
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 
ชื่อหนวยงาน :  สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร /  

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ 
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการสรางฐานวัฒนธรรมองคกร 
  กลยุทธที่ 4.1 ขอ 30. 
 
 
 
 

เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการอยางมีธรรมาภิบาล 
เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสรางคานิยม
รวม 

รอยละผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัยทางดาน
หลักธรรมภิบาล ตามเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส ของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรดานภาวะ
ความสุข ในระดับดี 

แนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการบุคลากรสาย
วิชาการ 



แบบฟอรม KM แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อหนวยงาน  :      สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
ประเด็นยุทธศาสตร                                    : ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรางฐานวัฒนธรรมองคกร 
องคความรูที่จําเปน (K)                               : แนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการบุคลากรสายวิชาการ 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : รอยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางดานหลักธรรมภิบาล ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
เปาหมายของตัวชี้วัด                                         : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานภาวะความสุข ในระดับดี 
ลําดับ

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมาย

เหตุ 
 1. การคนหาความรู 

   -ประชุมคณะทํางานการจัดการ
ความรู ดานการบริการที่ดี เพ่ือ
กําหนดประเด็นความรู และ
จัดทําแผนการจัดการความรู 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 กุมภาพันธ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชิงปริมาณ : จํานวนตัวแทน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมี
สวนรวมเปนคณะกรรมการ
จัดการองคความรู  
เชิงคุณภาพ  : มีแผนการ
จัดการความรู ที่สามารถ
ดําเนินการดานกระบวนการ
จัดการความรู ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุนมีสวน
รวมเปนคณะ 
ทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ
ที่ดี  
 
 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 

 
คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2. การสรางและแสวงหาความรู 
  -ประชุมและแลกเปลี่ยนความรู 
ระหวางคณะทํางานการจัดการ
องคความรู เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี
ในการใหบริการบุคลากรสาย
วิชาการ  โดยกําหนดใหมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
มีผูจดบันทึกและควบคุมเวลา 

 
ประชุม 6 – 8 ครั้ง (ทุกวัน
พุธที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 
– 16.00 น.) 
ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ 
2563 
ครั้งที่ 2 : 22 มีนาคม 2563  
ครั้งที่ 3 : 26 เมษายน 

 
เชิงปริมาณ  :จํานวนครั้งที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เชิงคุณภาพ  : คณะทํางน
การจัดการองคความรู มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู แนว
ปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ
บุคลากรสายวิชาการ 

 
มีการประชุมไม
นอยกวา 6 ครั้ง 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี  
 

 
 

 



แบบฟอรม KM แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อหนวยงาน  :      สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
ประเด็นยุทธศาสตร                                    : ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรางฐานวัฒนธรรมองคกร 
องคความรูที่จําเปน (K)                               : แนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการบุคลากรสายวิชาการ 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : รอยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางดานหลักธรรมภิบาล ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
เปาหมายของตัวชี้วัด                                         : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานภาวะความสุข ในระดับดี 
ลําดับ

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมาย

เหตุ 
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
   
 
 
 
 

2563 
ครั้งที่ 4 : 24 พฤษภาคม 
2563   
ครั้งที่ 5 : 28 มิถุนายน 
2563 
ครั้งที่ 6 : 26 กรกฎาคม 
2563 

 3. การจัดความรูใหเปนระบบ 
   -สรุปประเด็นที่เรียนรู เพ่ือให
งายตอการคนหา จัดเปน
หมวดหมู 
 

 
23 สิงหาคม 2563 

 

 
ประเด็นการจัดการความรู  
อยางนอย 1 ประเด็น ที่
สามารถนํามาประมวลผล
และกลั่นกรองความรู 

 
1 ประเด็น 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี 
 

 
 

 

 4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู 
   -มีการจัดทําเอกสารหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให
เปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เดียวกัน 
 

 
20 กันยายน 2563 

 
มีเอกสารหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู 

 
อยางนอย 4 

เรื่อง 

 
ตัวแทนบุคลากร
สายสนับสนุน 

 
คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี 
 

 
 

 



แบบฟอรม KM แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อหนวยงาน  :      สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
ประเด็นยุทธศาสตร                                    : ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรางฐานวัฒนธรรมองคกร 
องคความรูที่จําเปน (K)                               : แนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการบุคลากรสายวิชาการ 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : รอยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางดานหลักธรรมภิบาล ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
เปาหมายของตัวชี้วัด                                         : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานภาวะความสุข ในระดับดี 
ลําดับ

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมาย

เหตุ 
 5. การเขาถึงความรู 

   -เสนอองคความรูที่ได
สังเคราะหแลวใหคณะทํางานการ
จัดการองคความรู ดานการ
บริการที่ดี ดําเนินการเผยแพร 
   -Push มีการเผยแพรเอกสาร
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุน 
ทดลองใชหรือเปนแนวทางปฏิบัติ 
   -Pull มีการแผยแพรเอกสาร
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผาน
เว็บไซต (www.)ของแตละคณะ 

 
ตุลาคม 2563 

 
มีการประเมินผล การ
ทดลองใชเอกสารหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กอน
และหลังการนําไปใช 

 
ผลการประเมิน
กอนใชและหลัง
ใช ไมนอยกวา

รอยละ 50 

 
ตัวแทนบุคลากร
สายสนับสนุน 

 
คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี  
 

 
 

 

 6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
   -มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 
   -นําเอกสารหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือแนวปฏิบัติที่ดี 
ใหกับผูที่สนใจ หรือนําไปใชในป
ตอไป 

 
พฤศจิกายน 2563 

 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน อยางนอย 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี 
 

 
 

 



แบบฟอรม KM แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อหนวยงาน  :      สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
ประเด็นยุทธศาสตร                                    : ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรางฐานวัฒนธรรมองคกร 
องคความรูที่จําเปน (K)                               : แนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการบุคลากรสายวิชาการ 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : รอยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางดานหลักธรรมภิบาล ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
เปาหมายของตัวชี้วัด                                         : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานภาวะความสุข ในระดับดี 
ลําดับ

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมาย

เหตุ 
 

 7. การเรียนรู 
   -คณะกรรมการจัดการองค
ความรู ติดตามและเสนอผลจาก
การใชเอกสาร หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือแนวปฏิบัติที่ดี 
โดยการวัดการนําไปใชเปนไปตาม
เปาหมายตัวช้ีวัด 
  -เสนอผลการปฏิบัติงาน หรือ
แนวปฏิบัติที่ดี ใหกับผูบริหาร
รับทราบ 
 
 

 
ธันวาคม 2563 

 
ไดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนว
ปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ
บุคลากรสายวิชาการ 

 
1 เรื่อง 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี  
 

 
 

 

 
 
 
 

 

ผูทบทวน :          …………………………………………………….. 
                         (นางอุมาพร  เจริญธนากุล) 
                       วันที่..............เดือน................ป........... 

 

ผูอนุมัติ   :         …………………………………………………….. 
                        (รองศาสตราจารยสุนทร  วิทยาคุณ) 
                         ................./…………………./…………… 



แบบฟอรม KM แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
เปาหมาย KM (Desired State) : แนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการบุคลากรสายวิชาการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : สายสนับสนุนมีการพัฒนาทางดานการบริการที่ดีขึ้น 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบงช้ีความรู ประชุมและแลก  
เปลี่ยนเรียนรูเพ่ือให
ไดองคความรู 

22 กุมภาพันธ 
2563 

 

เชิงปริมาณ  : จํานวนตัวแทน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมี
สวนรวมเปนคณะกรรมการ
จัดการองคความรู  
เชิงคุณภาพ  : มีแผนการ
จัดการความรู ที่สามารถ
ดําเนินการดานกระบวนการ
จัดการความรู ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุนมีสวนรวม
เปนคณะ ทํางาน
การจัดการความรู 
ดานการบริการที่ดี 
ไมนอยกวา 5 คน
ของแตละคณะ 

 
 

-กระดาษ 
-ปากกา 
-คอมพิวเตอร 
 
 

875 บาท 
 

คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี  
 

ดําเนินการ
แลว 
 

2 การสรางและ
แสวงหาความรู 
-ภายใน 
-ภายนอก 

จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ไมนอยกวา 6 
ครั้ง 

มีนาคม - 
กันยายน 
2563 

 
 

เชิงปริมาณ  :จํานวนครั้งที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เชิงคุณภาพ : คณะทํางานการ
จัดการองคความรู มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู แนวปฏิบัติ
ที่ดีในการใหบริการบุคลากร
สายวิชาการ 

มีการประชุมไม
นอยกวา 6 ครั้ง 

-กระดาษ 
-ปากกา 
-คอมพิวเตอร 
 
 

- คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี  
 
 

 
ยังไมได

ดําเนินการ 
 
 

3 การจัดความรูให
เปนระบบ 

คณะกรรมการไดสรุป
รวบรวมความรูโดย
แยกตามรายประเด็น 

23 สิงหาคม 
2563 

 

ประเด็นการจัดการความรู  
อยางนอย 1 ประเด็น ที่
สามารถนํามาประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู 

1 ประเด็น -กระดาษ 
-ปากกา 
-คอมพิวเตอร 
 

- คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี  
 

 
ยังไมได

ดําเนินการ 
 



แบบฟอรม KM แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
เปาหมาย KM (Desired State) : แนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการบุคลากรสายวิชาการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : สายสนับสนุนมีการพัฒนาทางดานการบริการที่ดีขึ้น 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 

สรุปผลและวิเคราะห
องคความรู ใหอยูใน
รูปแบบเอกสาร ให
เปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

20 กันยายน 
2563 

มีเอกสารหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู 

อยางนอย 4 เรื่อง -กระดาษ 
-ปากกา 
-คอมพิวเตอร 
 

- คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี  

 
ยังไมได

ดําเนินการ 
 
 

5 การเขาถึงความรู ประชาสัมพันธให
กลุมเปาหมาย 

ตุลาคม 2563 มีการประเมินผล การทดลอง
ใชเอกสารหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน กอนและหลังการ
นําไปใช 

ผลการประเมิน
กอนใชและหลังใช 
ไมนอยกวารอยละ 

50 

-กระดาษ 
-ปากกา 
-คอมพิวเตอร 
 

- คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี  

 
ยังไมได

ดําเนินการ 
 

6 การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู 

นําเอกสารหรือขั้น  
ตอนการปฏิบัติงาน
นําไปใช 

พฤศจิกายน 
2563 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
อยางนอย 1 ครั้ง 

1 ครั้ง -กระดาษ 
-ปากกา 
-คอมพิวเตอร 
 

- คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ

ที่ดี  

 
ยังไมได

ดําเนินการ 
 

7 การเรียนรู นํามาวิเคราะห
ความรู และนําไปใช 

ธันวาคม 
2563 

ไดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนว
ปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ
บุคลากรสายวิชาการ 

1 เรื่อง -กระดาษ 
-ปากกา 
-คอมพิวเตอร 
 

- คณะทํางานการ
จัดการความรู 
ดานการบริการ
ที่ดี (4 คณะ) 

 
ยังไมได

ดําเนินการ 
 

 
ผูทบทวน/อนุมัติ :  _________________________________ 

 
 
 



 

แบบฟอรม KM แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

ชื่อหนวยงาน : สายสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
เปาหมาย KM (Desired State) : แนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการบุคลากรสายวิชาการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : สายสนับสนุนมีการพัฒนาทางดานการบริการที่ดีขึ้น 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-กําหนดนโยบาย เปาหมาย 
-จัดต้ังคณะทํางานการ
จัดการความรู ดานการ
บริการที่ดี (4 คณะ) 
-จัดทําแผนการจัดการ
ความรู 
-จัดกิจกรรมตามแผน 

มีนาคม - 
กรกฎาคม 

2563 

กิจกรรม มีกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
จัดการความรู ไม
นอยกวา 3 
กิจกรรม 

-อุปกรณ สนง. - 
 

คณะทํางานการ
จัดการความรู ดาน

การบริการที่ดี 

 
ดําเนินการแลว 
 

2 การสื่อสาร -ประชุม 
-จัดทําเอกสารเผยแพร 

สิงหาคม 
2563 

จํานวนการ
ประชุม 

มีการประชุมไม
นอยกวา 3 ครั้ง 

-วิทยากร 
-อุปกรณ สนง. 

 คณะทํางานการ
จัดการความรู ดาน

การบริการที่ดี 

 
ยังไมได

ดําเนินการ 
 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ 

-จัดทําคูมือและเช่ือมโยงกับ
ฐานขอมูลหรือเว็บของแต
ละคณะ 
 

กันยายน 
2563 

 

จํานวนคูมือ มีคี่มือจัดการ
ความรู 3 เรื่อง 

-ฐานขอมูล
เว็บของแตละ
คณะ 
-อุปกรณสนง. 

 คณะทํางานการ
จัดการความรู ดาน

การบริการที่ดี  
 

 
ยังไมได

ดําเนินการ 
 

4 การเรียนรู จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

ตุลาคม 
2563 

จํานวนการจัด
ประชุม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

มีการจัดใหมี
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ไมนอยกวา 3 
ครั้ง 

-  คณะทํางานการ
จัดการความรู ดาน

การบริการที่ดี 

 
ยังไมได

ดําเนินการ 
 
 



แบบฟอรม KM แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

ชื่อหนวยงาน : สายสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
เปาหมาย KM (Desired State) : แนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการบุคลากรสายวิชาการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : สายสนับสนุนมีการพัฒนาทางดานการบริการที่ดีขึ้น 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

5 การวัดผล -วัดระบบ 
-วัดผลลัพธ 
-วัดประโยชน 

พฤศจิกายน 
2563 

แบบสอบถาม มีการวิเคราะห
ประเมินผลการ
จัดการความรูตาม
แผน 

-อุปกรณ สนง.  คณะทํางานการ
จัดการความรู ดาน

การบริการที่ดี  

 
ยังไมได

ดําเนินการ 
 

6 การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล 

จัดใหการมีสวนรวมในการ
สรางองคความรูเปนสวน
หน่ึงของการประเมินผลงาน
และการใหรางวัลประจําป 

ธันวาคม 
2563 

จํานวนผูไดรับ
รางวัล 

มีการใหรางวัลแก
บุคลากรไมนอย
กวา 4 คน 

-บอรด 
-นิทรรศการ 
-อุปกรณ สนง. 

 
 

คณะทํางานการ
จัดการความรู ดาน

การบริการที่ดี  

 
ยังไมได

ดําเนินการ 
 

 
 ผูทบทวน/อนุมัติ : _____________________________________  

 
 
 


