
1.   คณะทํางานการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management: KM)  
1.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

1. คณบดีสํานักวิชาวทิยาศาสตร ประธาน        
2. รองคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร คณะทํางาน 
3. หัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะทํางาน 
4. หัวหนาสาขาวิชาเคมี คณะทํางาน 
5. หัวหนาสาขาวิชาชวีวทิยา คณะทํางาน 
6. หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส คณะทํางาน 
7. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอรและโฟตอนนิกส คณะทํางาน 
8. หัวหนาสาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล คณะทํางาน 
9. หัวหนาสถานวิจัยสํานักวชิาวิทยาศาสตร คณะทํางาน 
10. หัวหนาสํานักงานคณบดี คณะทํางานและเลขานุการ 
11. นางสาวภัทราวรรณ  สุนทราศรี คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

2. ขอบเขตการบริหารจัดการความรู  (KM Focus Area) 
ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คร้ังที่ 

2 ประกอบดวย 
1. เปนความรูที่จําเปน สนับสนนุพันธกิจขอที ่1 ของสํานักวิชาวทิยาศาสตร คือ ผลิตและ

พัฒนากําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการใน
การพัฒนาประเทศ 

2. เปนความรูทีส่ําคัญตอสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
3. เปนปญหาทีป่ระสบอยูและสามารถนํา KM มาชวยได 

 
3. เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 1: 1) เปนความรูที่จําเปน สนับสนุนพันธกิจขอที่ 1 
ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร คือ ผลิตและพฒันากําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 2) เปนความรูที่สําคัญตอสํานักวิชาวิทยาศาสตร 3) เปนปญหา
ที่ประสบอยูและสามารถนํา KM มาชวยได 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 

1. มีคูมือสําหรบับุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร ใชในงานบัณฑิตศึกษา ภายใน
ปงบประมาณ  2552 

1. เอกสารคูมือ เร่ือง การจัดการความรูดาน
บัณฑิตศึกษา ในปงบประมาณ  2552 

 



4. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
 

ชื่อหนวยงาน:  สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  มีเอกสารคูมือ เรื่อง การจัดการความรูดานบัณฑิตศึกษา ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:  เอกสารคูมือ เรื่อง การจัดการความรูดานบัณฑิตศึกษา  ในปงบประมาณ  2552 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงชี้ความรู 
 
 
 

- กําหนดหัวเรื่องและขอบเขตความรู 
- กําหนดแผนการดําเนินงานและ
วิธีการจัดการความรู 

1 ธ.ค. 51 –31 
ม.ค. 52 

สามารถระบุ
ความรูที่
จําเปนตองใช 

1 ชุด - เอกสาร 
- ขอบังคับ มทส. 
วาดวย
การศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา 

- คอมพิวเตอร 

-  

2. การสรางและแสวงหา
ความรู 

- คนหา รวบรวมเอกสารตางๆ เพื่อ
หาความรูประเภท Explicit 
knowledge  

- วิเคราะหแหลงความรู และแสวงหา
องคความรู 

- ระดมสมองภายใน เพื่อ Sharing 
หาความรูประเภท Tacit 
knowledge 

- สืบคน แสวงหาเอกสาร และจัดองค
ความรูใหเปนระบบ 

1 ก.พ. 52 – 
31 พ.ค. 52 

ไดเอกสารชุด
ความรูที่สามารถ
นําไปใชในขั้น
ตอไปได 

1 ชุด - บันทึกการ
ประชุม 

- ขอบังคับ มทส. 
วาดวย
การศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา 

- ระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

-  
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ชื่อหนวยงาน:  สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  มีเอกสารคูมือ เรื่อง การจัดการความรูดานบัณฑิตศึกษา ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:  เอกสารคูมือ เรื่อง การจัดการความรูดานบัณฑิตศึกษา  ในปงบประมาณ  2552 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

3. การจัดความรูใหเปน
ระบบ 

- คัดกรองความรูที่จําเปน ถูกตองและ
จัดใหเปนระบบ หมวดหมู หัวขอที่
ชัดเจน 

- มีการบันทึก จัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ หมวดหมู 

1 มิ.ย. 52 – 
30 มิ.ย. 52 

ขอมูลไดจัดเก็บ
อยางเปนระบบ 

รอยละ 100 - คอมพิวเตอร -  

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
 
 
 

- ประมวลและกรองความรูใหไดชุด
ความรูที่ชัดเจน 

- สังเคราะหความรูใหเปนระบบ ลด
งานที่ซ้ําซอน 

- จัดทํารางเอกสารและฐานความรู
ตนฉบับ 

- Map กระบวนการ ขั้นตอน 

1 ก.ค. 52 – 
31 ก.ค. 52 

มีชุดเอกสารสรุป
รายละเอียด 

1 ชุด - คอมพิวเตอร 
- คูมือฉบับราง 

-  

5. การเขาถึงความรู - จัดทําคูมือดานบัณฑิตศึกษา 
- จัดคูมือไวที่สวนกลางเขาถึงได
สะดวก 

- จัดคูมือไวใน Web site ของสํานัก
วิชา 

1 ส.ค. 52 – 
30 ก.ย. 52 

ขอมูลความรูได
จัดเก็บไวในคูมือ 

รอยละ 100 - ระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

- คูมือฉบับจริง 
- อุปกรณ
สํานักงาน 

-  



 - 4 - 

ชื่อหนวยงาน:  สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  มีเอกสารคูมือ เรื่อง การจัดการความรูดานบัณฑิตศึกษา ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:  เอกสารคูมือ เรื่อง การจัดการความรูดานบัณฑิตศึกษา  ในปงบประมาณ  2552 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

- จัดประชุมนําเสนอคูมือที่พัฒนาแลว
ตอบุคลากร 

- มีการถายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู ความคดิเห็น ประสบการณ 
ปญหาอุปสรรคที่พบ และระดม
ความคิดเพื่อพัฒนาใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น 

1 ส.ค. 52 – 
30 ก.ย. 52 

ครั้งการจัด
กิจกรรม 

1 ชุด - ระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

- คูมือฉบับจริง 

-  

7. การเรียนรู - การประกาศใชคูมือเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา
ของสํานักวิชา 

- จัดอบรมชี้แจงทําความเขาใจการใช
คูมือ 

- เผยแพรผาน Web site ของสํานัก
วิชา 

1 ส.ค. 52 – 
30 ก.ย. 52 

คูมือที่เสร็จสมบูรณ 1 ชุด - ระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

- คูมือฉบับจริง 
- อุปกรณ
สํานักงาน 

-  

ผูทบทวน/อนุมัติ : คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร (หัวหนาทีม KM) 
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5. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 

ชื่อหนวยงาน:  สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  มีเอกสารคูมือ เรื่อง การจัดการความรูดานบัณฑิตศึกษา  ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:  เอกสารคูมือ เรื่อง การจัดการความรูดานบัณฑิตศึกษา  ในปงบประมาณ  2552 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ขอความรวมมอืจากบุคลากรใน
หนวยงานเพื่อรวมเปนทีม KM 

- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและ
ชี้แจงสรางความเขาใจ 

1 ธ.ค. 51 –31 
ม.ค. 52 

บันทึกการประชุม ไมนอยกวา
รอยละ 80 

- เอกสาร 
- ระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

-  

2. การสื่อสาร - จัดประชุมคณะทํางาน KM  
- ประชุมกลุมยอยและรายบุคคล 
- เชิญผูมีความรูและประสบการณมา
ใหความรู 

- หนังสือเวียน 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- Web site ของสํานักวิชา 

1 ธ.ค. 51 –31 
ม.ค. 52 

- บันทึกการ
ประชุม 

- บุคลากรมีความรู
ความเขาใจใน
การทํา KM เรื่อง
ที่กําหนด 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

- เอกสาร 
- ระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

- อปุกรณ
สํานักงาน 

-  

3. กระบวนการและ
เครื่องมือ 

- ตั้งคณะทํางาน KM  
- แบงความรับผิดชอบของ
คณะทํางาน 

- แลกเปลี่ยนประสบการณทํางานใน
กลุม 

1 ธ.ค. 51 –31 
ก.ค. 52 

มีการดําเนินการ
ตามแผนกิจกรรมที่
กําหนดไว 

บุคลากร
ดําเนินการตาม
แผนที่กําหนด 

- เอกสาร 
- ระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

-  
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ชื่อหนวยงาน:  สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  มีเอกสารคูมือ เรื่อง การจัดการความรูดานบัณฑิตศึกษา  ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:  เอกสารคูมือ เรื่อง การจัดการความรูดานบัณฑิตศึกษา  ในปงบประมาณ  2552 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4. การเรียนรู - ถายทอดผลสําเร็จ ประโยชนที่เกิด
จากการจัดการความรูที่ได
ดําเนินการ ใหบุคลากรในสํานัก
วิชาทราบ 

1 ส.ค. 52 – 
30 ก.ย. 52 

บุคลากรมีความรู 
ความเขาใจในการ
จัดการความรู 

รอยละ 90 - คูมือฉบับจริง 
- ระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

- อุปกรณ
สํานักงาน 

-  

5. การวัดผล - ประเมินความรูและความเขาใจของ
บุคลากร  

- ตรวจสอบการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรูทุก 4 เดือน 

1 ส.ค. 52 – 
30 ก.ย. 52 

สรุปผลการ
ประเมิน 

3 ครั้ง/ป - แบบสอบถาม 
- อุปกรณ
สํานักงาน 

-  

6. การยกยองชมเชยและ
การใหรางวัล 

- กลาวชมเชยบุคลากรและผลงานที่
เกิดขึ้นในโอกาสตางๆ ดวยวาจา 
หนังสือ บอรดประชาสัมพันธ และ 
Web site ของสํานักวิชา 

1 ส.ค. 52 – 
30 ก.ย. 52 

จํานวนครั้งการ
ชมเชย 

3 ครั้ง/ป - คําชมเชย 
- เอกสาร 
- ระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

- อุปกรณ
สํานักงาน 

-  

ผูทบทวน/อนุมัติ : คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร (หัวหนาทีม KM) 
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