
 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นตอ่การผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน  :    

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด 

องค์
ความรู้ที่
จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติ
ราชการ 

๑. การจัดการ
ศึกษาส าหรับ
คนทุกช่วงวัย
เพื่อการพัฒนา
บัณฑิตนัก
ปฏิบัติสู่
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การพัฒนา
งานวิจัยและ
นวัตกรรมอย่าง
มืออาชีพ เพื่อ
สร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 
ส าหรับการ
ยกระดับ ชุมชน 
สังคม ประเทศ 
 
 
๓. การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการองค์กร
สมัยใหม่สู่ความ
เป็นเลิศ 

-มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ  
-มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  
-การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
-เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม 
-เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
-เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
-เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี 
 
 
-เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใต้แผนพัฒนาความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
-บุคลากรมีความพึงพอใจในการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย 
-พัฒนา กฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีประชาคมมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
-มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริหารจัดการ การ
เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ได้แนว
ปฏิบัติท่ีดี
ประเด็น
องค์
ความรู้
ด้านผลิต
บัณฑิตไม่
น้อยกว่า 
๑ เรื่อง  
 
 
 
 
 
ได้แนว
ปฏิบัติท่ีดี
ประเด็น
องค์
ความรู้
ด้านการ
วิจัยไม่
น้อยกว่า 
๑ เรื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อ
แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้
ด้านการผลิต
บัณฑิตและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ด้านการสอน 

 
 
 
 
 
 

เพื่อ
แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้
ด้านการวิจัย
และพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ด้านวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดการ
เรียนการ
สอน
รายวิชา
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
การท างาน
วิจัยภายใต้
เกณฑ์การ
ขอก าหนด
ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้   
 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)    
ชื่อหน่วยงาน  : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : การจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : ได้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ด้านผลิตบัณฑิตไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการสอน 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ 
-ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  
-คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก าหนด Knowledge 
Mapping โดยเน้นประเด็น “รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี” 

 
พ.ย. 64 – มี.ค.65 
 
 
 
 
 

ประเด็นความรู้ ๑ ประเด็น
ความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 
 

 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- คณะกรรมการด าเนินการประชุมจัดกิจกรรม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- ก าหนดให้บุคลากรแต่ละคนได้แสดงความ
คิดเห็นคนละ 3-5 นาท ี 

- บันทึกรายละเอียดความคิดเห็นที่ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกระดาษแบบฟอร์ม  

เม.ย. – พ.ค. 65 จ านวนครั้งที่มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

2 คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 
 

 



๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-คณะกรรมการด าเนินการช่วยกันสรุปประเด็น
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งตามหัวข้อและ
ประเด็นความรู้ทีส่ าคัญในแต่ละครั้ง 
-น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา 
ปรับปรุงทบทวนให้เป็นองค์ความรู้ 
ประเด็น “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

ทะเบียนได้จัดท าไว้ใน  
Kblog/Website KM RMUTL  

มิ.ย.65 จ านวนองค์
ความรู้ 

1 คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 
 

 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดต่อ และ 
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดี รวมทั้งสรุป 
ประเด็นและกลั่นกรองความรู้จากการ 
แลกเปลี่ยนรู้ให้เป็นรูปแบบเอกสาร มาตรฐาน
เดียวกัน  แบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดี 

มิ.ย.65 ประเด็นความรู้ 
ทีส่ามารถ 
สังเคราะห์ได้  

 

๑ เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 
 

 

๕. การเข้าถึงความรู้ 
- เสนอองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์เรียบร้อย 
แล้วแก่ผู้บริหาร ในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
- คณะกรรมการมีการก าหนดวิธีเข้าถึงความรู้ 
เป็น 2 วิธ ี
วิธีที่ 1 คือ การป้อนความรู้ให้กับบุคลากรที่
เป็นผู้ใช้ ที่ได้รับผิดชอบมอบหมายงานใหม่เพ่ือ
สามารถเรียนรู้งานได้ดีมากขึ้น 
วิธีที่ 2 คือ การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ในกรณี

ก.ค. 65 จ านวนวิธีการ
กระจายความรู้
ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 

2 เป้าหมาย 
 

อาจารย์/
บุคลากร 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 

 

 



นี้จะใช้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว สนใจ
จะน าความรู้ประเด็นใดไปใช้ปฏิบัติ จะ
สามารถเลือกน าไปใช้ได้ 
ผ่าน Website, Facebook, Line 
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
blog/Website KM RMUTL  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าประเด็นความรู้ที่ได้ เผยแพร่ผ่าน
สารสนเทศ Facebook, Line , Blog เพ่ือให้มี
ส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ได้น า
ความรู้ไปใช้ เพื่อแก้ไขปรับปรุง  
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
ชุมชนนักปฏิบัติ CoP กลุ่มประเด็นการผลิต

บัณฑิต 

ก.ค. 65 ประเด็นองค์
ความรู้ที่
บุคลากรน าไปใช้
และแก้ไข
ปรับปรุง 
 

อย่างน้อย ๑ 
ประเด็น 

อาจารย์/
บุคลากร 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 

 

 

๗. การเรียนรู้ 
- การน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
-คณะกรรมการจัดการความรู้ได้เสนอองค์
ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการด าเนินการ
เสนอผู้บริหารเพื่อประกาศให้บุคลากรที่สนใจ
น าไปใช้ประโยชน์ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ซึ่ง
ไปเพิ่มพูนความรู้เดิมที่มีอยู่ 
แล้วให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น 
 

ส.ค.65 
 

จ านวนบุคลากร
ที่น าไปใช้
ประโยชน์และ
เกิดความรู้ใหม่ 
 

 2 คน อาจารย์/
บุคลากร 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 

 

 



(ท าบันทึกข้อความความแจ้งเวียน 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย  ใช้
แบบฟอร์มการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์) 

 
 

ผู้ทบทวน :   ………… ……………….. 
                         (นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง) 
               

 
 

ผู้อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 
                   (                                          ) 
  
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้   
 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)    
ชื่อหน่วยงาน  : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพ่ือสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ส าหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : การท างานวิจัยภายใต้เกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : ได้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ด้านการวิจัยไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพด้านวิจัย 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ 
-ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  
-คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก าหนด Knowledge 
Mapping โดยเน้นประเด็น “การท างานวิจัย
ภายใต้เกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ” 
 

(ค าสั่งKM รายงานการประชุมที่ก าหนด
ประเด็นความรู้ และจัดแผนและข้อเสนอ

โครงการ) 
 
 

 
มี.ค.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นความรู้ ๑ ประเด็น
ความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
วิจัย 

 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 
 

 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 



๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- คณะกรรมการด าเนินการประชุมจัดกิจกรรม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- ก าหนดให้บุคลากรแต่ละคนได้แสดงความ
คิดเห็นคนละ 3-5 นาท ี 

- บันทึกรายละเอียดความคิดเห็นที่ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกระดาษแบบฟอร์ม 

(แบบฟอร์มบันทึกเรื่องเล่า 
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

เม.ย. – พ.ค. 65 จ านวนครั้งที่มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

2 คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
วิจัย 

 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 
 

 

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-คณะกรรมการด าเนินการช่วยกันสรุปประเด็น
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งตามหัวข้อและ
ประเด็นความรู้ที่ส าคัญในแต่ละครั้ง 
-น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา 
ปรับปรุงทบทวนให้เป็นองค์ความรู้ 
ประเด็น “การท างานวิจัยภายใต้เกณฑ์การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” 

ทะเบียนได้จัดท าไว้ใน  
Kblog/Website KM RMUTL  
 
 

มิ.ย.65 จ านวนองค์
ความรู้ 

1 คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
วิจัย 

 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 
 

 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 



๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดต่อ และ 
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดี รวมทั้งสรุป 
ประเด็นและกลั่นกรองความรู้จากการ 
แลกเปลี่ยนรู้ให้เป็นรูปแบบเอกสาร มาตรฐาน
เดียวกัน  แบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดี 

มิ.ย.65 ประเด็นความรู้ 
ทีส่ามารถ 
สังเคราะห์ได้  

 

๑ เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ด้านการ
วิจัย 

 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 
 

 

๕. การเข้าถึงความรู้ 
- เสนอองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์เรียบร้อย 
แล้วแก่ผู้บริหาร ในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
- คณะกรรมการมีการก าหนดวิธีเข้าถึงความรู้ 
เป็น 2 วิธ ี
วิธีที่ 1 คือ การป้อนความรู้ให้กับบุคลากรที่
เป็นผู้ใช้ ที่ได้รับผิดชอบมอบหมายงานใหม่เพ่ือ
สามารถเรียนรู้งานได้ดีมากข้ึน 
วิธีที่ 2 คือ การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ในกรณี
นี้จะใช้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว สนใจ
จะน าความรู้ประเด็นใดไปใช้ปฏิบัติ จะ
สามารถเลือกน าไปใช้ได้ 
ผ่าน Website, Facebook, Line 
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
blog/Website KM RMUTL  

ก.ค. 65 จ านวนวิธีการ
กระจายความรู้
ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 

2 เป้าหมาย 
 

อาจารย์/
บุคลากร 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 

 

 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 



๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าประเด็นความรู้ที่ได้ เผยแพร่ผ่าน
สารสนเทศ Facebook, Line , Blog เพ่ือให้มี
ส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ได้น า
ความรู้ไปใช้ เพื่อแก้ไขปรับปรุง  
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
ชุมชนนักปฏิบัติ CoP กลุ่มประเด็นการผลิต

บัณฑิต 

ก.ค. 65 ประเด็นองค์
ความรู้ที่
บุคลากรน าไปใช้
และแก้ไข
ปรับปรุง 
 

อย่างน้อย ๑ 
ประเด็น 

อาจารย์/
บุคลากร 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 

 

 

๗. การเรียนรู้ 
- การน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
-คณะกรรมการจัดการความรู้ได้เสนอองค์
ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการด าเนินการ
เสนอผู้บริหารเพ่ือประกาศให้บุคลากรที่สนใจ
น าไปใช้ประโยชน์ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ซึ่ง
ไปเพิ่มพูนความรู้เดิมที่มีอยู่ 
แล้วให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น 

(ท าบันทึกข้อความความแจ้งเวียน 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย  ใช้
แบบฟอร์มการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์) 

ส.ค.65 
 

จ านวนบุคลากร
ที่น าไปใช้
ประโยชน์และ
เกิดความรู้ใหม่ 
 

 2 คน อาจารย์/
บุคลากร 

คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์ 

 

 

 
 

ผู้ทบทวน :   …………………………………………………….. 
                         (นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง) 
               

 
 

ผู้อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 
                   (                                          ) 
  
                        

 



 
 


