
 

 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

ชื่อหน่วยงาน  :   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติ

ราชการ 
๑. การจัดการศึกษา
ส าหรับคนทุกช่วงวัยเพ่ือ
การพัฒนาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมอย่างมือ
อาชีพ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ส าหรับการยกระดับ 
ชุมชน สังคม ประเทศ 
 
 
๓. การพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรสมัยใหม่สู่
ความเป็นเลิศ 
 

-มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
-มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  
-การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
พัฒนาผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
-เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม 
 
-เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ 
-เพ่ือเพิม่ศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยี 
-เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจยัและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี 
 
 
 
-เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้น
ภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลศิของมหาวิทยาลยัในการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลยั 
-บุคลากรมีความพึงพอใจในการสื่อสารองค์กรของ
มหาวิทยาลยั 
-พัฒนา กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทีป่ระชาคมมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ 
-มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้งด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

  
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 80 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เทคนิค
การ
ถ่ายภาพ 

- ความรู้
เร่ือง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Google 
Form   



แผนการจัดการความรู้   
 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)    
ชื่อหน่วยงาน  : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : เทคนิคการถ่ายภาพ และ ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Form 

ตัวชี้วัด (KPI)                                         : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : ร้อยละ 80 
ล าดับ

ท่ี 
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบ่งช้ีความรู้ 
-ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  
-คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยก าหนด Knowledge 
Mapping โดยเน้นประเด็นเรื่องการจัดการ
เรื่องการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ 
 

(ค าสั่งKM รายงานการประชุมที่ก าหนด
ประเด็นความรู้ และจัดแผนและข้อเสนอ

โครงการ) 
 
 
 

 
14 – 25 มีนาคม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นความรู้ ๑ ประเด็น
ความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา 

 

ผู้อ านวยการศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา 

 

 



ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชีวั้ด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- คณะกรรมการด าเนินการประชุมจัด
กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 – ความต้องการของผู้ให้บริการ 
ครั้งท่ี 2 – เทคนิคของการถ่ายภาพ 
ครั้งท่ี 3 – เทคนิคการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูล 
- ก าหนดให้บุคลากรแต่ละคนได้แสดงความ
คิดเห็นคนละ 3-5 นาที  
- บันทึกรายละเอียดความคิดเห็นท่ีได้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในกระดาษแบบฟอร์ม  

เมษายน – 
มถิุนายน 2565 

จ านวนครั้งท่ีมี
การแลกเปล่ียน
เรียนรู ้
 

3 ครั้ง .คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา 

 

ผู้อ านวยการศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา  

 

 

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-คณะกรรมการด าเนินการช่วยกันสรุป
ประเด็นเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งตาม
หัวขอ้และประเด็นความรู้ท่ีส าคัญในแต่ละ
ครั้ง 
-น าความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มา 
ปรับปรุงทบทวนให้เป็นองค์ความรู้ 
ประเด็นเรื่องการจัดการเรื่องการยืมคืนวัสดุ
ครุภัณฑ์ ทะเบียนได้จัดท าไว้ใน 
Kblog/Website KM RMUTL  

มิถุนายน 2565 ทะเบียนความรู้ 1 เรื่อง .คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา 

 

ผู้อ านวยการศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา  

 

 



ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดต่อ และ 
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดี รวมทั้งสรุป 
ประเด็นและกล่ันกรองความรู้จากการ 
แลกเปล่ียนรู้ให้เป็นรูปแบบเอกสาร 
มาตรฐานเดียวกัน  แบบฟอร์มแนวปฏบิัติที่ 

กรกฎาคม 2565 ประเด็นความรู้ 
ท่ีสามารถ 
สังเคราะห์ได้  

 

๑ เรื่อง .คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM) ศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา 

 

ผู้อ านวยการศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา  

 

 

๕. การเข้าถึงความรู้ 
- เสนอองค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์เรียบร้อย 
แล้วแก่ผู้บริหาร ในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
- คณะกรรมการมีการก าหนดวิธีเข้าถึงความรู้ 
เป็น 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 คือ การป้อนความรู้ให้กับบุคลากรท่ี
เป็นผู้ใช้ ท่ีได้รับผิดชอบมอบหมายงานใหม่
เพื่อสามารถเรียนรู้งานได้ดีมากขึ้น 
วิธีท่ี 2 คือ การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ใน
กรณีนี้จะใช้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่แล้ว 
สนใจจะน าความรู้ประเด็นใดไปใช้ปฏิบัติ จะ
สามารถเลือกน าไปใช้ได้ 
ผ่าน Website, Facebook, Line 
เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
Kblog/Website KM RMUTL  

กรกฎาคม 2565 จ านวนวิธีการ
กระจายความรู้
ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 
 

3 เป้าหมาย 
 

อาจารย์/
บุคลากร/ 
นักศึกษา 

ผู้อ านวยการศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา  

 

 



ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าประเด็นความรู้ท่ีได้ เผยแพร่ผ่าน
สารสนเทศ Facebook, Line , Blog เพื่อให้
มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ท่ีได้
น าความรู้ไปใช้ เพื่อแก้ไขปรับปรุง  
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติที่ดี 

ชุมชนนักปฏิบัติ CoP กลุ่มประเด็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

องค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 

กรกฎาคม 2565 ประเด็นองค์
ความรู้ท่ี
บุคลากรน าไปใช้
และแก้ไข
ปรับปรุง 
 

อย่างน้อย ๑ 
ประเด็น 

อาจารย์/
บุคลากร 

ผู้อ านวยการศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา  

 

 

๗. การเรียนรู ้
- การน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
- จัดท าคู่มือกรกฎาคม 2565 
-คณะกรรมการจัดการความรู้ได้เสนอองค์
ความรู้/แนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีได้จากการ
ด าเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อประกาศให้
บุคลากรท่ีสนใจน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้เกิด
ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งไปเพิ่มพูนความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
แล้วให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น 

(ท าบันทึกข้อความความแจ้งเวียน 

สิงหาคม 2565 จ านวน คู่มือ 
บุคลากรท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์และ
เกิดความรู้ใหม่ 
 

  1 เล่ม/ 
 

อาจารย์/
บุคลากร/ 
นักศึกษา 

ผู้อ านวยการศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา  

 

 



ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัย  
ใช้แบบฟอร์มการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์) 

 
 

ผู้ทบทวน :   …………………………………………………….. 
                           (นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว) 
               

 
 

ผู้อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวนั) 

  

                        
 


