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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คำนำ
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management: KM) ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ระยะ 5 ปี
(ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559) เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒ นาการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 นั้น
เพื่อให้การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี เกิดผลสาเร็จตามเป้ าหมายที่กาหนด มหาวิทยาลัยจึงได้ มอบหมายให้ หน่วยงานจัดทา
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรู้ ได้ดาเนินการวิเคราะห์แผนของหน่วยงานและรวบรวมตามขอบเขตการจัดการศึกษา (KM
Focus Area) ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านบริ การวิชาการ ด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สกอ. คือ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
กำรพั ฒ นำสถำบั น สู่ ส ถำบั น เรี ย นรู้ และสอดรั บ กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ความว่ า
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น สถาบันแห่งการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม” เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็น
ที่ พึ่ งของสั ง คม โดยแผนปฏิ บั ติ ก ารการจั ด การความรู้ นี้ ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
เรียบร้อยแล้ว
มหาวิท ยาลั ย หวังเป็ น อย่างยิ่งว่าจะได้รับ ความร่ว มมื อจากทุก ฝ่ ายในการพั ฒ นาการ
จั ด การความรู้ ข องมหาวิท ยาลั ย และให้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารดั งกล่ า วประสบความส าเร็ จ เป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป โดยเล่มแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ นี้ ให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 10
มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มิถุนายน 2559
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แนวทาง

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

ผลผลิตการจัดการความรู้

หน่วยงาน

ระยะเวลา
โครงการ

สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
1.2(1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือ การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาผูเ้ รียนให้ มีองค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมให้นกั ศึกษา ส่านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่่าและรักษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและใช้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
นักศึกษาให้คงอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยได้จน
พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น
ส่าเร็จการศึกษามากขึ้น

240

1.2(3) พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียน เพื่อให้คณาจารย์ได้มีองค์ความรู้เพื่อใช้ใน
เป็นส่าคัญในลักษณะการค้นคว้าด้วยตนเองจากปัญหา การพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
จริง ที่สร้างความสนใจแก่นักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่าง
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อเนื่อง

มีองค์ความรูส้ ่าหรับการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ

สถานพัฒนาคณาจารย์

120

1.2(5) จัดให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
กิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาหลักสูตรพยาบาล-ศาสตร์ ตาม
กรอบคุณวุฒิการอุดมศึกษาที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ส่านักวิชาพยาบาลศาสตร์

270

องค์ความรู้ในการส่งเสริมให้นักศึกษา
ปริญญาตรีเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา

289

ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา

120

เพื่อให้การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของ
ทุกสาขาวิชาของส่านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มีมาตรฐานเดียวกันตลอดหลักสูตร

1.6(3) เพิ่มศักยภาพห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้
โดยมีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอต่อความต้องการ บริการและความต้องการใช้บริการ
ของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6(4) ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและต่าราทีม่ ีคุณภาพ
ทันสมัย โดยเน้นการสร้างคุณค่าและให้ความส่าคัญ
ทัดเทียมกับการวิจัย โดยการสร้างแรงจูงใจแก่

เพื่อให้บุคลากรหรือนักศึกษาใน
องค์ความรู้ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยได้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ด้วยเครือ่ งพิมพ์สามมิติ (3D Printer)
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างกัน

2
แนวทาง

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

ผลผลิตการจัดการความรู้

หน่วยงาน

ระยะเวลา
โครงการ

คณาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้มผี ล
อย่างเป็นรูปธรรม

สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา
2.2(5) ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการของ องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้
มีองค์ความรู้ในวิธีการบริหารงานวิจัยเพื่อ
หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยให้คล่องตัว เพื่อสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานวิจัยของ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานวิจัยของนักวิจัย
การวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
นักวิจัยให้เกิดความคล่องตัวสูงขึ้นและเกิด ให้เกิดความคล่องตัวสูงขึ้น
ประโยชน์สูงสุด

ส่านักวิชาวิทยาศาสตร์

210

ส่านักวิชาเทคโนโลยีสังคม

330

สนับสนุนด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
-

สนับสนุนด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.2(2) พัฒนาห้องไทยศึกษานิทัศน์ให้เป็นแหล่งรวม
องค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีพื้นบ้าน

น่าองค์ความรู้ที่ได้มาผลิตเป็นเครือ่ งมือใน
การเผยแพร่องค์ความรู้ 3 รูปแบบ 1)
คู่มือการเยีย่ มชม:ส่าหรับผู้ใช้บริการ 2)
คู่มือการน่าชม:ส่าหรับผู้ปฏิบัติงาน ของ
ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรม
อาเซียน และ 3) พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
(Virtual museum)

องค์ความรู้ชุดนิทรรศการวัสดุทาง
วัฒนธรรมห้องไทยศึกษานิทัศน์และ
วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อสนับสนุนด้านการ
ท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3
แนวทาง

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

ผลผลิตการจัดการความรู้

หน่วยงาน

ระยะเวลา
โครงการ

สนับสนุนด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
5.1(1) ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อก่าหนด ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความคล่องตัว
โปร่งใส และตรวจสอบได้

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรูค้ วามเข้าใจที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อบังคับ ระเบียบ ศูนย์บริการการศึกษา
ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา มติและแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้องกับนักศึกษา
ขั้นปริญญาตรีระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี
ที่เกี่ยวข้อง

60

5.1(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

เป็นเครื่องมือในการบริหาร และติดตาม
การด่าเนินงานการจัดประชุม ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวทางการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ

155

เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้
แนวปฏิบัติ ประสบการณ์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ

มีองค์ความรู้ที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่ดี
บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้และใช้
ความรู้ที่ได้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมือ
อาชีพ

เทคโนธานี

200

เพื่อถอดบทเรียนความรู้และค้นหาปัจจัย
แห่งความส่าเร็จและข้อจ่ากัดต่าง ๆ ของ
การจัดท่าแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย

การน่าเครื่องมือการจัดการความรูม้ า
พัฒนากระบวนการจัดท่าแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนแผนงาน

300

ถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและเป็น
มาตรฐานเดียวกันของหน่วยงาน

คู่มือการปฏิบตั ิงานของส่วนส่งเสริม
วิชาการ

ส่วนส่งเสริมวิชาการ

840

4
แนวทาง
5.1(3) พัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้น การลด
ขั้นตอนการท่างาน และการพัฒนาไปสู่การให้บริการ
แบบบริการเบ็ดเสร็จ

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

ผลผลิตการจัดการความรู้

เพื่อให้ได้องค์ความรู้อันเป็นรากฐานส่าคัญ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
ที่จะน่าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรสูค่ วาม บริหารงาน มีการพัฒนาอันจะเกิดเป็น
เป็นเลิศอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน
รากฐานส่าคัญที่จะน่าไปสู่การขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบที่
ยั่งยืน
เพื่อให้บุคลากรพัฒนาการจัดการระบบ
องค์ความรู้ในการส่งเสริมกิจกรรมของ
การท่างานของแต่ละคน ให้มี
มหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทาง
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข็ม กิจกรรมสูงขึ้น (การจัดเตรียมสถานที่
แข็งภายในหน่วยงาน
กีฬา“สุรนารีเกมส์” ครั้งที่ 44)
เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านประชาสัมพันธ์
และบุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ส่านักวิชาแพทยศาสตร์

ส่วนอาคารสถานที่ - งาน
อาคารสถานที่ฯ

แนวปฏิบัติที่ดีในการต้อนรับคณะศึกษา ดู สถานกีฬาและสุขภาพ
งาน และเยี่ยมชมสถานกีฬาและสุขภาพ

ระยะเวลา
โครงการ
210

140

145

5.5(2) สนับสนุนให้มีการด่าเนินงานตามแผนการดูแล เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการซ่อมบ่ารุง การซ่อมบ่ารุงภายในมหาวิทยาลัย
บ่ารุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค และรักษาอาคารให้เป็นระบบ และแนว
เทคโนโลยีสรุ นารี
ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติท่ดี ีให้กับผู้สนใจ
สูงสุดในระยะสั้น 5 ปี และระยะยาว 10 ปี

ส่วนอาคารสถานที่ - งาน
ซ่อมบ่ารุงฯ

365

5.5(5) ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย โดยเน้นด่าเนินการใน 3 ด้าน
ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้่า (Reuse)
และการน่ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

ส่วนอาคารสถานที่ - งาน
ภูมิทัศน์

213

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรรุ่นใหม่และเผยแพร่สู่ภายนอก

องค์ความรู้ในการขุดล้อมต้นไม้ใหญ่

5
แนวทาง
5.5(9) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารเคมี
ภายในห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานที่กา่ หนด

5.6(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทีด่ ่าเนินการอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภารกิจ

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

ผลผลิตการจัดการความรู้

หน่วยงาน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ระยะเวลา
โครงการ
160

เพื่อให้มีการจัดการสารเคมีที่เป็นระบบ มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

การจัดการสารเคมีโดยใช้ระบบ
ChemInvent 2014

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ของ
บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมก่ากับดูแลเครื่องมือเทคโนโลยี ส่วนอาคารสถานที่ - งาน
รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย

214

เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สามารถบริหารจัดการระบบ Windows
Server 2012 Hyper-V ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีองค์ความรู้ด้าน Virtualization with
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Windows Server 2012 Hyper-V อย่าง
มีประสิทธิภาพ

360

บุคลากรมีองค์ความรู้ และสามารถใช้เพื่อ
การให้บริการและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายได้

การสร้างองค์ความรู้ในด้านการให้บริการ
และการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

360

ส่วนกิจการนักศึกษา

200

5.6(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทีด่ ่าเนินการอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภารกิจ

เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านบริหาร ระบบบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษา
จัดการด้านกิจการนักศึกษาและด้านการ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนกิจการ
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย

5.6(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทีด่ ่าเนินการอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภารกิจ

บุคลากรพัฒนาการจัดการประชุมสภา
องค์ความรู้วิธีการจัดการประชุมสภา
ส่านักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยระบบ เทคโนโลยีสรุ นารี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
อิเล็กทรอนิกส์

125

6
แนวทาง

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

ผลผลิตการจัดการความรู้

หน่วยงาน
หน่วยประสานงาน มทส.
กทม.

ระยะเวลา
โครงการ
180

5.6(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทีด่ ่าเนินการอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภารกิจ

ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสารและพัฒนาการบริการด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ความรู้ในการจองห้องประชุมด้วย
ระบบออนไลน์

5.6(3) พัฒนาส่วนต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มีระบบคลังข้อมูล
แบบแหล่งเดียว มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีม่ ี
ประสิทธิภาพ มีระบบ Enterprise Resource
Planning (ERP) มีระบบ Integrated Web ที่รองรับ
การเรียนการสอนให้สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อใช้งานได้
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถ
รองรับการประเมินมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและ
ภายนอก
5.7(1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้อตั
ลักษณ์ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

สามารถก่าหนดรูปแบบของ Virtual
Server และสามารถก่าหนด
ระบบปฏิบตั ิการทีเ่ หมาะสมกับความถนัด
ของผู้ดูแลระบบได้ตามต้องการ

องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ Virtual สถานส่งเสริมและพัฒนา
Server
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MIS)

150

น่าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ QR
code) มาใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และการเผยแพร่ข้อมูล

องค์ความรู้ในด้านข้อมูลของฟาร์ม
มหาวิทยาลัยและสวนเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษาผ่านระบบสารสนเทศ
(QR code)

ส่านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

210

องค์ความรู้ด้านกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ
ก่อให้เกิดเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง

องค์ความรู้ในกระบวนการด้าน
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

ส่วนประชาสัมพันธ์

200

5.7(3) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีแผน ผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้องเกิดความรู้ ความ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่านักวิชาทันตแพทยศาสตร์
กลยุทธ์ที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนา
เข้าใจในการจัดท่าแผนพัฒนา
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของส่านัก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 วิชาทันตแพทยศาสตร์
(พ.ศ.2560-2564) ของส่านักวิชาทันตฯ

50

7
แนวทาง

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

5.7(5) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM) ของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และมี
การน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในลักษณะการน่า
ความรู้ไปเป็น “ปัญญาปฏิบตั ิ”

บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนว
ปฏิบัติ ประสบการณ์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข และสามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได้

มีองค์ความรู้ที่เป็นระบบ แบ่งปันความรู้
จากคู่มือการปฏิบัติงานสู่การปฏิบตั ิจริง
ประจ่าปีงบประมาณ 2559

ศูนย์กิจการนานาชาติ

ระยะเวลา
โครงการ
243

5.7(5) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM) ของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และมี
การน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในลักษณะการน่า
ความรู้ไปเป็น “ปัญญาปฏิบตั ิ”

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นและน่าความรู้
มาแบ่งปันระหว่างกัน

การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงานในองค์กร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

200

เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของบุคลากรและ
สามารถใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันได้ ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดกระดาษ

องค์ความรู้ในงานสารบรรณในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (จัดท่า “คู่มือ
ปฏิบัติงานสารบรรณในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์”)

ส่วนสารบรรณและนิติการ

365

5.7(5) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM) ของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และมี
การน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในลักษณะการน่า
ความรู้ไปเป็น “ปัญญาปฏิบตั ิ”

เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยสามารถ
ปฏิบัติงานที่ตนเองไม่มีทักษะและความ
ช่านาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรูส้ ู่การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยตรวจสอบภายใน

270

ผลผลิตการจัดการความรู้

หน่วยงาน

8
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เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

5.7(5) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM) ของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และมี
การน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในลักษณะการน่า
ความรู้ไปเป็น “ปัญญาปฏิบตั ิ”

เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาและท่าความ
เข้าใจเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการความรู้
(Knowledge Management)” ด้านการ
บริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การพัฒนาองค์ความรู้ และการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านงานบริการสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

สุรสัมมนาคาร

ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช่วยใน

การจัดการความรู้การขยายพันธุ์มะเดื่อ
ฝรั่ง โดยใช้เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

การขยายพันธุ์ในอนาคต

ผลผลิตการจัดการความรู้

หน่วยงาน

ระยะเวลา
โครงการ
60

180

5.8(1) พัฒนาแนวทางการด่าเนินงานด้านการเงินและ
งบประมาณ โดยการทบทวนและจัดท่าแผนกลยุทธ์
ด้านการเงินเพื่อบริหารการเงิน การลงทุนระยะยาว
และการพัฒนาความสามารถในการหารายได้เพื่อการ
พึ่งพาตนเองได้ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาอยู่เสมอและมี แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้าน
ส่วนการเงินและบัญชี
คุณภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อหน่วยงาน
การเงินและบัญชีส่งผลสัมฤทธิ์ต่องานดีขึ้น

220

เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของส่านักวิชา

องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดการปฏิบัติงานของ ส่านักวิชาทันตแพทยศาสตร์
พนักงานจัดท่าเป็นเอกสารการด่าเนินงาน
ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบทาง
การเงินมหาวิทยาลัย

60

5.8(3) เร่งรัดการบริหารสินทรัพย์และทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปการเงินและ
ผลตอบแทนในเชิงสังคมทีเ่ ป็นรูปธรรม

เพิ่มความรู้และทักษะในกระบวนงานการ
ควบคุมพัสดุที่ถูกต้องตามขั้นตอนและ
ระเบียบฯ พัสดุ

มีองค์ความรู้ในวิธีการจัดการควบคุมพัสดุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนพัสดุ

237

ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ
เงินกองทุนส่วนบุคคล-มทส. และมีความ
เข้าใจมากขึ้น

องค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล-มทส.

ส่วนบริหารสินทรัพย์

60

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้-สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา

9

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : มีองค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อจัดการความรู้ให้ได้วิธีการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3.2 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และใช้พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 130 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลผลิต: องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ตัวชี้วัด :
1. ความสาเร็จของการนาองค์ความรู้ไปใช้
โดยนักศึกษาในกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

ร้อยละ

2559

10

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

20

30

40

2563

50

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นย่อยๆ ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
2. กาหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน

ระยะเวลาดาเนินการ*
20 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

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

30 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :

30 วัน

1. วิเคราะห์และจาแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อยๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่กาหนด
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการ
นาเสนอที่เข้าใจง่าย
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ ในการนาเสนอ

60 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :

60 วัน

1. นาความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการเรียนการสอน
2. นาความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการติว
ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

80 วัน

กิจกรรม :
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสานักวิชาฯ
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ ในกระบวนการแลกเปลี่ยน
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลความสาเร็จในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
2. จัดทาเอกสารคู่มือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และนาเผยแพร่ต่อไป
หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้

130 วัน
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7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
9,000
20,000
20,000

รวมทั้งสิ้น

49,000

เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
9,000
20,000
20,000
49,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : มาตรฐานการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ตามกรอบคุณวุฒิการอุดมศึกษา
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อจัดการความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาพยาบาล ตามกรอบคุณวุฒิการอุดมศึกษา
3.2 เพื่อให้การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของทุกสาขาวิชาของสานัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ มีมาตรฐานเดียวกันตลอดหลักสูตร
3.3 เพื่อพัฒนาแบบฟอร์มมาตรฐานในการจัดทาชิ้นงานเพื่อการวัดผลการศึกษาทางการพยาบาล
3.4 เพื่อพัฒนาแบบให้คะแนนเพื่อการประเมินผลการศึกษาทางการพยาบาล
3.5 เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 6 ด้าน ตามกรอบคุณวุฒิการอุดมศึกษา
4 ระยะเวลาโครงการ: จานวน ......270...........วัน (รวมทั้งหมด)
5 รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ตามกรอบคุณวุฒิการ
อุดมศึกษา ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด :
1. จานวนขอบข่ายความรู้
2. จานวนองค์ความรู้ที่จาเป็น แหล่ง และ
วิธีการเข้าถึง
3. หมวดหมู่ความรู้
4. จานวนช่องทางการเข้าถึงความรู้
5. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้
6. จานวนผลงานหรือนวัตกรรม
a. แบบฟอร์มมาตรฐานในการจัดทา
ชิ้นงานเพื่อการวัดผลการศึกษา
ทางการพยาบาล (แบบประเมิน
กลางและแบบประเมินเฉพาะสาขา)

เรื่อง
เรื่อง

2
>4

-

-

-

-

เรื่อง
ช่องทาง
เรื่อง

2
4
1

-

-

-

-

เรื่อง

>6

-

-

-

-
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ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562
-

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

b. แบบให้คะแนนเพื่อการประเมินผล
การศึกษาทางการพยาบาล (แบบ
ประเมินกลางและแบบประเมิน
เฉพาะสาขา)
c. แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 6 ด้าน ตาม คอ. 1
d. คู่มือวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี
7. จานวนผลงานที่ได้รับการยอมรับ/
ยกย่อง
8. มีการประเมินองค์กรเรื่องการจัดการ
ความรู้

แบบ

2559
>6

เรื่อง

1

-

-

-

-

เรื่อง

1

-

-

-

-

เรื่อง

>4

-

-

-

-

เรื่อง

1

-

-

-

-

2563
-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. ประชุมคณะทางานวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
2. ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
3. ประชุมคณาจารย์

ระยะเวลาดาเนินการ*
.....30..... วัน

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. ระบุแหล่งและวิธีการเข้าถึงความรู้ ในสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
2. ระบุแหล่งและวิธีการเข้าถึงความรู้ นอกสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
1. ประชุมสัมมนา
2. มอบหมายประเด็นความรู้ให้คณาจารย์รับผิดชอบสร้างและแสวงหา (เป็นทีม)

........30...... วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. ประชุมคณะทางานจัดการความรู้ และคณะทางานวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อจัดความรู้ให้เป็นระบบ
2. ระบุรายการความรู้ตามหมวดหมู่ความรู้

.......60...... วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. สกัดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มย่อย
2. ประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนผลการประมวลและกลั่นกรองความรู้

........60...... วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
1.1 จัดทาและแจกคู่มือ
1.2 เผยแพร่ทาง group mail ของสานักวิชา

.........90..... วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
2. สอนงาน (Coaching)
3. เรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)
4. จัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) สาหรับองค์ความรู้เฉพาะเรื่อง
เฉพาะสาขาวิชา

......120....... วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้
1. ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่สร้างขึ้น
2. ประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการความรู้

.......270...... วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
9,000
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
9,000
-

รวมทั้งสิ้น

9,000

-

9,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : องค์ความรู้ในการส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรีเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดเพิ่มขึ้น
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการและความต้องการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 365 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลผลิต: องค์ความรู้ในการส่งเสริมให้นักศึกษา
ปริญญาตรีเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด :
1. สามารถนาองค์ความรู้ไปปรับปรุงการ
บริการห้องสมุด ทาให้จานวนนักศึกษา
ปริญญาตรีที่ไม่ใช้บริการห้องสมุดมีการ
ใช้บริการห้องสุมดเพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ

2559

5

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

............ ............ ............ ............

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจาศูนย์บรรณสารฯ เพื่อกาหนด
ประเด็นการจัดการความรู้และ วางแผนและหาแนวทางการสร้างองค์ความรู้

แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. แสวงหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา

แล้วเสร็จ
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

3. สร้างเครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และจาแนกข้อมูลที่ได้เป็นหมวดหมู่ตามประเด็นและการจัดเก็บ
ข้อมูลตามหมวดหมู่ที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้และจัดรูปแบบการนาเสนอ
ให้เข้าใจได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. นาองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่หลากหลายวิธี เช่น บนเว็บไซต์ โปสเตอร์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงโดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. นาองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ เช่น การประชุม การเสวนา ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. นาองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้
บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น และเกิดการเรียนรู้ต่อไป

กุมภาพันธ์ 59

มีนาคม-เมษายน 59

พฤษภาคม-มิถุนายน
59

กรกฎาคม-สิงหาคม59

กันยายน 59

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
9,000
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
9,000
-

รวมทั้งสิ้น

9,000

-

9,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer)
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
a. เพื่อให้บุคลากรหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
b. เพื่อให้บุคลากรหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 120 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ร้อยละ

100

........

........

........

........

เล่ม

1

-

-

-

-

หน่วยนับ

ผลผลิต:
องค์ความรู้ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วย
เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer)
ตัวชี้วัด :
1. บุคลากรหรือนักศึกษาสามารถสร้าง
ชิ้นงานต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
และสามารถนาความรู้ไปพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยได้
2. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดหัวข้อในการจัดการความรู้
2. กาหนดแผนการดาเนินงานการจัดการความรู้

ระยะเวลาดาเนินการ*
15 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์
สามมิติ

45 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. จัดทาเอกสารคู่มือการฝึกอบรม

60 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. จัดเตรียมสถานที่ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการฝึกอบรม
2. วางแผนจัดการฝึกอบรม

75 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. ดาเนินการฝึกอบรม

90 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. ทดสอบความรู้ของผู้เข้าอบรมโดยการฝึกปฏิบัติตามชิ้นงานที่มอบหมาย

105 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ทาการประเมินผล
2. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

120 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
เงินงบประมาณ
9,000
9,000

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
9,000
9,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : มีองค์ความรู้สาหรับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สถานพัฒนาคณาจารย์
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อให้คณาจารย์ได้มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 120 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต: องค์ความรู้สาหรับการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัด :
1. การนาความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอน

หน่วยนับ

ร้อยละ

2559

30

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

40

50

60

2563

70

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นและเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. แสวงหาบุคคลที่ประสบความสาเร็จในประเด็นที่กาหนด
2. ใช้เครื่องมือ KM เพื่อดึงความรู้จากผู้ประสบความสาเร็จ
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

20
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. จัดรูปแบบองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

30 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. มีการเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก

60 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์
2. มีการจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในรูปแบบเอกสาร

90 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลการนาความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน

120 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้-สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : มีองค์ความรู้ในวิธีการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยของ
นักวิจัยให้เกิดความคล่องตัวสูงขึ้น
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สานักวิชาวิทยาศาสตร์
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อจัดการความรู้ให้ได้วิธีการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยของนักวิจัยให้เกิดความ
คล่องตัวสูงขึ้น
3.2 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยของนักวิจัยให้เกิดความ
คล่องตัวสูงขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ระยะเวลาโครงการ : จานวน 210 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต : องค์ความรู้ในวิธีการบริหาร
งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัย
ของนักวิจัย
ตัวชี้วัด :
ความสาเร็จของการนาองค์ความรู้ไปใช้
โดยนักวิจัยทราบขั้นตอนและระเบียบวิธี
ปฏิบัติในการบริหารงานวิจัยและมี
เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยให้
เกิดความคล่องตัวสูงขึ้น
6.

หน่วยนับ

ร้อยละ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

2563

20

40

50

60

70

7. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นย่อยในการบริหารงานวิจัยให้นักวิจัยเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานวิจัยของนักวิจัยให้เกิดความคล่องตัวสูงขึ้น
2. กาหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน

แล้วเสร็จ
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. แสวงหาวิธีการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร และปรับปรุงวิธีการบริหารงานวิจัยแบบเดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้ เช่น การศึกษาดูงาน
จากสถานวิจัย สานักวิชาต่างๆ

ระยะเวลาดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และจาแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็น
หลักและประเด็นย่อย และจัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ที่กาหนด

แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และ
จัดรูปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่าย

……60…วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. นาความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยของ
นักวิจัย โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการเผยแพร่ และ
จัดทาคู่มือการบริหารงานวิจัยให้กับนักวิจัย

……60…วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสานักวิชา เช่น เอกสาร
คู่มือ การแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
และเจ้าหน้าที่สถานวิจัย สานักวิชาต่างๆ

……30…วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลสาเร็จในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

……60…วัน
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7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

2559
2560
2561

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้-สนับสนุนด้านการทะนุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : องค์ความรู้ชุดนิทรรศการวัสดุทางวัฒนธรรมห้องไทยศึกษานิทัศน์
และวัฒนธรรมอาเซียนสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม เพื่อสนับสนุนด้าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวัสดุทางวัฒนธรรม และเนื้อหานิทรรศการที่จัดแสดงภายในห้องไทยศึกษา
นิทัศน์ จานวน 6 หัวข้อ
3.2. เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาผลิตเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ 3 รูปแบบ ดังนี้
3.2.1 ระยะที่ 1:
- คู่มือการเยี่ยมชมห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน: สาหรับผู้ใช้บริการ
- คูม่ ือการนาชมห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน: สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
3.2.2 ระยะที่ 2:
- พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual museum) ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 330 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
องค์ความรู้เกี่ยวกับวัสดุทางวัฒนธรรม
และเนื้อหานิทรรศการที่จัดแสดงภายในห้อง
ไทยศึกษานิทัศน์
ตัวชี้วัด :
1. คู่มือการเยี่ยมชมห้องไทยศึกษานิทัศน์
และวัฒนธรรมอาเซียน: สาหรับ
ผู้ใช้บริการ
2. คู่มือการนาชมห้องไทยศึกษานิทัศน์
และวัฒนธรรมอาเซียน: สาหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน

เล่ม

1

-

-

-

-

เล่ม

1

-

-

-

-
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6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดกรอบเนื้อหาในการรวบรวมองค์ความรู้ในแต่ละหัวข้อนิทรรศการ

30 วัน

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทาองค์ความรู้ หัวข้อที่ 1-2 เรื่อง ที่นี่อีสาน
และ ทามา-หากิน
2. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทาองค์ความรู้ หัวข้อที่ 3-4 เรื่อง ปลูกบ้าน-สร้าง
เรือน และ นุ่งฝ้าย-ห่มไหม
3. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทาองค์ความรู้ หัวข้อที่ 5-6 เรื่อง บันเทิง-เริงเล่น
และ งานบุญ-ไหว้ผี

90 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ทั้ง 6 หัวข้อ จัดทาเป็น (ร่าง) คู่มือการเยี่ยมชมห้องไทย
ศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน: สาหรับผู้ใช้บริการ (ฉบับภาษาไทย)

30 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ทั้ง 6 หัวข้อ จัดทาเป็น (ร่าง) คู่มือการนาชมห้องไทย
ศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน: สาหรับผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับภาษาไทย)

30 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. จัดแปลคู่มือการเยี่ยมชม (สาหรับผู้ใช้บริการ) และนาชม (สาหรับผู้ปฏิบัติงาน)
ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน เป็นภาษาอังกฤษ

60 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. ใช้งานคู่มือและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือผ่านสื่อต่าง ๆ ของสานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

60 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินประสิทธิผลการใช้คู่มือ

30 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
9,000
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
9,000
-

รวมทั้งสิ้น

9,000

-

9,000

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้-สนับสนุนด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การจัดการความรู้ผ่านระบบสารสนเทศ (QR code)
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1. นาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ QR code) มาใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้เข้าศึกษาดูงาน และ/หรือ ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงองค์ความรู้ได้มากขึ้น
3.2. เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการข้อมูลสาหรับกลุ่มผู้มาศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชม โดยเฉพาะในพื้นที่การ
ผลิตที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า เช่น พื้นที่การผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มด้านปศุสัตว์
หรือ ไม่ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมายังมหาวิทยาลัย สามารถศึกษาข้อมูลได้จาก QR code ที่หน้าเว็บเพจ KM
สวทก.
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 210 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต:
องค์ความรู้ในด้านข้อมูลของฟาร์ม
มหาวิทยาลัยและสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษาผ่านระบบสารสนเทศ (QR code)
ตัวชี้วัด :
1. นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน และ
ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของฟาร์มมหาวิทยาลัยและสวนเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาผ่านระบบ
สารสนเทศ (QR code)
2. คู่มือการจัดการความรู้ผ่านระบบ
สารสนเทศ (QR code)

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ร้อยละ

65

70

80

80

80

เล่ม

1

-

-

-

-
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6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. ประชุมคณะทางาน และผู้แทนจากฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมคัดกรอง
ประเด็น หรือหัวข้อองค์ความรู้ ที่จะนามาทา QR code

30 วัน

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. เก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

60 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. สรุปข้อมูลองค์ความรู้ ที่จะนาไปทา QR code

90 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการใช้งานจริงและตัวแปรต่างๆ ที่
ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา

120 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. ดาเนินการนาข้อมูลเข้าระบบ QR code

150 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แลกเปลีย่ นเรียนรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

180 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. จัดทาคู่มือการจัดการความรู้ผ่านระบบสารสนเทศ (QR code)
2. เผยแพร่ QR code

210 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้

29
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
9,000
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
9,000
-

รวมทั้งสิ้น

9,000

-

9,000

30

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สานักวิชาแพทยศาสตร์
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นสาคัญ
3.2 เพื่อให้ได้องค์ความรู้อันเป็นรากฐานสาคัญที่จะนาไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่าง
เป็นระบบที่ยงั่ ยืน
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 210 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต:
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารงาน มีการพัฒนาอันจะเกิดเป็นรากฐาน
สาคัญที่จะนาไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด :
1. ความสาเร็จของการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็นเลิศในองค์ความรู้ที่ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หน่วยนับ

ร้อยละ

2559

30

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

-

-

-

2563

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. เชิญวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้ในการทา Functional Competency แก่
บุคลากรสานักวิชาแพทยศาสตร์
2. กาหนดวันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร โดยไตรมาสละ 1 ครั้ง

60 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

3. กาหนดคณะทางานภายในองค์กร
4. กาหนดนิยามในแต่ละองค์ความรู้
60 วัน

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. เชิญวิทยากรจากภายนอก
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
-

-

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
-

-

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
-

-

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
-

-

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
-

-

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
9,000
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
9,000
-

รวมทั้งสิ้น

9,000

-

9,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ของสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
3.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการประสานงานที่ดีร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์
บุคลากรสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนแผนงาน
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 50 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต: องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากหัวหน้าส่วน
แผนงานเพื่อจัดทาข้อมูลประการการจัดทา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสานักวิชาทันตแพยศาสตร์
ตัวชี้วัด :
เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน และเป็นไป
ตามแผนปฎิบัติงานของสานักวิชาฯ

ร้อยละ

60

70

80

90

100

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
กาหนดประเด็นเพื่อการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยะที่ 12 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์

5 วัน

33
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. Learn การร่วมรับฟังรายละเอียดการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
คณาจารย์และบุคลากรได้เรียนรู้ร่วมกัน เกิดการทบทวน แก้ไขปรังปรุง มีทิศ
ทางการทางานที่ชัดเจน
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้

10 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) จากส่วนแผนงาน
2. นาองค์ความรู้จากหัวหน้าส่วนแผนงาน และระดมความคิดเห็นจาก
คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันคิดจัดทา ปรับปรุง แก้ไข เพื่อการพัฒนา

15 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
จัดทาเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของสานักวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ ให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กาหนด

17 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. แจกจ่ายเอกสาร ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน
2. จัดทาหน้าเวปไซต์ ด้านการพัฒนาการจัดทาแผนระยะที่ 12 (พ.ศ.25602564) ของสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้ทุกคนในสานักวิชาได้เข้าไป
ศึกษาข้อมูล และเป็นแนวทางสาหรับการดาเนินงาน

27 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

47 วัน

กิจกรรม :
1. จัดกิจกรรม Show and Share and Learn คณาจารย์ และบุคลากร
สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ให้ได้รับทราบ และมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
2. จั ดกิจกรรมจิ บน้ าชายามบ่ าย Sharing KM คณาจารย์ และบุ คลากร โดย
เชิญวิทยากรผู้ให้ ความรู้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน

34
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
ประเมินผลความสาเร็จในการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทางาน

50 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
6. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การบริหารจัดการด้านการเงินของสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
7. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
8. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
8.1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8.2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการประสานงานที่ดีร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์
บุคลากรสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่การเงิน
8.3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 60 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต: องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจัดทาเป็นเอกสารการดาเนินงาน
ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด :
ผลการดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ลดปัญหา
ความเสี่ยงด้านการเงิน

ร้อยละ

60

70

80

90

100

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดแผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ
2. สารวจ รวบรวม ความคิดเห็นหัวข้อจากคณาจารย์สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์

5 วัน

36
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
3. Learn การร่วมรับฟังรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณาจารย์
และบุคลากรได้เรียนรู้ร่วมกัน เกิดการทบทวน แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนงาน
4. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้

5 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ และจาแนกเนื้อหาของวิธีการปฏิบัติงานและรวบรวมขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด สาหรับดาเนินงานให้ชัดเจนเป็นปัจจุบัน

5 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. จัดทาเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการเงิน
เป็นรูปเล่มให้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กาหนด

5 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. แจกจ่ายเอกสารประกอบการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน ให้กับ
คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน
2. จัดทาหน้าเวปไซต์ ด้านการจัดการความรู้ของสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์

5 วัน

ขัน้ ตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

5 วัน

กิจกรรม :
1. จัดกิจกรรม Show and Share and Learn คณาจารย์ และบุคลากร
สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ให้ได้รับทราบ และมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
2. จัดกิจกรรมจิบน้ าชายามบ่าย Sharing KM คณาจารย์ และบุคลากร โดยเชิญ
วิทยากรผู้ให้ความรู้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
ประเมินผลความสาเร็จในการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทางาน
หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้

30 วัน
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7. วงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ศูนย์บริการการศึกษา
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการดาเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล เช่น นักศึกษาลงทะเบียนผิด
โครงสร้างหลักสูตร ไม่ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กาหนด รักษาสถานภาพล่าช้า ขอย้ายสาขาวิชา
หลังกาหนด คานวณเกรดเฉลี่ยไม่เป็น เป็นต้น
3.3 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษา
3.4 เพื่อรวบรวมข้อคาถาม ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาจากการดาเนินงานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและ
ประมวลผล
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 150 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลผลิต: ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความ
เข้าใจ ข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น
ตัวชี้วัด :
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับ
2. ผู้เข้ากิจกรรมมีความรู้หลังการอบรมเพิ่ม
ร้อยละ
เมื่อเทียบก่อนการอบรม
3. นักศึกษามีข้อผิดพลาดจากการงานทะเบียน ร้อยละ
(ยอมรับได้)
และประมวลผล

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

4.20
85

4.30
90

4.40
95

4.50
95

4.50
95

2

2

2

2

2
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6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นย่อย ๆ ที่นักศึกษาควรรู้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. แสวงหาความรู้จากบุคลากรภายในองค์กร
2. แสวงหาความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานภายนอก
3. ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อแสวงหาและรวบรวมความรู้

ระยะเวลาดาเนินการ*
30 วัน

60 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. จาแนกความรู้ออกตามหมวดหมู่งาน พร้อมจัดเก็บที่เป็นระบบ

90 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. ทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ และจัดรูปแบบที่จะนาเสนอ

100 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. นาความรู้สู่ผู้รับบริการ

120 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ฯ กับผู้เกี่ยวข้อง

130 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลความสาเร็จในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้

150 วัน

40
7. วงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
เงินงบประมาณ
9,000
9,000

เงินนอกงบประมาณ
-

-

รวมทั้งสิ้น
9,000
9,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :

การจัดการสารเคมีโดยใช้ระบบ ChemInvent 2014

2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อให้มีการจัดการสารเคมีที่เป็นระบบ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบปริมาณของสารเคมี การติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมี
การประมาณค่าใช้จ่ายในเบิก/จ่ายสารเคมี ได้
3.3 เพื่อดาเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยภายในหน่วยงาน
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 160 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต: ...
มีระบบการจัดการสารเคมีใช้ภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด :
1. จานวนห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ
ที่จัดทาระบบการจัดการสารเคมี

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

งาน

/

/

-

-

-

ห้อง

ไม่น้อย
กว่า 50
ห้อง

-

-

-

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขัน้ ตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดโปรแกรมที่จะนามาใช้ในการจัดทาระบบการจัดการสารเคมี
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. ประชุมทาความเข้าใจสาหรับห้องปฏิบัติการที่จะจัดทาระบบ

ระยะเวลาดาเนินการ*
แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ
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ผลผลิต/ขัน้ ตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. กรอกข้อมูลในระบบ ChemInvent 2014

60 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. รวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลการใช้ และประเมินความยั่งยืน

120 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. จัดทาเอกสารคู่มือการจัดทาระบบการจัดการคลังสารเคมี และเผยแพร่
เป็นคู่มือออนไลน์ เข้าถึงได้สะดวก
ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใช้ระบบ Face book หรือการรับฟังข้อคิดเห็น
ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน รวมทั้งการประชุมภายในเพื่อการ
ปรับปรุงตามการแลกเปลี่ยน
2. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกศูนย์เครื่องมือฯ
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. การประเมินผลสาเร็จของการนาระบบการจัดการสารเคมีไปใช้ประโยชน์
ในภาพรวมทุกมิติ
หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
รวมทั้งสิ้น

150 วัน

145 วัน

160 วัน

หน่วย : บาท
เงินงบประมาณ
9,000
9,000

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
9,000
9,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : แบ่งปันความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติจริง ประจาปี
งบประมาณ 2559
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติ
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้มาพัฒนาให้เป็นระบบและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ถูกต้อง ชัดเจนให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อให้บุคลากรในศูนย์กิจการนานาชาติมีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติ ประสบการณ์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 243 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลผลิต:
มีองค์ความรู้ที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่ดี
ถูกต้อง ชัดเจน บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้
และใช้ความรู้ที่ได้ในการปฏิบัติงานแทนกันได้
ตัวชี้วัด :
1. คู่มือการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติจริง

เล่ม

2559

1

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

-

-

-

2563

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. ประชุม ระดมความเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้
5. กาหนดประเด็นหัวข้อการทาคู่มือ 1 คน 1 คู่มือ ตามโครงการ “แบ่งปัน
ความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติจริง ประจาปีงบประมาณ 2559”

15 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

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

60 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. รวบรวม และจาแนกข้อมูลตามประเด็นความรู้
2. ลาดับขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน
3. การพิจารณาทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาความรู้ที่ได้จัดทาไว้อย่างเป็นระบบ

121 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. นาข้อมูลที่รวบรวมและจาแนกตามประเด็นมาจัดทาร่างคู่มือ
2. ทดสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ
3. จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน

182 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. นาคู่มือมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

213 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1.. การจัดประชุม/พูดคุยเพื่อให้บุคลากรได้นาเสนอปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันภายในหน่วยงาน
2. การนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

223 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประชุม/พูดคุย ระหว่างบุคลากร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณภาพของคู่มือที่จัดทาขึ้น

243 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
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7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
2,000
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
2,000
-

รวมทั้งสิ้น

2,000

-

2,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : มีองค์ความรู้ด้าน Virtualization with Windows Server 2012
Hyper-V อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการให้บริการด้วย Windows Server 2012
Hyper-V
3.2 เพื่อทาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการบริหารจัดการระบบ Windows Server 2012 Hyper-V
3.3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทางานของ
Windows Server 2012 Hyper-V
3.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สามารถบริหารจัดการระบบ Windows Server 2012
Hyper-V ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 360 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
องค์ความรู้ด้าน Virtualization with
Windows Server 2012 Hyper-V
ตัวชี้วัด :
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการทางานและสามารถ
บริหารจัดการระบบ Windows
Server 2012 Hyper-V ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คะแนน

0.5

0.8

-

-

-

47
6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. ประชุมฝ่ายเพื่อระดมความคิด กาหนดประเด็นความรู้ ขอบเขต และแผนการ
ดาเนินงานและวิธีการจัดการความรู้

30 วัน

ขัน้ ตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. การแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ในประเด็นที่กาหนด
2. การสร้างความรู้ใหม่โดยใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อดึงความรู้ประเภท Tacit
Knowledge จากผู้รู้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และบอกต่อ

90 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. รวบรวมและบันทึกเนื้อหาข้อมูลที่มีองค์ความรู้จากผู้รู้ทั้ง Tacit และ Explicit
Knowledge ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดี และประโยชน์ของบริการ Windows
Server 2012 Hyper-V และมีการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
2. การสร้างฐานข้อมูลความรู้เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ
ช่องทางอื่น ๆ

150 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. ประชุมคณะทางานเพื่อประมวลและกรองความรู้ ในชุดความรู้ที่ได้มา
ตรวจสอบข้อมูลให้มีมาตรฐานที่เป็นสากล ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และ
ทันสมัย เหมาะสาหรับการเผยแพร่ต่อผู้สนใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย และ
ได้ความรู้อย่างแท้จริง
2. จัดทาร่างเอกสารคู่มือเพื่อนามาเผยแพร่องค์ความรู้แต่ละด้านผ่านเว็บไซต์
(Web site) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (www.sut.ac.th/ccs)

180 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ จดหมายข่าว ประกาศ และ ฯลฯ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ Windows Server 2012
Hyper-V

240 วัน

48
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความรู้ที่ได้ดาเนินการผ่านทางเว็บไซต์
(Web site) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (www.sut.ac.th/ccs)
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่ให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป

300 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. เกิดระบบการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ และเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
ห้องปฏิบัติการสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้จัดการ Window Server 2012
Hyper-V ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

360 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
เงินงบประมาณ
5,000
5,000

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
5,000
5,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การสร้างองค์ความรู้ในด้านการให้บริการและการแก้ไขปัญหาระบบ
เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายมีองค์ความรู้ และสามารถใช้องค์ความรู้ในการให้บริการและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายได้
3.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบของระบบเครือข่าย
3.3 เพื่อสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.4 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 360 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
องค์ความรู้ในด้านการให้บริการและการแก้ไข
ปัญหาระบบเครือข่าย
ตัวชี้วัด :
1. บุคลากรในฝ่ายมีองค์ความรู้ และ
สามารถใช้องค์ความรู้ในการให้บริการ
และสามารถแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ของ
ระบบเครือข่ายได้

คะแนน

0.5

0.8

-

-

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. จัดให้มีการประชุมภายในฝ่าย เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างองค์
ความรู้ในด้านการให้บริการและการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ดาเนินการ

30 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่าย กาหนดประเด็น
ความรู้ และขอบเขตการดาเนินการและวิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ในประเด็นที่กาหนด มอบหมายให้กาหนด
หลักสูตรการอบรมแก่บุคลากรในฝ่ายท่านอื่น ๆ

90 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. รวมรวมและบันทึกเนื้อหา เพื่อจัดทาเป็นรูปเล่มเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายเครือข่าย

150 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. ให้บุคลากรในฝ่าย ช่วยตรวจทานแบบร่างของคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย
เครือข่าย ร่วมกันตรวจทานและแก้ไข จนได้คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย
เครือข่ายฉบับสมบูรณ์

210 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายเครือข่ายฉบับสมบูรณ์แก่พนักงานในฝ่าย
ทุกท่านสาหรับเป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย

270 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดให้ความรู้ในหลักสูตรที่กาหนดไว้แก่บุคลากรภายในฝ่าย
ให้บุคลากรในฝ่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่อยู่ให้กับบุคลากรอื่น ๆ

330 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. บุคลากรเกิดความเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่ได้รับ และมีความรู้ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย และสามารถปฏิบัติงานแทนบุคลากรท่านอื่น ๆ
ได้ในกรณีฉุกเฉิน

360 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
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7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
5,000
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
5,000
-

รวมทั้งสิ้น

5,000

-

5,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : แนวทางการจัดประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพือ่ ให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมที่ชัดเจน ถูกต้องและแสดง
กระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดาเนินการจัดประชุมต่าง ๆ
3.2 เป็นหลักฐานแสดงวิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดประชุม ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เพื่อพัฒนาการทางานให้เป็นเลิศ และเผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในการทางาน
3.3 เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหาร และติดตามการดาเนินงานการจัดประชุม ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 155 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัด
ประชุมที่พร้อมใช้งานในรูปเอกสารของศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวชี้วัด :
คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

1

-

-

-

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดความรู้ทหี่ น่วยงานมีอยู่และถูกจัดเก็บไว้แล้ว
2. กาหนดความรู้ทหี่ น่วยงานมีอยู่แต่ยังไม่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
3. กาหนดความรู้ทหี่ น่วยงานต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ระยะเวลาดาเนินการ*
30 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. รวบรวมความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสารทั้งที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วและยังไม่มีการ
จัดเก็บ
2. ระบุความรู้ที่ต้องการว่าอยู่ในตัวบุคคลใดบ้าง
3. แสวงหาความรู้จากตารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา

60 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. นาความรู้ที่ได้มาทั้งหมดมาจัดแบ่งเป็นกลุ่มหัวข้อตามกระบวนการทางาน

70 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และปรับความรู้ที่ได้มาทั้งหมดให้สอดคล้องกับบริบทของ มทส
2. เขียนกระบวนการทางานให้อยู่รูปของ Work Flow

90 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. จัดเก็บไว้ในรูปแหล่งจัดเก็บความรู้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายทั้ง
ในรูปเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

93 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. จัดเสวนาแลกเปลีย่ นความรู้ระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องกับการดาเนินการจัดประชุมเพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสม และประชุมสรุป

95 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพที่ได้รับการจัดการแล้วได้นาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน
การจัดประชุม

155 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
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7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
ในองค์กร
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อให้พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
3.2 เพื่อให้พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนานาความรู้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมงาน
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 200 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
องค์ความรู้ที่ทาให้พนักงานในองค์กรมีความรู้
ทักษะ ความเข้าใจในการทางาน
ตัวชี้วัด :
1. จานวนประเด็นที่นามาแบ่งปันความรู้
และความเข้าใจ

เรื่อง

3

4

4

4

4

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นความรู้ย่อย ๆ ในการส่งเสริมความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน

20 วัน

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. หาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทางานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบ
ความสาเร็จตามประเด็นที่กาหนด

90 วัน

56
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และจาแนกข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อยและการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่กาหนด

110 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. จัดรูปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่าย

130 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. นาความรู้ที่ได้ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมงาน

150 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แลกเปลีย่ นเรียนรู้รว่ มกันภายในองค์กร

170 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินความสาเร็จในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

200 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

57

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การมีองค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาบุคลิกภาพด้าน
การพูดในที่สาธารณะ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : เทคโนธานี
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อรวบรวมเทคนิคและองค์ความรู้มาพัฒนาให้เป็นระบบและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อให้บุคลากรในเทคโนธานีมีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติ ประสบการณ์ ปัญหา แนวทางแก้ไข และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
3.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเอง และองค์กร
4 ระยะเวลาโครงการ: จานวน 200 วัน (รวมทั้งหมด)
5 รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
มีองค์ความรู้ที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่ดี
บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้และใช้ความรู้ที่ได้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
ตัวชี้วัด :
1. คู่มือเทคนิคและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในองค์กร

เล่ม

1

-

-

-

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดแผนการดาเนินกิจกรรมการจัดความรู้ เทคโนธานี ประจาปี
งบประมาณ 2559

ระยะเวลาดาเนินการ*
30 วัน

58
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

2. กาหนดประเด็นหัวข้อที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยทีม
ผู้บริหารเทคโนธานี
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. แสวงหาบุคลากรผู้มีความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับและได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินงานอยู่เป็นประจาเกี่ยวข้องในประเด็นที่กาหนด
2. พิจารณาผู้มีประสบการณ์ และความชานาญระดับมืออาชีพจากหน่วยงาน
ภายนอกเทคโนธานี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้ในประเด็นที่
กาหนด
3. รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ เทคนิคแนวปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร
และผู้เชี่ยวชาญในข้อ 1 และ 2
4. ศึกษาลักษณะการทางานในปัจจุบันที่เกิดขึ้น จากประสบการณ์ของพนักงานที่
ปฏิบัติงานจริง
5. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้

90 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ จาแนกข้อมูลตามประเด็นความรู้
2. สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปเป็นเทคนิคเฉพาะแต่ละบุคคลในประเด็นที่กาหนด
3. การพิจารณาทบทวนเนื้อหาความรู้ที่ได้จัดทาไว้อย่างเป็นระบบ

110 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. นาข้อมูลที่รวบรวมและจาแนกตามประเด็นมาจัดทาร่างคู่มือเทคนิคและแนว
ปฏิบัติงานที่ดี
2. ทดสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ
3. จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน

130 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. นาคู่มือเทคนิคและแนวปฏิบัติงานที่ดี เผยแพร่ให้คนในองค์กรรับรู้ โดยการ
อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน งานบริหารระบบคุณภาพ เทคโนธานี
2. นาความรู้มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานจริง

150 วัน

59
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แลกเปลีย่ นเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
2. การนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

170 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลสาเร็จในการนาความที่ได้ไปใช้ประโยชน์

200 วัน

หมายเหตุ คานวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
9,000
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
9,000
-

รวมทั้งสิ้น

9,000

-

9,000

60

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ Virtual Server
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MIS)
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ สร้าง แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ด้วยตนเอง
3.2 เพื่อลดขั้นตอนการทางาน รวมทั้งสามารถกาหนดรูปแบบของ Virtual Server และสามารถกาหนด
ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมกับความถนัดของผู้ดูแลระบบได้ตามต้องการ
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 150 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต:
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
Virtual Server
ตัวชี้วัด :
1. ผู้ ดู แ ลระบบการบริ ห ารจั ด การ
Virtual Server สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ตามคู่มือดังกล่าวในการปฏิบัติงานได้
2. องค์ความรู้นี้สามารถลดขั้นตอนการ
ท างาน และก าหนดรู ป แบ บของ Virtual
Server ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแล
ระบบได้

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ร้อยละ

100

-

-

-

-

ร้อยละ

100

-

-

-

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. ก าหนดประเด็ น ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ดู แ ลระบบเข้ า ใจในการบริ ห ารจั ด การ
Virtual Server และผลลัพธ์ที่ช่วยลดขั้นตอนการทางาน และกาหนดรูปแบบ
ของ Virtual Server ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบได้

ระยะเวลาดาเนินการ*
10 วัน

61
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. จัดอบรมการบริหารจัดการ Virtual Server โดยวิทยากรเชี่ย วชาญจาก
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ระยะเวลาดาเนินการ*
12 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และจาแนกองค์ความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นที่เหมาะสม
และจัดเก็บองค์ความรู้ตามหมวดหมู่ที่กาหนด

62 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาขั้นตอนการปฏิบัติงานตามองค์ความรู้ที่ได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ และทาการจัดรูปแบบการให้ความรู้ทสี่ ามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติต่อไป

92 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. นาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

122 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ภ ายในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ เข้าใจการบริห ารจัด การ
Virtual Server ได้

137 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ Virtual Server

150 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้

62
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

63

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : คู่มือการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อให้ได้คู่มือการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อให้บุคลากรพัฒนาการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4 ระยะเวลาโครงการ: จานวน 125 วัน (รวมทั้งหมด)
5 รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต:
องค์ความรู้วิธีการจัดการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด :
1. ความสาเร็จของการนาองค์ความรู้ไปใช้
ในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. คู่มือการจัดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ร้อยละ

85

90

100

-

-

เล่ม

1

-

-

-

-
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6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นวิธีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2. กาหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน โดยทบทวนความรู้ที่มีอยู่และ
ความรู้ที่ต้องแสวงหาเพิ่มเติม รวมทั้งการศึกษาจากปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานจริง

15 วัน

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. ทบทวนความรู้ที่มีอยู่
2. ศึกษาปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง
3. แสวงหาความรู้จากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพิ่มเติม

45 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. จัดทา (ร่าง) คู่มือการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

60 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. ประมวลกลั่นกรองความรู้และปรับปรุง (ร่าง) คู่มือการจัดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

80 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน

90 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. ประชุมแลกเปลี่ยนการใช้งาน (ร่าง) คู่มือการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

100 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลความสาเร็จในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริงในการจัดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. จัดทาคู่มือการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ให้พนักงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัยไป
ปฏิบัติงานและอ้างอิง

125 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : ระบบบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ส่วนกิจการนักศึกษา
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่สามารถใช้เป็นมาตรฐานการดาเนินงานของหน่วยงานส่วน
กิจการนักศึกษา
3.3 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาและด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส่วนกิจการนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 200 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
มีองค์ความรู้ด้านระบบบริหารจัดการด้าน
กิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :
1. องค์ความรู้สามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ด้านบริหารจัดการกิจการ
นักศึกษาและด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส่วนกิจการนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับล่างจนถึง
ระดับบน
2. คู่มือระบบบริหารจัดการด้านกิจการ
นักศึกษาและด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาส่วนกิจการนักศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ

100

-

-

-

-

เล่ม

1

-

-

-

-
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6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นการจัดการความรู้ และประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดนิยามแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน

แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. สร้างแบบรายงานมาตรฐานการดาเนินการด้านกิ จการนักศึกษาของทุก
หน่วยงานในส่วนกิจการนักศึกษา
2. กาหนดแนวปฏิบัติในการดาเนินการด้านกิจการนักศึกษา

แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. กาหนดหมวดหมู่ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจด้านต่าง ๆ ของส่วน
กิจการนักศึกษา

แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. รวบรวมข้อมูลโดยจาแนกตามหมวดหมู่ที่กาหนด

แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านกิจการนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดเก็บตามหมวดหมู่ที่กาหนด
2. จัดทาแนวปฏิบัติการเข้าใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ

100 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากผู้ใช้งานเพื่อนามาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

120วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการจัดการส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อให้ทุก

200 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

หน่วยงานของส่วนกิจการนักศึกษานาไปใช้ในการบริหารจัดการของแต่ละ
หน่วยงานส่วนกิจการนักศึกษา
2. จัดทาคู่มือระบบบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : องค์ความรู้ในกระบวนการด้านประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อจัดองค์ความรู้ด้านกระบวนการประชาสัมพันธ์ภายในผ่านสื่อแขนงต่างๆ
3.2 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ก่อให้เกิดเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง
3.3 เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในด้านประชาสัมพันธ์
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 200

วัน (รวมทั้งหมด)

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561

2562

ผลผลิต: องค์ความรู้ในกระบวนการด้าน
ประชาสัมพันธ์ภายใน
ตัวชี้วัด :
1. ความสาเร็จของการนาองค์ความรู้ไปใช้
โดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน

ร้อยละ

20

40

50

60

70

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นย่อย ในการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการ ปชส.ภายใน
2. กาหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. แสวงหาผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประสบความสาเร็จในประเด็นที่กาหนด
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้

ระยะเวลาดาเนินการ*
20 วัน

90 วัน

70
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ และจาแนกข้อมูลที่ได้ ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลัก และ
ประเด็นย่อยๆ และจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการ
นาเสนอที่เข้าใจง่าย
ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. การนาความรู้ที่ได้จริงจากกระบวนการประชาสัมพันธ์ ไปใช้ในเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกส่วนประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลความสาเร็จในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

110 วัน

130 วัน

150 วัน

170 วัน
200 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
เงินงบประมาณ
5,000
10,000
20,000
35,000

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
5,000
10,000
20,000
35,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : จัดทา “คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ส่วนสารบรรณและนิติการ
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 ให้บุคลากรในงานธุรการ ส่วนสารบรรณและนิติการ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ให้บุคลากรในงานธุรการ ส่วนสารบรรณและนิติการ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
3.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรในส่วนสารบรรณและนิติการ เพื่อสามารถใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันได้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดกระดาษ
4 ระยะเวลาโครงการ: จานวน 365 วัน (รวมทั้งหมด)
5 รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
องค์ความรู้ในงานสารบรรณในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด :
1. คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์

เล่ม

1

-

-

-

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดชื่อองค์ความรู้

.....30..... วัน

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. เสาะหา และจัดเก็บรวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูล

.....210..... วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. ใช้เครื่องมือในการจัดเก็บความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ

.....240..... วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้และจัดทารวบรวมข้อมูลเป็นระบบ

.....270..... วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. รวบรวมเล่มเป็น “คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์”

.....300..... วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แบ่งปันความรูโ้ ดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรภายในส่วนสารบรรณ
และนิติการ

.....330..... วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. นาคู่มือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนสารบรรณและนิติการ

.....365..... วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
3,000
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
3,000
-

รวมทั้งสิ้น

3,000

-

3,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : .....ส่วนการเงินและบัญชี..........
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อให้ได้วิธีการทางาน เทคนิคใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
3.2 เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตลอดเวลา และมีคุณภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อหน่วยงาน
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 220 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต: แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีส่งผลสัมฤทธิ์ต่องานดีขึ้น
ตัวชี้วัด :
1. ความสาเร็จของหน่วยงานในการนา
แนวปฏิบัติที่ดีไปปฏิบัติทาให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

หน่วยนับ

ร้อยละ

2558

20

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561

40

50

60

2562
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6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดแนวปฏิบัติต่างๆ ในการส่งเสริมให้บุคลากรมีผลสัมฤทธิ์ของงานให้
สูงขึ้น
2. กาหนดนิยาม และขั้นตอนการทางาน อย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. แสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทางานให้ประสบ
ความสาเร็จในประเด็นที่กาหนด
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้

ระยะเวลาดาเนินการ*
แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

74
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

3. ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทางานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์งานและแยกการทางานให้เป็นแต่ละประเภทตามประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อยๆ และการจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการทางาน
ที่มีวิธีการปฏิบัติเข้าใจง่าย
2. นาเสนอแนวปฏิบัติงานที่มีเทคนิคใหม่ๆ ที่ส่งผลการทางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. การนาความรู้และแนวปฏิบัติที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
2. การพัฒนาระบบ MIS อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติได้จริงสามารถพัฒนางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งระบบ
ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี ทั้งภายในและภายนอกของ
หน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย
2. มีการเผยแพร่ระบบการทางานของระบบ MIS ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลความสาเร็จในการนาความรู้และแนวปฏิบัติที่ได้ไปใช้ประโยชน์
2. ประเมินผลสาเร็จของระบบ MIS ในการพัฒนางานด้านการเงินและบัญชีและ
ประโยชน์ที่ได้รับ
หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

220 วัน
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7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2558
2559
2560

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชือ่ หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การนาเครื่องมือการจัดการความรู้มาพัฒนากระบวนการจัดทา
แผนปฏิบัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ส่วนแผนงาน
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อถอดบทเรียนความรู้และค้นหาปัจจัยแห่งความสาเร็จและข้อจากัดต่าง ๆ ของการจัดทาแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
3.2 เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนมาปรับปรุง พัฒนาต่อยอดและยกระดับกระบวนการจัดทา
แผนปฏิบัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 300 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลผลิต:
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดทา
แผนปฏิบัติการและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวชี้วัด :
1. ผลการประเมินความสาเร็จในการใช้
คะแนน
เครื่องมือพัฒนากระบวนการจัดทา
แผนปฏิบัติการและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย

2559

0.8

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

0.9

-

-

2563

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และหาข้อสรุปประเด็นการจัดการความรู้

10 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. ค้นหาองค์ความรู้ โดยการสอบถามผู้รู้และผู้ที่ประสบการณ์ในการการจัดทา
แผนปฏิบัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย

70 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนออกเป็นหมวดหมู่ จัดทา
เป็นโมเดล PERT & Project Control เพื่อให้ทราบจุดเด่นและข้อจากัดของแต่
ละกระบวนการ

130 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการใช้งานจริงและตัวแปร
ต่างๆ ที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา

190 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. ถอดบทเรียน หาจุดเด่น และข้อจากัดต่าง ๆ ของการจัดทาแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ

250 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เช่น เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งที่ไปและมา
ศึกษาดูงาน

280 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. นาความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนมาปรับปรุง พัฒนาต่อยอดและยกระดับ
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

300 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้

78
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

5.1 ประชุมเพื่อระดมความคิด เห็น และหาข้อสรุป ประเด็นการจัดการความรู้เพื่อใช้เป็นกรอบในการถอด
บทเรียนความรู้และค้นหาปัจจัยแห่งความสาเร็จและข้อจากัดต่าง ๆ ของการจัด ทาแผนปฏิบัติก ารและ
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
5.2 ค้ นหาองค์ ความรู้ โดยการสอบถามผู้ รู้ และผู้ ที่ ประสบการณ์ ในการการจัด ท าแผนปฏิบ ัต ิก ารแล ะ
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
5.3 ถอดบทเรียน หาจุดเด่น และข้อจากัดต่าง ๆ ของการจัดทาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
5.4 วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนออกเป็นหมวดหมู่ จัดทาเป็นโมเดล PERT & Project
Control เพื่อให้ทราบจุดเด่นและข้อจากัดของแต่ละกระบวนการ
5.5 น าความรู้ ที่ ได้ จ ากการถอดบทเรียนมาปรับ ปรุง พั ฒ นาต่อ ยอดและยกระดั บ กระบวนการจัด ท า
แผนปฏิบัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5.6 สรุ ปเป็ นเอกสาร/คู่ มื อการจั ดการความรู้ เพื่ อเป็ น กรอบแนวทางในการพั ฒ นากระบวนการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยต่อไป
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : มีองค์ความรู้ในวิธีการจัดการควบคุมพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ส่วนพัสดุ
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อจัดการความรู้ให้ได้วิธีการควบคุมพัสดุที่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบฯ พัสดุ
3.2 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในกระบวนงานการควบคุมพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
พัสดุ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบฯ พัสดุ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ
4. ระยะเวลาโครงการ : จานวน 237 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

2559

2560

2561

2562

20

40

50

60
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ผลผลิต: เกิดองค์ความรู้เป็นคู่มือ/แนว
ปฏิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมพัสดุ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องในแนวทาง
เดียวกัน
ตัวชี้วัด:
1. ร้อยละความสาเร็จของการเข้าร่วม
ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร้อยละ
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6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้

22 วัน

กิจกรรม :
1. จัดประชุมพนั กงานส่วนพัสดุเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนการจัดการความรู้ และมีการกาหนดประเด็นและนิยาม
ความรู้ร่วมกันได้อย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้

42 วัน

กิจกรรม :
1. ค้นหาประเด็นความรู้ตามกรอบที่กาหนด โดยใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ
ในการรวบรวมความรู้
2. แสวงหาพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการควบคุม
พัสดุที่ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมพัสดุ
มาถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ทาให้ประสบ
ผลสาเร็จ
3. สรุปประเด็นความรู้ตามกรอบที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

94 วัน

กิจกรรม :
1. รวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นหา แลกเปลี่ยน นามาสรุปจัดให้เป็น
หมวดหมู่
2. จัดเก็บความรู้ไว้ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. จัดประชุมพนักงานและผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อทาการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้
2. จัดทาแนวทางการทาคู่มือให้มีรูปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่าย

134 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้

179 วัน

กิจกรรม :
1. บันทึกความรู้ที่ได้เข้าสู่ระบบคลังความรู้ของส่วนพัสดุ โดยจัดทาเป็น
คู่มือ/แนวปฏิบัติ และจัดเก็บความรู้ไว้ใน Website เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

209 วัน

กิจกรรม :
1. ผลักดันให้มีการนาความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง
2. จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภ ายในส่ ว นพั ส ดุ เพื่ อ เป็ น การทบทวน
กระบวนการให้ พ นั ก งานเกิ ด ความเข้ าใจยิ่ งขึ้ น และเตรี ย มความ
พร้ อ มในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย*
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้

237 วัน

กิจกรรม :
1. ประเมินผลสาเร็จ จากพนักงานส่วนพัสดุและพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมพัสดุ ในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

2558
2559
2560

5,000
-

-

5,000
-

รวมทั้งสิ้น

5,000

-

5,000
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รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559
ส่วนพัสดุได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ตามขั้นตอนและกิจกรรมดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
ส่วนพัสดุ จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนพัสดุเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ และมีการกาหนดประเด็นและนิยามความรู้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 โดยหัวหน้าส่วน
พัสดุได้สื่อสารชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความจาเป็นที่ต้องมีการจัดการความรู้ พร้อ มทั้งรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อให้ ได้การจัดการความรู้ที่ถูกต้องและตรงประเด็น
ตามที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
ส่วนพัสดุได้ดาเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยสรุปดังนี้
1. ทาการค้นหา รวบรวมความรู้ต่างๆ เพื่อหาความรู้ โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
ระเบียบฯ พัสดุ กฎข้อบังคับ มติ ครม. เป็นต้น
2. ทาการแสวงหาพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการควบคุมพัสดุที่ประสบความสาเร็จ
ในการปฏิบั ติงานด้านการควบคุมพัสดุมาถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ และประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ทาให้
ประสบผลสาเร็จ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาว
วัชรี หยู่เย็น หัวหน้างานคลังและทะเบียนพัสดุ
3. ทาการสรุปประเด็นความรู้ตามกรอบที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
ส่วนพัสดุได้ดาเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดยสรุปดังนี้
1. ทาการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นหา แลกเปลี่ยน โดยนามาสรุป ทาการบันทึก และจัดเก็บให้เป็น
หมวดหมู่ ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล
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ส าหรั บ การจั ด กิ จ กรรมในขั้ น ตอนที่ 4 – ขั้ น ตอนที่ 6 จะจั ด ขึ้ น ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม –
พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะเป็นการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตามที่ส่วนพัสดุได้ปรับปรุง
แผนการปฏิบัติการจัดการความรู้แบบต่อเนื่อง 2 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559) สาหรับการจัด
กิจกรรมนั้น จะเป็นจัดอบรม/สัมมนาให้แก่พนักงานทุกหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งขณะนี้ได้จัดทาเอกสารประกอบการบรรยายเรียบร้อยแล้ว และได้ประสานส่วนการเจ้าหน้าที่เพื่อกาหนดวัน
จัดอบรมสัมมนาต่อไป
สาเหตุที่ดาเนินการล่าช้ากว่ากาหนด
เนื่องจากส่วนพัสดุ มีภารกิจในการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุเป็นจานวนมาก โดยต้องเร่งดาเนินการจัดซื้อ/จัด
จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าครุภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2557 และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธั นวาคม 2557 และงบประมาณ
มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการจัดหาและทาสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และต้องดาเนินการ
ตรวจรับ/ตรวจการจ้าง พร้อมเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในมาตรการบริหารงบประมาณ
และการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กอปรกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เร่งดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามรายการที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 โดยให้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามกระบวนการพั ส ดุ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามกรอบระยะเวลาที่ ก าหนด และจะต้ อ งเตรีย มท าสั ญ ญาผู ก พั น กั บ
ผู้ประกอบการภายในเดือนตุลาคม 2558
ดังนั้น การดาเนินจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จึงเลื่อนระยะเวลาออกไป เนื่องจากไม่สามารถนัดหมายพนักงานส่วนพัสดุให้ดาเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ ได้
ในเวลาเดีย วกัน ได้ ดังนั้ น เพื่อให้การจัดทากิจกรรมสาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทากิจกรรมในวัน
เดียวกันกับการประชุมประจาเดือนส่วนพัสดุ คือทุกวันที่ 16 ของเดือน และจากการดาเนินการตามขั้นตอนแล้ว
คาดว่าจะไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ส่วนพัสดุจึงต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ เป็นการการจัดทาแผนปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง 2 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
ส่วนพัสดุได้ดาเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยสรุปดังนี้
1. จั ด ประชุม พนั ก งานและผู้ ที่ มีค วามรู้ ความเชี่ย วชาญ โดยจัดในลั ก ษณะแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ Mini-KM
ภายในหน่วยงานเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสารวิธาน

84
2. นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกลั่นกรองข้อมูลร่วมกัน พร้อมทั้งรวบรวมจัดทาเป็นคู่มือ
และเอกสารประกอบการบรรยายส าหรั บ การจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้กั บ พนั ก งานทุ ก หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
จัดทาคู่มือ/แนวปฏิบัติ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เพื่อเตรียมแจกแก่ผู้ที่เข้าอบรมใน
หัวข้อเรื่อง “การบริหารสัญญาและการควบคุมพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ” ที่จัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
ส่วนพัสดุได้ดาเนินกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพนักงานทุกหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 โดยสรุปดังนี้
1. จัด อบรมในหั วข้อเรื่ อง “การบริห ารสัญ ญาและการควบคุมพั สดุอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ” เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องวีไอพี3 สุรสัมมนาคาร โดยมีผู้ที่มีความรู้คือ หัวหน้าส่วน
พัสดุ (คุณอรรถพร อุ่นโสมย์) หัวหน้างานคลังและทะเบียนพัสดุ (คุณวัชรี หยู่เย็น) และหัวหน้างานตรวจรับ/
ตรวจการจ้าง (คุณอุทิตย์ ศรีอินทร์) เป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานกับผู้เข้า
อบรมจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมนี้ได้มีการแจกเอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อให้หน่ว ยงานสามารถนาไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจานวน 83 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงานด้านการพัสดุมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
ได้มีประเมินผลสาเร็จจากพนักงานส่วนพัสดุและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารสัญญาและการ
ควบคุมพัสดุ โดยหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น และได้นาไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การบริหารจัดการเงินกองทุนส่วนบุคคล-มทส.
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ส่วนบริหารสินทรัพย์
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1. เพื่อจัดการความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการเงินกองทุนส่วนบุคคล-มทส. และมีความเข้าใจมากขึ้น
3.2. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินกองทุนส่วนบุคคล-มทส.
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 60 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
องค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล-มทส.
ตัวชี้วัด :
1. พนักงานในหน่วยงานมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล-มทส.

ร้อยละ

50

60

70

80

90

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นหลัก และประเด็นย่อย ๆ ในการจัดการความรู้ในเรื่องการ
บริหารจัดการเงินกองทุนส่วนบุคคล
2. กาหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน

ระยะเวลาดาเนินการ*
10 วัน

86

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. การศึกษาข้อมูลจากตารา หนังสือ หรือเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ระยะเวลาดาเนินการ*
20 วัน

2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. จาแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและประเด็นย่อย ๆ
2. จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบในหมวดหมู่เดียวกัน

30 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการ
นาเสนอที่เข้าใจง่าย

40 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. นาความรู้ที่ได้ไปใช้งานโดยการปรึกษากับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่
มหาวิทยาลัยมีสัญญา

45 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างกันในหน่วยงาน

55 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลความสาเร็จในการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

60 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้

87
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : คู่มือการจัดเตรียมสถานที่ กีฬา“สุรนารีเกมส์” ครั้งที่ 44
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม ส่วนอาคาร
สถานที่
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อให้ได้คู่มือการจัดเตรียมสถานที่ กีฬา“สุรนารีเกมส์” ครั้งที่ 44 ที่มีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อให้บุคลากรพัฒนาการจัดการระบบการทางานของแต่ละคนภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อให้เกิดความเข็มแข็งภายในหน่วยงาน
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 140 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
องค์ความรู้ในการส่งเสริมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางกิจกรรม
สูงขึ้น
ตัวชี้วัด :
1. ความสาเร็จของการนาเอาองค์ความรู้
ไปใช้โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความชานาญมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
2. คู่มือการจัดเตรียมสถานที่ กีฬา“สุรนารี
เกมส์” ครัง้ ที่ 44

ร้อยละ

100

-

-

-

-

เล่ม

1

-

-

-

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นย่อย ๆ
2. กาหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน

ระยะเวลาดาเนินการ*
1 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. ทบทวนความรู้ที่มีอยู่
2. ศึกษาปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง
3. แสวงหาความรู้จากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพิ่มเติม

45 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. จัดทา (ร่าง) คู่มือการจัดเตรียมสถานที่ กีฬา“สุรนารีเกมส์” ครั้งที่ 44

15 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. ประมวลกลั่นกรองความรู้และปรับปรุง (ร่าง) คู่มือการจัดเตรียมสถานที่ กีฬา
“สุรนารีเกมส์” ครั้งที่ 44

20 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน.

10 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. ประชุมแลกเปลี่ยนการใช้งาน (ร่าง) คู่มือการจัดเตรียมสถานที่ กีฬา“สุรนารี
เกมส์” ครั้งที่ 44

10 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลความสาเร็จในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริงในการจัดการ
คู่มือการจัดเตรียมสถานที่ กีฬา“สุรนารีเกมส์” ครั้งที่ 44
2. จัดทาคู่มือการจัดการคู่มือการจัดเตรียมสถานที่ กีฬา“สุรนารีเกมส์” ครั้งที่ 44 ที่
สมบูรณ์ให้พนักงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานและอ้างอิง

40 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
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7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิน้
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การซ่อมบารุงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(งานซ่อมบารุงและรักษา)
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : งานซ่อมบารุงและรักษา ส่วนอาคารสถานที่
2.1) นายปฐมทัศน์ ศศิธร
2.2) นายไตรวิชญ์ ตรีเมฆ
2.3) นายสุณรงค์ ศรีมงคล
2.4) นายพีรพงษ์ ทะยอมใหม่
2.5) นายอานุภาพ ปลอดโคกสูง
2.6) นายโสฬส สืบจะบก
2.7) นางสาวยุรี ลายงหอม
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากช่างซ่อมฯ ที่ปฏิบัติงานสู่บุคคลทั่วไป
3.2 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการซ่อมบารุงและรักษาอาคารให้เป็นระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีให้กับผู้สนใจ
3.3 นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อพัฒนางานซ่อมบารุงและรักษา ส่วนอาคารสถานที่ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. ระยะเวลาโครงการ : จานวน 365 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต : โดยคู่มือการซ่อมบารุงและรักษา
ส่วนอาคารสถานที่
ตัวชี้วัด :
1. มีการแบ่งปันความรู้ในหน่วยงาน
2. ทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน
การซ่อมบารุงฯตามคู่มือได้

หน่วยนับ
เปอร์เซ็นต์

2559
100

เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์

100
100

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นย่อยรูปแบบวิธีการซ่อมบารุง
2. กาหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน

ระยะเวลาดาเนินการ*
(90 วัน)
ต.ค. 58 – ธ.ค. 58
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. กาหนดโครงสร้างการดาเนินการตามรูปแบบแต่ละประเด็น
2. กาหนดแผนดาเนินการรองรับตามโครงสร้าง
3. วิเคราะห์ผลดาเนินการ
4. ฝึกอบรมพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการดาเนินการที่เหมาะสม
5. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์จาแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อย ๆ และ
การจัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินการ*

(180 วัน)
ม.ค. 59 – มี.ค. 59

(240 วัน)
เม.ย. 59 – พ.ค. 59

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้

(270 วัน)

กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบนาเสนอ
ที่เข้าใจง่าย

มิ.ย. 59

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :

(301 วัน)
ก.ค. 59

1. นาประเด็น รูปแบบความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู้

(332 วัน)

กิจกรรม :

ส.ค. 59

1. ประชาสัมพันธ์รูปแบบดังกล่าวทั่วไปให้กับผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้

(365 วัน)

กิจกรรม :
1. ประเมินผลความสาเร็จในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

ก.ย. 59

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
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7. วงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : องค์ความรู้ในการขุดล้อมต้นไม้ใหญ่
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : บุคลากรงานภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการขุดล้อมต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้อง
3.2 เพื่อรวบรวมความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
3.3 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรรุ่นใหม่
3.4 เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่หน่วยงานภายนอก
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 213 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต:
องค์ความรู้ในการขุดล้อมต้นไม้ใหญ่
ตัวชี้วัด :
1. คู่มือในการขุดล้อมต้นไม้ใหญ่

หน่วยนับ

2559

1

✓

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

-

-

2563

-

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. การกาหนดประเด็นย่อยในการทาคู่มือขุดล้อมต้นไม้ใหญ่
2. กาหนดนิยามหรือกิจกรรมในแต่ละประเด็น

ระยะเวลาดาเนินการ*
31 วัน
(มี.ค.- เม.ย.59)
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. ประชุมระดมสมองในความรู้ด้านการขุดล้อมต้นไม้ใหญ่
2. ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ

92 วัน
(เม.ย.-มิ.ย.59)

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์จาแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่
2. จัดการรวบรวมจัดพิมพ์ให้เป็นระบบ

122 วัน
(มิ.ย-ก.ค.59)

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านต่างๆ

137 วัน
(ก.ค.-ส.ค.59)

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. นาความรู้ที่ได้ไปสู่พนักงานภูมิทัศน์

152 วัน
(ก.ค.-ส.ค.59)

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แบ่งเป็นความรูภ้ ายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย

183 วัน
(ส.ค.-ก.ย.59)

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้

213 วัน

กิจกรรม :
1. การนาความรู้ที่ได้ไปใช้และพัฒนาให้ดีขึ้น

(ก.ย.-ต.ค.59)

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.

ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การควบคุมกากับดูแลเครื่องมือเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย

2.

คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : งานรักษาความปลอดภัย ส่วนอาคารสถานที่

3.

วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :

4.

3.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือรักษาความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
และประตูคีย์การ์ด (Key card)
3.2 เพื่อพัฒนาและซ่อมบารุงให้เครื่องมือใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาโครงการ : จานวน 214 วัน (รวมทั้งหมด)

5.

รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :

ผลผลิต/ตัวชี้วดั
ผลผลิต:
กากับดูแลเครื่องมือรักษาความ
ปลอดภัย ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ตัวชี้วัด:
1. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย

6.

หน่วยนับ
ร้อยละ

2559
20

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562 2563
20

20

20

แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้
ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นย่อย ๆ ในการจัดการความรู้ด้านระบบอุปกรณ์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และประตูคีย์การ์ด (Key card)

31 วัน
(เดือนมีนาคม 2559)

20
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

2. กาหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. แสวงหาความรู้โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องค้นคว้าระบบ
บันทึกองค์ความรู้ในอดีตรวมเป็นหัวข้อย่อย
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้

61 วัน
(เดือนเมษายน 2559)

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และจาแนกข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ออกเป็น
หมวดหมู่ ตามประเด็นหลักและประเด็นย่อย ตามหมวดหมู่ที่
กาหนด

92 วัน
(เดือนพฤษภาคม 2559)

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้และ
จัดทาเป็นรูปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่าย

122 วัน
(เดือนมิถุนายน 2559)

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. นาความรู้ที่ได้รับไปใช้งานจริงในขณะปฏิบัติงานของงาน
รักษาความปลอดภัย

153 วัน
(เดือนกรกฎาคม 2559)

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีและหน่วยงานภายนอก

184 วัน
(เดือนสิงหาคม 2559)

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลความสาเร็จในการจัดการความรู้และนาองค์ความรู้
ที่ได้ไปใช้จริงและก่อประโยชน์

214 วัน
(เดือนกันยายน 2559)

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
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7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวิชาการ
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
เพื่อให้บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการได้รวบรวมความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ประสบการณ์
การปฏิบัติงาน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นหลักฐานแสดงวิธีขั้นตอนการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมงาน
และ/หรือผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และบุคลากรภายในส่วนส่งเสริมวิชาการสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
4. ระยะเวลาโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561

ผลผลิต : คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนส่งเสริมวิชาการ

ร้อยละ

50

75

100

6. แผนการปฏิบัติงาน
6.1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นย่อยและนิยามความรู้ในเรื่องการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรภายในส่วนส่งเสริมวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. แสวงหาองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในประเด็นการจัดการความรู้ที่
กาหนด และรวบรวมความรู้จากทักษะการปฏิบัติงานของบุคคลกรส่วนส่งเสริม
วิชาการ

ต.ค. - พ.ย. 2558

ธ.ค. 2558 - ก.พ.
2559

100

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. ประชุม/สัมมนาภายในหน่วยงานเพื่อเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และร่วมกันกาหนดรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานของ
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
2. วิเคราะห์และจาแนกข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ และนาข้อมูลมาจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. ประชุมติดตามการดาเนินงานการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ของส่วนส่งเสริม
วิชาการ ติดตามความคืบหน้าของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ
และประมวลและกลั่นกรองความรู้ร่วมกัน
- ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 พ.ค. 59 - สัปดาห์ที่ 1 มิ.ย. 59
- ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ก.ค. 59 - สัปดาห์ที่ 1 ส.ค. 59

ระยะเวลาดาเนินการ
มี.ค. - พ.ค. 2560

มิ.ย. - ก.ค. 2560

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. แก้ไขข้อมูลในเล่มคู่มือการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
2. มีคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ 50 (จานวน 2 งาน จาก 4 งาน)

ส.ค. 2560

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วนส่งเสริมวิชาการและมหาวิทยาลัย

ก.ย. 2560

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินความสาเร็จในการจัดการความรู้และความนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์

ก.ย. 2560
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6.2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นย่อยและนิยามความรู้ (เพิ่มเติม-ถ้ามี) ในเรื่องการจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ (เป็นแผนต่อเนื่อง)
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. แสวงหาองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในประเด็นการจัดการความรู้ที่
กาหนด และรวบรวมความรู้จากทักษะการปฏิบัติงานของบุคคลกรส่วนส่งเสริม
วิชาการ
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และจาแนกข้อมูลที่ได้จากการแสวงหาความรู้ โดยจาแนกเป็นหมวดหมู่
ตามรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานที่กาหนด

ต.ค. 2559

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. ประมวลกลั่นกรองความรู้จากการวิเคราะห์และจาแนกข้อมูล และนาข้อมูลมา
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กาหนด
2. ประชุมติดตามการดาเนินงานการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ของส่วนส่งเสริม
วิชาการ ติดตามความคืบหน้าของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
- ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 พ.ค. 60 - สัปดาห์ที่ 1 มิ.ย. 60
- ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ก.ค. 60 - สัปดาห์ที่ 1 ส.ค. 60

พ.ย. 2559 - ม.ค.
2560

ก.พ. - เม.ย.2559

พ.ค. - ก.ค. 2559

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. แก้ไขข้อมูลในเล่มคู่มือการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
2. มีคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ 75 (จานวน 3 งาน จาก 4 งาน)

ส.ค. 2560

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วนส่งเสริมวิชาการและมหาวิทยาลัย

ก.ย. 2560

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินความสาเร็จในการจัดการความรู้และความนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์

ก.ย. 2560
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6.3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นย่อยและนิยามความรู้ (เพิ่มเติม-ถ้ามี) ในเรื่องการจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ (เป็นแผนต่อเนื่อง)
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. แสวงหาองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในประเด็นการจัดการความรู้ที่
กาหนด และรวบรวมความรู้จากทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนส่งเสริม
วิชาการ
2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และจาแนกข้อมูลที่ได้จากการแสวงหาความรู้ โดยจาแนกเป็นหมวดหมู่
ตามรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานที่กาหนด

ต.ค. 2560

พ.ย. 2560 - ม.ค.
2561

ก.พ. - พ.ค.2561

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. ประมวลกลั่นกรองความรู้จากการวิเคราะห์และจาแนกข้อมูล และนาข้อมูลคู่มือ
ของงานต่าง ๆ มาจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมวิชาการตามรูปแบบ
ที่กาหนด
2. ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ

มิ.ย. - ก.ค. 2561

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. แก้ไขข้อมูลในเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมวิชาการตามมติที่ประชุม
(ถ้ามี)
2. มีคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ 100

ส.ค. 2561

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วนส่งเสริมวิชาการและมหาวิทยาลัย

ก.ย. 2561

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินความสาเร็จในการจัดการความรู้และความนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์

ก.ย. 2561
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7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติที่ดีในการต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชม
สถานกีฬาและสุขภาพ
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สถานกีฬาและสุขภาพ
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประชาสัมพันธ์ ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานสถานกีฬาและ
สุขภาพ
3.2 เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานต้อนรับคณะศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมสถานกีฬาและ
สุขภาพ
3.3 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานต้อนรับคณะศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมสถานกีฬาและสุขภาพได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 145 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต : แนวปฏิบัติที่ดีในการต้อนรับ
คณะศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชมสถานกีฬา
และสุขภาพ
ตัวชี้วัด :
1 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการต้อนรับ
คณะศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชมสถาน
กีฬาและสุขภาพ

เล่ม

1

-

-

-

-
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6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้

ระยะเวลาดาเนินการ*
15 วัน

กิจกรรม :
1. ทบทวนความรู้ / รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้

15 วัน

กิจกรรม :
1. แสวงหาความรู้จากผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

15 วัน

กิจกรรม :
1. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้

30 วัน

กิจกรรม :
1. ประมวลกลั่นกรอง ปรับปรุง (ร่าง) แนวปฏิบัติที่ดีในการต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานกีฬาและสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้

30 วัน

กิจกรรม :
1. จัดทา (ร่าง) แนวปฏิบัติที่ดีในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาน
กีฬาและสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

20 วัน

กิจกรรม :
1. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานกีฬา
และสุขภาพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและนาไปปฏิบัติต่อไป
หมายเหตุ : ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้

20 วัน
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7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

2559
2560
2561

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การจองห้องประชุมด้วยระบบออนไลน์
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการลงบันทึกข้อมูลการจองห้องประชุม
3.2 เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
3.3 เพื่อพัฒนาการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 180 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต:
องค์ความรู้ในการจองห้องประชุมด้วยระบบ
ออนไลน์
ตัวชี้วัด :
1. คู่มือการปฏิบัติงานในการจองห้อง
ประชุมด้วยระบบออนไลน์

หน่วยนับ

เล่ม

2559

1

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

-

-

2563

-

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นการจัดการความรู้ และประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดนิยามแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน

.....15........ วัน

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. กาหนดหัวข้อที่ต้องการ อาทิ ชื่อห้องประชุม สิ่งอานวยความสะดวกของ
ห้องประชุมแต่ละห้อง กาหนดวัน เดือน ปี ระบุหัวข้อการประชุม ข้อมูล
ของผู้ขอใช้บริการ เป็นต้น เพื่อการปรับปรุง

.......15....... วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

.....14........ วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. นาข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดนาหารือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ปรับปรุง

......14........ วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. ทดลองการจองห้องประชุมด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน E-Services ของ
มหาวิทยาลัย

.......90....... วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน

.......2...... วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. คู่มือการปฏิบัติงานในการจองห้องประชุมด้วยระบบออนไลน์

......30....... วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่
มีประสิทธิภาพ
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายในได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่มีทักษะและ
ความชานาญเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3.2 เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานที่ตนเองไม่มีทักษะและความชานาญได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4 ระยะเวลาโครงการ: จานวน 270 วัน (รวมทั้งหมด)
5 รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :
1. บุคลากรมีทักษะและความชานาญใน
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ร้อยละ

80

90

100

-

-
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6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. ค้นหาประเด็นที่แต่ละบุคคลมีทักษะและความชานาญ เพื่อแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. กาหนดประเด็น และผู้รับผิดชอบหลัก

30 วัน

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. ผู้รับผิดชอบหลักสืบค้นข้อมูลตามประเด็นที่กาหนด
2. ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ที่เหมาะสมต่างๆ เพื่อรวบรวม
ข้อมูล

120 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และจาแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลัก
และประเด็นย่อยๆ และจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่กาหนด

160 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และหรือสังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลตามประเด็นที่กาหนด
และจัดรูปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่าย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยในการสื่อสารและการนาเสนอที่เหมาะสม

180 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. นาความรู้ที่ได้จัดทาเป็นเอกสาร หลักฐาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

210 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. แลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ตามความเหมาะสม)

240 วัน
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ในการนาความรู้ที่ได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน

270 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การจัดการความรู้การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่ง โดยใช้เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : ฟาร์มมหาวิทยาลัย
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช่วยในการขยายพันธุ์ในอนาคต
4. ระยะเวลาโครงการ: จานวน 210 วัน (รวมทั้งหมด)
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ผลผลิต:
องค์ความรู้ในการขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่ง
โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ตัวชี้วัด :
1. คู่มือการขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่ง โดยใช้
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1 เล่ม

1

-

-

-

-

6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. นาชิ้นส่วนมะเดื่อฝรั่ง มาเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ เพื่อชักนาชิ้นส่วน
เริ่มต้น

30 วัน

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. subculture ครั้งที่ 1
2. subculture ครั้งที่ 2

60 วัน

113

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. เก็บรวบรวม เทคนิค วิธีการในการเลือกใช้ชิ้นส่วนมะเดื่อฝรั่ง เลี้ยงในสูตรอาหาร
ต่างๆที่สามารถชักนาชิ้นส่วนเริ่มต้นได้

90 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีการการคัดเลือกชิ้นส่วนมะเดื่อฝรั่ง ในการเลี้ยงบน
สูตรอาหารที่เหมาะสมกับพันธ์มะเดื่อฝรั่ง

120 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. การเพิ่มปริมาณต้นมะเดื่อฝรั่ง โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

180 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการเลือกใช้ชนิ้ ส่วนพืช และสูตรอาหารที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มปริมาณต้น

190 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. การสรุปผลการใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่ง
2. การจัดทาคู่มือการขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

210 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
9,000
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
9,000
-

รวมทั้งสิ้น

9,000

-

9,000
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : การพัฒนาองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานบริการสู่
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
2. คณะทางานบริหารจัดการความรู้ประจาหน่วยงาน : สุรสัมมนาคาร
3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กาหนด :
3.1 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ศึกษา
และทาความเข้าใจเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ด้านการ
บริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และรูปแบบการปฏิบัติงานในด้านการบริการของ
หน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้ง 4 หน่วยงาน
4 ระยะเวลาโครงการ: จานวน 60 วัน (รวมทั้งหมด)
5 รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิต:
องค์ความรู้ด้านงานบริการสู่การปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ
ตัวชี้วัด :
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความ
เข้าใจและนาไปบริหารจัดการองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
2. คู่มือการจัดการความรู้ด้านงานบริการ
สู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

หน่วยนับ

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2563

ร้อยละ

80

80

85

85

90

เล่ม

1

-

-

-

-
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6. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ*

ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้
กิจกรรม :
1. กาหนดประเด็นย่อยในการจัดการความรู้
2. กาหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน

5 วัน

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรม :
1. ประชุมคณะทางานการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge
Management)

5 วัน

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กิจกรรม :
1. จัดทาโครงการอย่างเป็นระบบ

10 วัน

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
กิจกรรม :
1. ขออนุมัติโครงการตามขั้นตอน

10 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
กิจกรรม :
1. ประสานงาน เชิญวิทยากร และดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง

10 วัน

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรม :
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญหน่วยงานวิสาหกิจภายใต้การกากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วม

10 วัน

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้
กิจกรรม :
1. ประเมินผลโครงการ และรายงานผล
2. จัดทาคู่มือการจัดการความรู้ด้านงานบริการสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

10 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กาหนดตามแผนการจัดการความรู้
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7. วงเงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
9,000
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวมทั้งสิ้น
9,000
-

รวมทั้งสิ้น

9,000

-

9,000

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
5. รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
7...รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
8. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
9. คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์
10. คณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
11. คณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
12. คณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
13. คณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์
14. คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
15..คณบดีสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
16. ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
17. ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา
18. ผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19..ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
20. ผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
21. ผู้อานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ
22. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
23. ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
24. ผู้อานวยการเทคโนธานี
25..ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
26. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
27. หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
28. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
29. หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ
30. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
31. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
32..หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
33. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
34. หัวหน้าส่วนพัสดุ
35. หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์
36. หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่
37. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
38. หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์
39..หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
40. หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ
เพื่อการจัดการ
41. หัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้
42. หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา
จากโบรอนจับยึดนิวตรอน
43. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
44. ผู้จัดการสุรสัมมนาคาร
45. หัวหน้าส่วนแผนงาน
46. นางสาวภฤศมน วิสัยดี
47. นางช่ออุบล บูราณ
ผู้จัดทารูปเล่ม : นางช่ออุบล บูราณ/นางสาวภฤศมน วิสัยดี
ผู้ตรวจสอบ : หัวหน้าส่วนแผนงาน
ออกแบบปก : นายณัฐวุฒิ ชาติเผือก
เดือน/ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 2 – มิถุนายน 2559

