
 
 

 

แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อหน่วยงาน  : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : การเขียนหัวข้อวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ให้ได้รับทุน 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรูจ้ากการพัฒนาทักษะการวิจยั บรกิารวิชาการ ท่ีสามารถน าไปสู่การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ หรือผลงาน

ตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมาย

เหตุ 
1 การบ่งชี้ความรู้ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิจัย
และบริการวิชาการ 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจงหน้าที่ 
- คณะกรรมการ KM งานวิจัย ประชุม  

 11 พ.ค. 65 ประเด็นความรู้ 1 ประเด็น 
 
 
 

คณะกรรมการ 
KMวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

  

แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ 

ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
การน าไปใช้ประโยชน์ หรือเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การน าไปใช้ประโยชน์หรือเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ โดยได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรูจ้ากการพัฒนา
ทักษะการวิจัย บริการวิชาการ ท่ีสามารถน าไปสู่
การไดร้ับทุนสนับสนุนการวจิัย บริการวิชาการ 
หรือผลงานตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

การเขียนหัวข้อวิจัยแบบ
บูรณาการองค์ความรู้ให้
ได้รับทุน 



ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหตุ 

 วิเคราะห์ประเด็นความรู้ด้านงานวิจัย 1 
ประเด็น คือ การเขียนหัวข้อวิจัยแบบบูรณา
การองค์ความรู้ให้ได้รับทุน 

       

2 
 
 
 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ดา้นงานวิจัย
ระหว่างคณะกรรมการ KM งานวิจัย และอาจารย์ /
นักวิจัย โดยเชญิผู้เชี่ยวชาญภายในคณะฯ ให้ความรู้
เพิ่มเตมิในด้านท่ีเกี่ยวข้อง ที่เกิดขึน้จากการท างาน
วิจัยและการบริการวิชาการ ในแตล่ะศาสตร์มา
แลกเปลีย่นประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน โดยก าหนดให้มผีู้จดบันทึกและผูค้วบคุม
เวลาตลอดระยะเวลาที่ประชุม 

 พ.ค. 65 
 พ.ค. 65 
 มิ.ย. 65 
 มิ.ย. 65 
 มิ.ย. 65 

 

เชิงปริมาณ 
จ านวนครั้งที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
 

5 ครั้ง คณะกรรมการ 
KMวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
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การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าคลังความรู้และทะเบียนความรู้ เพื่อให้ง่าย
ต่อการค้นหา จดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ 

 ก.ค. 65 จ านวนคลังความรู้ / 
ทะเบียนความรู้ 

1 คลัง
ความรู้ / 
ทะเบียน
ความรู้ 

คณะกรรมการ 
KMวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
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การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณะกรรมการฯ สรุปประเด็นและกลั่นกรอง

ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- คณะกรรมการฯ น ามาเรียบเรียงและปรับปรุง
เนื้อหาให้มีคณุภาพ 
 
 

ก.ค. 65 ประเด็นความรู้ที่
สามารถสังเคราะห์ได้ 

1 เรื่อง คณะกรรมการ 
KMวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

  

 

 

 



ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหตุ 
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การเข้าถึงความรู้ 
- เผยแพรผ่่าน Web site, Web blog, 
Facebook, Line 

- จัดท าเป็นเอกสาร, e-document, หนังสือเวียน 

- การอบรม, สมัมนา 
- การสอนงาน 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

ก.ค. 65 ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูล ร้อยละ 80 คณะกรรมการ 
KM ด้านวิจัย
และตัวแทน
อาจารย์/นักวิจัย  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
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การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู/้การแลกเปลีย่น
เรียนรูผ้่านช่องทางออนไลน์ Ms. Teams, Zoom 
E-mail/Facebook/Line 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

มิ.ย. 65 จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 
CoP 

อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

คณะกรรมการ 
KM ด้านวิจัย
และตัวแทน
อาจารย์/นักวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
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การเรียนรู้ 
- การน าความรูม้าปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

มิ.ย. 65 จ านวนอาจารย์/
บุคลากรที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 คณาจารย์/
นักวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

  

 
 
ผู้ทบทวน :    …………………………………………………….. 
                         (รศ.ไพบูลย์  หล้าสมศรี) 
                 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้  (CKO) 

 

 
ผู้อนุมัติ   : …………………………………………………….. 
                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พีระ  จูน้อยสุวรรณ) 
                  ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ  (CEO) 
 

 
 
 
 
 


