  
         3.1   เพ่ือจัดการความรู้ให้ได้เครื่องมือ/มาตรการในการส่งเสริมให้บุคลากรของสถานกีฬาและสุขภาพ 
               มีวินัยในการออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น 
         3.2   เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้อ่ืนได้ 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 200 วัน (รวมทั้งหมด) 

 5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต  :  การส่งเสริมให้บุคลากรสถานกีฬา

และสุขภาพ ออกก าลังกาย 

      

ตัวชี้วัด  :       

1. บุคลากรของสถานกีฬาและสุขภาพมีค่า 

BMI ลดลง 

ร้อยละ 20 30 40 50 60 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

20 วัน ขั้นตอนที่ 1  :  การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม  :  

1. ก าหนดนโยบาย มาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเข้าห้องออกก าลังกาย 

(Fitness) เพ่ือออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2  :  การสร้างและแสวงหาความรู้ 90 วัน 

กิจกรรม  : 

1. คัดเลือกวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ วิธีการ หลักการในการออกก าลังกาย
ที่ถูกต้องและเหมาะสม5a 

2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3  :  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 110 วัน 

กิจกรรม  : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4  :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้  130 วัน 

กิจกรรม  : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการ 

น าเสนอท่ีเข้าใจง่าย 
 

150 วัน ขั้นตอนที่ 5  :  การเข้าถึงความรู้ 

กิจกรรม  :  

1. น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมการออกก าลังกายของบุคลากรสถานกีฬา

และสุขภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ขั้นตอนที่ 6  :  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 170 วัน 

 กิจกรรม  : 

1. จัดท ากิจกรรมหรือสื่อต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 7  :  การเรียนรู้   200 วัน 

 กิจกรรม  : 

1.  ประเมินผลความส าเร็จในการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ  :  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิน้ - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  : ขั้นตอนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ 

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน  : งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ             
          ส่วนอาคารสถานที่ 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 

 3.1 เพ่ือรวบรวมความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้ันตอนที่ถูกต้องและมาตรฐานที่ก าหนด 
 3.3 เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ 

4. ระยะเวลาโครงการ  : จ านวน 200  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต: เอกสารประกอบการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ  
ทีส่ามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมี
มาตรฐานก าหนดชัดเจน 
ตัวช้ีวัด:  

1.   ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบ ารุงรักษา
ด้านระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ 
สามารถใช้คู่มือนี้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานและมาตรฐานที่ก าหนด 
 
 
 

 
 
 

 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 

 
50 

 
 
 
 

 
60 

 
 
 
 

 
70 
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6. แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 1 :การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
กิจกรรม : 
    1.  ก าหนดชนิดอุปกรณ์ท่ีจะท าการรวบรวมข้อมูล 
    2.  ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละอุปกรณ์ 
 

 

20 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กิจกรรม : 
    1.  ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละอุปกรณ์และรวบรวมวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
    2.  การศึกษามาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

90 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 3: การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 
กิจกรรม : 
    1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ 
        ประเด็นย่อยๆ และการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 
 

 

110 วัน 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4: การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
กิจกรรม : 
    1. วิเคราะห์  สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบ 
        การน าเสนอที่เข้าใจง่าย 
 

 

130 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 5: การเข้าถึงความรู้ 
กิจกรรม : 
    1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

150 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 6: การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
กิจกรรม : 
    1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส่วนอาคารสถานที่ 

 

 

170 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 
กิจกรรม : 
    1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

200 วัน 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม)  ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การซ่อมบ ารุงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน : งานซ่อมบ ารุงและรักษา ส่วนอาคารสถานที่ 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 

     3.1    ใช้เป็นคู่มือการท างานส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในงานซ่อมบ ารุงและรักษา เพ่ือให้สามารถ 
      ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ (Rotation)  
     3.2  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รูปแบบวิธีการ รวมถึงแนวทางการซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายใน 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป  

4. ระยะเวลาโครงการ : จ านวน  200  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต: คู่มือการซ่อมบ ารุงและรักษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ตัวช้ีวัด:  

1. ด าเนินการจัดท าคู่มือรูปแบบการซ่อม
บ ารุงแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 

 
 

  ร้อยละ 

 
 
 
 

100 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 

6. แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
กิจกรรม : 
    1.  ก าหนดประเด็นย่อย ๆ 
    2.  ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 
 
 
 

 

20 วัน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กิจกรรม : 
    1.  แสวงหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ก าหนด 
    2.  ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 
 

90 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
กิจกรรม : 
    1.  วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ 
         ประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 
 

 

110 วัน 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
กิจกรรม : 
    1.  วิเคราะห์  สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบ 
        การน าเสนอที่เข้าใจง่าย 
 

 

130 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 
กิจกรรม : 
    1.  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

150 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
กิจกรรม : 
    1.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส่วนอาคารสถานที่ 

 

 

170 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 
กิจกรรม : 
    1.  ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

200 วัน 

 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม)  ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : คู่มือการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย 
                                               เทคโนโลยสีุรนาร ี

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน : หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน                   
        ส่วนอาคารสถานที่ 
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 

     3.1     เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 

     3.2  เพ่ือหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน และความแม่นตรงของมิเตอร์ไฟฟ้า 

     3.3  เพ่ือประเมินความเหมาะสมทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในปีต่อ ๆ ไป 

4. ระยะเวลาโครงการ : จ านวน  200  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต: เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้และได้ 
           ทราบถึงข้ันตอนการตรวจสอบ 
           วิเคราะห์ผลของมิเตอร์ไฟฟ้าให้มี 
           ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด:  

1.  สามารถน าหลักการทั้งทางด้านทฤษฎี 
         และทางปฏิบัติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
         สูงสุด 

 
 
 
 

 
ร้อยละ 

 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 

 
30 

 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 

 
50 

 
 
 
 

 
70 

 

6. แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 1 :การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
กิจกรรม : 
    1.  ก าหนดประเด็นย่อย ๆ ในการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ  
        ให้มีสัมฤทธิ์ 

2. ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 

 

20 วัน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กิจกรรม : 
   1.  แสวงหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ก าหนด 
   2.  ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 
 

 

90 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 3: การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
กิจกรรม : 
   1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ 
       ประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 
 

 

110 วัน 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4: การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
กิจกรรม : 
   1. วิเคราะห์  สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบ 
       การน าเสนอที่เข้าใจง่าย 
 

 

130 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 5:การเข้าถึงความรู้ 
กิจกรรม : 
   1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

150 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 6: การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
กิจกรรม : 
   1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส่วนอาคารสถานที่ 

 

 

170 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 
กิจกรรม : 
   1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

 

200 วัน 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม)  ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

 

 

 

 

 



89 
 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : คู่มือการออกแบบก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย                       
        เทคโนโลยีสุรนาร ี

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน : งานออกแบบและก่อสร้าง  ส่วนอาคารสถานที่ 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 

      3.1 เพ่ือให้การออกแบบด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมถูกต้องตรงตามหลักวิชาชีพ เหมาะสม 
                     กับสภาพแวดล้อม และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
      3.2 การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมกับการใช้งาน การก่อสร้างมีความสะดวกรวดเร็ว   
                     แข็งแรงทนทาน ประหยัดทรัพยากร และง่ายต่อการบ ารุงรักษา 

4. ระยะเวลาโครงการ :จ านวน  200  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต: การจัดหาคู่มือการออกแบบก่อสร้าง
อาคารขนาดเล็ก – ขนาดกลาง 
ตัวช้ีวัด:  
1. ร้อยละความส าเร็จของคู่มือการ   

ออกแบบอาคารขนาดเล็ก – ขนาดกลาง 
= 50 % 

2. ร้อยละความส าเร็จของคู่มือการออกแบบ
อาคารขนาดใหญ่ = 50 % 

 
 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
 

 
50 
 

50 

 
 

 
50 
 

50 

 
 
 

50 
 

50 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 

6. แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 1 :การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
กิจกรรม : 
    1.   ก าหนดประเด็นย่อย ๆ 
    2.   ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 
 

 

20 วัน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กิจกรรม : 
    1.   ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 
 

90 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 3: การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
กิจกรรม : 

1.  วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลัก
และประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

 

 

110 วัน 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4: การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
กิจกรรม : 
    1.   วิเคราะห์  สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบ 
         การน าเสนอที่เข้าใจง่าย 
 

 

130 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 5: การเข้าถึงความรู้ 
กิจกรรม : 
    1.   น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

150 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 6: การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
กิจกรรม : 

1.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส่วนอาคารสถานที่ 
 

 

170 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 
กิจกรรม : 
    1.   ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

200 วัน 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม)  ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :  การก ากับดูแลการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                
         ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของ 
         ผู้รับบริการ 

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  งานรักษาความปลอดภัย  ส่วนอาคารสถานที่ 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 

 3.1 เพ่ือจัดการองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่สามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างรวดเร็ว 
 3.2 สามารถน าความรู้มาต่อยอดและศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือประยุกต์ให้งานจ้างเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ระยะเวลาโครงการ : จ านวน  200  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต: การก ากับดูแลการจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
ตัวช้ีวัด: 

1.   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ 
ให้บริการสูงขึ้น 

 
 
 

 
ร้อยละ 

 
 
 

 
20 

 
 
 

 
40 

 
 
 

 
60 

 
 
 

 
80 

 
 
 

 
100 

 

6. แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
กิจกรรม : 

1.  ก าหนดประเด็นย่อย ๆ ก ากับดูแลการจ้างเหมาบริการรักษาความ 
ปลอดภัย  ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้รับบริการ 

    2.   ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 
 

 

20 วัน 

 

 

 



93 
 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กิจกรรม : 

1.  ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบจากองค์กรลักษณะเดียวกัน เช่น การไปศึกษา   
ดูงานการเข้ารับการอบรมจากผู้ช านาญการ 

    2.   ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 
 

 

90 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
กิจกรรม : 

1.  วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลัก
และประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

 

 

110 วัน 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
กิจกรรม : 
    1.   วิเคราะห์  สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบ 
          การน าเสนอที่เข้าใจง่าย 
 

 

130 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 
กิจกรรม : 

1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในการก ากับดูแลการจ้างเหมา    
บริการรักษาความปลอดภัย 

 

 

150 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
กิจกรรม : 

1.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส่วนอาคารสถานที่ 
 

 

170 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 
กิจกรรม : 

1.  ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 

200 วัน 

 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม)  ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การจัดท าแผนการจัดการความรู้งานจ้างเหมาบริการ                       

             งานภูมิทัศน์ 

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน : งานภูมิทัศน์  ส่วนอาคารสถานที่ 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 

     3.1   เพ่ือให้กระบวนการจ้างเหมาบริการงานภูมิทัศน์ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

     3.2     เพ่ือน าไปจัดการความรู้ให้เป็นหมวดหมู่และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ 

     3.3   เพ่ือน าไปใช้พัฒนาด้านการจัดการความรู้ให้ก้าวหน้าต่อไป 

4. ระยะเวลาโครงการ : จ านวน  200  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต: คู่มือการจัดการการจ้างเหมาบริการ 
           งานภูมิทัศน์ 
ตัวชี้วัด:  

1. สามารถน าคู่มือไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ  
        ให้เกิดมาตรฐานในการจัดจ้างเหมา 
        บริการงานภูมิทัศน์ให้มีการพัฒนาให้ 
        มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 
 

 
ร้อยละ 

 
 

 
50 

 
 

 
80 

 
 

 
100 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

6. แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
กิจกรรม : 
   1. ก าหนดประเด็นย่อย ๆ 
   2. ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 
 

 

20 วัน 

 

 

 



96 
 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กิจกรรม : 
   1. แสวงหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ก าหนด 
   2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 
 

 

90 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
กิจกรรม : 
   1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ 
      ประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 
 

 

110 วัน 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
กิจกรรม : 
   1. วิเคราะห์  สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบ 
       การน าเสนอที่เข้าใจง่าย 
 

 

130 วัน 

 

ขัน้ตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 
กิจกรรม : 
   1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

150 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
กิจกรรม : 
   1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส่วนอาคารสถานที่ 

 

 

170 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 
กิจกรรม : 
   1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

200 วัน 

 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม)  ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :  การจัดท าคู่มือ การร่างขอบเขตของงาน (Terms Of  Reference)   

                                             การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 
                                               เทคโนโลยีสุรนาร ี

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน : งานยานพาหนะ  ส่วนอาคารสถานที่ 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 

       3.1 เพ่ือรวบรวมความรู้ในการจัดท าของหัวข้อประเด็นที่ก าหนดให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
                     เป็นล าดับของขั้นตอน มีกระบวนการที่ชัดเจน 
       3.2 เพ่ือเป็นคู่มือ ในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการจัดท าในหัวข้อ 
                     ประเด็นที่ก าหนด  
       3.3 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะศึกษาขององค์ความรู้ในหัวข้อประเด็นที่ก าหนด 

4. ระยะเวลาโครงการ : จ านวน  200  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต: 
      คู่มือ การร่างขอบเขตของงาน (Terms 
Of Reference) การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ตัวช้ีวัด: 

1. มีผู้น าคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
        (อย่างน้อย 3 ปี/ครั้ง) 
 
 
 

 
 
 

 
 

ครั้ง 

 
 
 

 
 
- 

 
 

 
 
 
1 

 
 

 
 
 
- 

 
 

 
 
 
- 

 
 

 
 

 
1 
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6. แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
กิจกรรม : 
    1.  ก าหนดประเด็นย่อย ๆ 
    2.  ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 
 

 

20 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กิจกรรม : 

1. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ของทางราชการ จาก  
กรมบัญชีกลาง และประสบการณ์ของผู้ที่ท าหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference) การเช่า
รถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 
 

 

90 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
กิจกรรม : 
    1.  วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ 
        ประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 
 

 

110 วัน 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
กิจกรรม : 
    1.  วิเคราะห์  สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบ 
        การน าเสนอที่เข้าใจง่าย 
 

 

130 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 
กิจกรรม : 
    1.  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

150 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
กิจกรรม : 
    1.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส่วนอาคารสถานที่ 

 

170 วัน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 
กิจกรรม : 
    1.  ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

200 วัน 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม)  ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. ช่ือหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    มีองค์ความรู้ด้านการแจ้งข้อมูลสถานะเช็คบนเครือข่ายระบบ  

                                          อินเตอร์เน็ต  
2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน  :  หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด  :  
         3.1   เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการแจ้งข้อมูลสถานะเช็คแก่บริษัท ห้าง/ร้านค้า ที่ติดต่อกับมหาวิทยาลัย 
         3.2   เพ่ือช่วยลดต้นทุนงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการแจ้งข้อมูลสถานะเช็ค 
        3.3   เพ่ือช่วยลดขั้นตอนในการสื่อสารเนื่องจากข้อมูลจะมีความชัดเจนกว่าแนวทางปฏิบัติเดิม 

 4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน  120   วัน  (รวมทั้งหมด) 

 5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต  :  องค์ความรู้ด้านการแจ้งข้อมูล

สถานะเช็คบนเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 

      

ตัวชี้วัด  :       

1. ความส าเร็จของการแจ้งข้อมูลสถานะ

เช็คบนเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 

ร้อยละ 20 30 50 60 70 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

10 วัน ขั้นตอนที่ 1  :  การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม  :  

1. ก าหนดประเด็นข้อมูลที่จะส่งเสริมให้ผู้รับบริการเข้าใจในการเตรียมเอกสาร

หลักฐานในการติดต่อขอรับเช็ค 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2  :  การสร้างและแสวงหาความรู้ 30 วัน 

กิจกรรม  : 

1. ออกแบบข้อมูลโครงสร้างในการแจ้งสถานะเช็ค 
2. แสวงหาผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดท าระบบการแจ้งสถานะเช็คบน     

เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 

ขั้นตอนที่ 3  :  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 45 วัน 

กิจกรรม  : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้จากผู้รู้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นที่จะ
ปฏิบัติและการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4  :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้  60 วัน 

กิจกรรม  : 

1. พิจารณาทบทวนความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหาการแจ้งสถานะเช็ค 

 

80 วัน ขั้นตอนที่ 5  :  การเข้าถึงความรู้ 

กิจกรรม  :  

1.  จัดท าแนวทางปฏิบัติการแจ้งสถานะเช็คบนเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 

2. ทดลองปฏิบัติ/น าไปใช้ 

 

ขั้นตอนที่ 6  :  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 100 วัน 

 กิจกรรม  : 

1. ถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบเพ่ือสามารถปฏิบัติงาน 

แทนกันได้ 

2. น าข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 7  :  การเรียนรู้   120 วัน 

 กิจกรรม  : 

1.   ประเมินผลความส าเร็จในการแจ้งข้อมูลสถานะเช็คบนเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 

หมายเหตุ  :  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 

2559 - - - 

2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :  การศึกษาขั้นตอนการจัดฝึกอบรมที่เหมาะสม                            
  กับส่วนอาคารสถานที่ 

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  หน่วยพัฒนาการบริหารงาน ส่วนอาคารสถานที่ 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 

 3.1 เพ่ือให้การจัดฝึกอบรมของส่วนอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพ่ือเป็นแบบอย่างในการจัดฝึกอบรมให้หน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
 3.3 เพ่ือพัฒนาการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับองค์กร 
 

4. ระยะเวลาโครงการ : จ านวน  200  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอยีดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต: รูปแบบการจัดฝึกอบรมที่เหมาะสม 
           กับส่วนอาคารสถานที่ 
ตัวช้ีวัด:  

1. สามารถน ารูปแบบการจัดฝึกอบรมมา 
        ใช้เป็นแนวปฏิบัติมีมาตรฐานเดียวกัน 
        อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 
ร้อยละ 

 
 
 

25 

 
 

 
50 

 
 

 
100 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

6. แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
กิจกรรม : 
1. ก าหนดประเด็นย่อย ๆ 
2. ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 
 
 

 

20 วัน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กิจกรรม : 
   1.  แสวงหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ก าหนด 
   2.  ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 
 

 

90 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
กิจกรรม : 
   1.  วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ 
       ประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 
 

 

110 วัน 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์  สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบ 
        การน าเสนอที่เข้าใจง่าย 
 

 

130 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 
กิจกรรม : 
   1.  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

150 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
กิจกรรม : 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส่วนอาคารสถานที่ 
 

 

170 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 
กิจกรรม : 
   1.  ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

200 วัน 

 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม)  ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้   :   มีองค์ความรู้ที่ส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพ     
    การศึกษา  

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ของหน่วยงาน โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบันทันต่อความต้องการใช้งาน/ข้อมูลและรายการหลักฐานครบถ้วน และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นได้ 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 365 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต : การส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

      

ตัวชี้วัด :       
2.      1.  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ 
3.          ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง   
4.          (SAR) ของหน่วยงานสูงขึ้น 

ร้อยละ  30 50 70 90 100 

 
6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 31 วัน 
(ต.ค. 2557) 

 
 
 

กิจกรรม : 
1.  ก าหนดประเด็นย่อยในการส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมี 
     ผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
      (SAR) ของหน่วยงานสูงขึ้น 
2.  ก าหนดนิยามหรือกิจกรรมในแต่ละประเด็น 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 92 วัน 
(พ.ย. - ธ.ค. 2557) กิจกรรม : 

1. แสวงหาวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) /สถาบันอ่ืน ๆ มาให้ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นที่ก าหนด 

2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 123 วัน 
(ม.ค. 2558) 

 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ตาม   
 ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยจัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 182 วัน 
(ก.พ. - มี.ค. 2558) 

 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวน กลั่นกรอง ข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ และ
จัดรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 273 วัน 
(เม.ย. - มิ.ย. 2558) กิจกรรม :  

1. น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้จริงในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 335 วัน 
(ก.ค. - ส.ค. 2558) กิจกรรม :  

1. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 365 วัน 

(ก.ย. 2558) กิจกรรม :  
1. ประเมินความส าเร็จในการจัดการความรู้และความน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้

ประโยชน์ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :    การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาและปรับปรุง 
   การบริหารจัดการ : วิธีการจัดการข้อมูลตามกรอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1 เพ่ือจัดการความรู้ให้ได้วิธีการปฏิบัติงาน รูปแบบการด าเนินงานการจัดการข้อมูลตามกรอบการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
3.2  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร     

สนับสนุนการด าเนินงานของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน  300  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต: องค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

      

ตัวชี้วัด :       
1. วิธีการจัดการข้อมูลตามกรอบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 

วิธีการ 1 1 1 1 1 

2. ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ใน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

คะแนน
เฉลี่ย  

3 4 5 5 5 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 90 วัน (3 เดือน) 
กิจกรรม : 

1. ศึกษา ท าความเข้าใจกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตาม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (2557-2561) 

2. การประชุมกลุ่มเพ่ือก าหนดประเด็นข้อมูลส าคัญที่น ามาใช้ 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 180 วัน (3 เดือน)  
กิจกรรม : 

1.    จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่สงสัย  
2.    ให้เครื่องมือในการรวบรวมความรู้ (จดบันทึก) 
3.    เข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 210 วัน 
กิจกรรม : 

1.   วางโครงสร้างการเก็บข้อมูล และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
2. วางแผนการจัดท ารูปแบบ แบบฟอร์ม 

ขั้นตอนที ่4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 240 วัน 
กิจกรรม : 

1. จัดท ารูปแบบ แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน 
2. การปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ (คู่มือการปฏิบัติงาน) 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 270 วัน (3 เดือน) 
 กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2. จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 285 วัน 
 กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายใน/ภายนอกระดับส านักวิชา 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 300 วัน 
กิจกรรม :   

3. ประเมินผลการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
2.   การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
3. FORUM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 -           *40,000 40,000 
2559 40,000 40,000 80,000 
2560 40,000 40,000 80,000 

รวมทั้งสิ้น 80,000 120,000 200,000 

 
หมายเหตุ :  วงเงินงบประมาณมาจากเงินนอกงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : มีความพร้อมเพ่ือรับการประเมินผลการประกันคุณภาพ 
                                                     งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  หน่วยตรวจสอบภายใน 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 
 3.1 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และแนวทางการประเมิน 
                 การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินผล 
                 การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการประเมินผลการประกัน

คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง 

4.  ระยะเวลาโครงการ  :   จ านวน  270  วัน (รวมทั้งหมด) 

5.  รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต:  มีความพร้อมเพ่ือรับการ 
ประเมินผลการประกันคุณภาพงาน 
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

      

ตัวช้ีวัด: 
1.  ผลการประเมินตนเองของการ 
    ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

 
ระดับ 

คะแนน 

 
3 

 
- 

 
- 

 
4 

 
- 

2.  ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 
    งานตรวจสอบภายในโดยกรมบัญชีกลาง 

ระดับ 
คะแนน 

- 3 - - - 

หมายเหตุ ตัวช้ีวัดที่  1 เกณฑ์การพิจารณา (ประเด็นมีทั้งสิ้น  16  ประเด็น) 
มีผลการประเมินและเอกสารหลักฐานครบถ้วนท้ัง 16 ประเด็น อยู่ในระดับคะแนน  5 
มีผลการประเมินและเอกสารหลักฐานครบถ้วน 12-15 ประเด็น อยู่ในระดับคะแนน  4 
มีผลการประเมินและเอกสารหลักฐานครบถ้วน 8-11 ประเด็น อยู่ในระดับคะแนน  3 
มีผลการประเมินและเอกสารหลักฐานครบถ้วน 4-7 ประเด็น อยู่ในระดับคะแนน  2 
มีผลการประเมินและเอกสารหลักฐานครบถ้วน 1-3 ประเด็น อยู่ในระดับคะแนน  1 

 ตัวช้ีวัดที่  2 ระดับคะแนนท่ีผ่านการประเมินของกรมบัญชีกลางที่ระดับ 3 คะแนนข้ึนไป
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6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 20  วัน 
กิจกรรม :  

1. ก าหนดประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาประเมินผลการประกันคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ และก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก 

2. ส ารวจข้อมูลที่หน่วยตรวจสอบภายในมีอยู่ในปัจจุบัน ตามประเด็น 
การพิจารณาประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 60  วัน 
กิจกรรม :  

1. สืบค้นข้อมูลตามประเด็นใช้ในการพิจารณาประเมินผลการประกัน 
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

2. ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ที่เหมาะสมต่างๆ เพ่ือรวบรวม 
ข้อมูล 

 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 120  วัน 
กิจกรรม :  

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลัก 
และประเด็นย่อยๆ และจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 
โดยสอดคล้องกับประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาประเมินผลการประกัน 
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 150  วัน 
กิจกรรม :  

1. วิเคราะห์และหรือสังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลตามประเด็นที่
ก าหนด และจัดรูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจง่าย โดยประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการสื่อสารและการน าเสนอที่เหมาะสม 

 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 180  วัน 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้ บันทึกในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วย 
ตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมน าเสนอส าหรับรับการประเมินผล 
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากกรมบัญชีกลาง 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 240  วัน 
กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มงาน 
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 270  วัน 
กิจกรรม :  

1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินผล
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 
ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาต่อยอดแนวทางการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐให้เข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การจัดเตรียมสถานที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน : งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม                   

        ส่วนอาคารสถานที่ 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 

      3.1   เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่องาน ต่อปัญหาและสามารถร่วมแก้ไขปัญหาลุล่วงไปด้วยดีได้  

                     อย่างมีหลักการ และแนวคิดที่เหมาะสม 

      3.2 เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการท างานให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 

                     ปฏิบัติงานสงูขึ้นและใช้พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น  

4. ระยะเวลาโครงการ : จ านวน  200  วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต: องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมให้  
           กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
           สุรนารีมีผลสัมฤทธิ์ทางกิจกรรมสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด:  

1. ความส าเร็จของการน าเอาองค์ความรู้   
        ไปใช้โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
        ความช านาญมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

70 

 

6. แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 
 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
กิจกรรม : 
   1. ก าหนดประเด็นย่อย ๆ 
   2. ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 
 

 

20 วัน 



117 
 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กิจกรรม : 
   1. แสวงหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ก าหนด 
   2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 
 

 

90 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
กิจกรรม : 
   1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ 
       ประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 
 

 

110 วัน 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
กิจกรรม : 
   1. วิเคราะห์  สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบ 
       การน าเสนอที่เข้าใจง่าย 
 

 

130 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 
กิจกรรม : 
   1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

150 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
กิจกรรม : 
   1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส่วนอาคารสถานที่ 

 

 

170 วัน 

 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 
กิจกรรม : 
   1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

200 วัน 

 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม)  ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

 

 

 

 

 



118 
 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 - - - 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : มีองค์ความรู้ในวิธีการจัดการควบคุมพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ส่วนพัสดุ 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด : 
 3.1 เพ่ือจัดการความรู้ให้ได้วิธีการควบคุมพัสดุที่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบฯ พัสดุ 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในกระบวนงานการควบคุมพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านการควบคุม

พัสดุ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบฯ พัสดุ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ 

4.  ระยะเวลาโครงการ  :   จ านวน  237  วัน (รวมทั้งหมด) 

5.  รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต:  เกิดองค์ความรู้เป็นคู่มือ/แนว 
ปฏิบัติเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
การควบคุมพัสดุ สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องในแนวทาง 
เดียวกัน 

      

ตัวช้ีวัด: 
1.  ร้อยละความส าเร็จของการเข้าร่วม  
     ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 

 
20 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 22  วัน 
กิจกรรม :  

1. จัดประชุมพนักงานส่วนพัสดุเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ และมีการก าหนดประเด็นและนิยามความรู้
ร่วมกันได้อย่างชัดเจน 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 42  วัน 
กิจกรรม :  

1. ค้นหาประเด็นความรู้ตามกรอบที่ก าหนด โดยใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ 
 ในการรวบรวมความรู้ 

2. แสวงหาพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการควบคุม 
พัสดุที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมพัสดุ  
มาถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้ประสบ 
ผลส าเร็จ 

3. สรุปประเด็นความรู้ตามกรอบท่ีก าหนด 

 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 94  วัน 
กิจกรรม :  

1. รวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นหา แลกเปลี่ยน น ามาสรุปจัดให้เป็น 
หมวดหมู่ 

2. จัดเก็บความรู้ไว้ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 134  วัน 
กิจกรรม :  

1. จัดประชุมพนักงานและผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือท าการ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้ 

2. จัดท าแนวทางการท าคู่มือให้มีรูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจง่าย 

 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 179  วัน 
กิจกรรม :  

1. บันทึกความรู้ที่ได้เข้าสู่ระบบคลังความรู้ของส่วนพัสดุ โดยจัดท าเป็น 
คู่มือ/แนวปฏิบัติ และจัดเก็บความรู้ไว้ใน Website เพ่ือเผยแพร่องค์ 
ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษา 

 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 209  วัน 
กิจกรรม :  

1. ผลักดันให้มีการน าความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วนพัสดุ  เพ่ือเป็นการทบทวน

กระบวนการให้พนักงานเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย* 

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 237  วัน 
กิจกรรม :  

1. ประเมินผลส าเร็จจากพนักงานส่วนพัสดุและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมพัสดุ ในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 20,000 - 20,000 
2559 - - - 
2560 - - - 

รวมทั้งสิ้น 20,000 - 20,000 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :    มีองค์ความรู้วิธีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :   ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1  เพ่ือให้ได้วิธีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
3.2  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้มาพัฒนาบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ

เพ่ือพัฒนาการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ระยะเวลาโครงการ :    จ านวน 190 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิต : การก าหนดวิธีการจัดประชุม 
สภามหาวิทยาลัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมสภา 

มหาวิทยาลัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ร้อยละ 80 85 90 100 - 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ (20 วัน) 20 วัน 
กิจกรรม :  

1. ก าหนดประเด็นวิธีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
2. ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน โดยทบทวนความรู้ที่มีอยู่และความรู้

ที่ต้องแสวงหาเพ่ิมเติม รวมทั้งการศึกษาจากปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ (60 วัน) 80 วัน 
 กิจกรรม : 

1. แสวงหาความรู้จากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ โดย 
1.1 เชิญผู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้ และให้

ค าแนะน า/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2 ขอค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์  

2.  ใช้เครื่องมือ KM เพ่ือรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (30 วัน) 110 วัน 
 กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อยๆ และจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่ก าหนดไว้ให้ชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (20 วัน) 130 วัน 
 กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ เพ่ือจ าแนกหมวดหมู่ และ
จัดรูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจง่ายและชัดเจน โดยจัดท าเป็นเอกสารหรือสื่อต่างๆ  

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ (20 วัน) 150 วัน 
 กิจกรรม :  

1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติได้ 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (20 วัน) 170 วัน 
 กิจกรรม :  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ (20 วัน) 190 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริง 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
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7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558 4,000.00 - 4,000.00 
2559 4,000.00 - 4,000.00 
2560 4,000.00 - 4,000.00 

รวมทั้งสิ้น 12,000.00 - 12,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 
คณะกรรมการการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 4. คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน 
5. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม หรือผู้แทน 6. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือผู้แทน 
7. คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือผู้แทน 8. คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ หรือผู้แทน 
9. คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือผู้แทน 10. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือผู้แทน 
11. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา หรือผู้แทน 12. ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือผู้แทน 
13. ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

หรือผู้แทน 
14. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หรือผู้แทน 

15. ผู้อ านวยการเทคโนธานี หรือผู้แทน 16. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา หรือผู้แทน 
17. ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี หรือผู้แทน 
18. ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ หรือผู้แทน 

19. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน 20. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
21. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 22. หัวหน้าส่วนแผนงาน 
23. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ 24. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญช ี
25. หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ 26. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
27. หัวหน้าส่วนประชาสัมพนัธ์ 28. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
29. หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ 30. หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการ 
31. เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน (นางสาวจุไรรัตน์  วิสัยดี) 32. เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน (นางสาวจงชญา  วีระชัย) 
  
ผู้จัดท ารูปเล่ม :  นางช่ออุบล  บูราณ/นางสาวจุไรรัตน์  วิสัยดี 
 
ผู้ตรวจสอบ :  หัวหน้าส่วนแผนงาน 
 
ออกแบบปก :  นายณัฐวฒุิ  ชาติเผือก 
 
เดือน/ปีที่พิมพ ์ คร้ังที่ 1 – ธันวาคม 2557 
 




