
      เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 12: การใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏบิัติการ 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ: ฟารมมหาวิทยาลัย 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู  (Desired State) หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม 

1. ป 2552 ฟารมมหาวิทยาลยั มีเอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการ

งานสัตวศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. เอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏบิัติการ

งานสัตวศาสตร 

 

 

 

 
 



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

 

ชื่อหนวยงาน: ฟารมมหาวิทยาลัย 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ป 2552 ฟารมมหาวิทยาลัย มีเอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตวศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตวศาสตร 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- เอกสารการ
ใหบริการการ

เรียนการสอน

ระดับบท

ปฏิบัติการงาน

สัตวศาสตร  

- 1. การบงชี้ความรู - ระดมความคิดเห็นในทีมเพื่อกําหนด

กรอบ และขอมูลความรูที่จะรวบรวม 

7 – 31 ก.ค. 

51 

- สามารถระบุขอมูล

ที่จําเปนตองใชใน

การจัดการความรู 

มีขอมูลจากงาน

สัตวศาสตร 

และหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

นายเฉลิมชัย หอมตา

และคณะทํางาน   

- เอกสารการ
จัดการพัสดุและ

งบประมาณ 

- ผูมีความรู 
ความสามารถ

และประสบการณ 

1 ชุดขอมูล 1 ส.ค. - - มีสารสนเทศ

ความรูที่สามารถ

นําไปใชในขั้น

ตอไปได 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

- ระดมสมองภายในทีม เพื่อ sharing หา

ความรูประเภท Tacit knowledge 

- นายสุนัย พลายมี 

31 ธ.ค. 51 และคณะทํางาน   

- หารือผูมีความรู มีประสบการณ 

- คนหา รวบรวมเอกสารตางๆ เพื่อหา

ความรูประเภท Explicit knowledge 
- คอมพิวเตอร 
- Internet 

 - เอกสาร  

- หนังสือ 

- บันทกึการ

ประชุม 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ฟารมมหาวิทยาลัย 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ป 2552 ฟารมมหาวิทยาลัย มีเอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตวศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตวศาสตร 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- จัดทําเอกสารความรู - ระบบ

สารสนเทศใน

การจัดทําเปน

เอกสาร 

1 ม.ค.  – - ไดมีการจัดเก็บ

ขอมูลเปนระบบ  

- รอยละ 90 - 3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

น.ส.สุทธภา  รติรัชชา

นนท   31 มี.ค. 52 - มีการบันทึก จัดเก็บขอมูลอยางเปน

ระบบ  หมวดหมู 
น.ส.ธารา  พรมนอย 

 

 

 

- 1 ชุด เอกสารฉบับราง - 4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู 

- วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปน

สารสนเทศ 

1 เม.ย.  – - เอกสารสรุป

รายละเอียดผล

การวิเคราะห 

สังเคราะห ความรู

เรื่องการใหบริการ

การเรียนการสอน

ระดับบท

ปฏิบัติการงาน

สัตวศาสตรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

นายเฉลิมชัย หอมตา 

และคณะทํางาน    31 พ.ค. 52 

  

 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ฟารมมหาวิทยาลัย 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ป 2552 ฟารมมหาวิทยาลัย มีเอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตวศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตวศาสตร 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- จัดเอกสารขอมูลความรูที่ได ไวที่
หนวยงานภายในฟารมและสวนกลาง 

เพื่อใหเขาถึงไดสะดวก 

- รอยละ 100 - เอกสารความรู

ฉบับพิมพ 

- 5. การเขาถึงความรู 1 มิ.ย. –   - เอกสารความรูเรื่อง

การใหบริการการ

เรียนการสอนระดับ

บทปฏิบัติการงาน

สัตวศาสตรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

น.ส.สุทธภา  รติรัชชา

นนท   30 มิ.ย. 52 
นางขนิษฐา  กูโบราณ 

นายครรชิต  สถาพร 

 น.ส.ธารา  พรมนอย  

- ผลักดันใหมีการนําความรูที่ไดไปใชได
จริง 

1 ชุด - - 1 ก.ค.– - เอกสารการจัดการ

ความรูเรื่องการ

ใหบริการการเรียน

การสอนระดับบท

ปฏิบัติการงานสัตว

ศาสตรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 

นายเฉลิมชัย  หอมตา 

นายเพลิน  เมินกระ

โทก 
30 ก.ย. 52 

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ ปญหาอุปสรรคที่พบ และ

ระดมความคิดเพื่อพัฒนาใหสมบูรณ

ยิ่งขึ้น 

นายจักร  โนจากุล 

นายสุนัย  พลายม ี

น.ส.สุทธภา  รติรัชชา

นนท   

นางขนิษฐา  กูโบราณ 

  

 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ฟารมมหาวิทยาลัย 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ป 2552 ฟารมมหาวิทยาลัย มีเอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตวศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตวศาสตร 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- มีเอกสารความรู เพื่อรองรับการเรียน

การสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตว

ศาสตรสามารถใชเปนแนวทางการ

ปฏิบัติและพัฒนางานได 

- 1 ชุด - - นายจักร  โนจากุล 7. การเรียนรู 1 ก.ค. 52 – -  เอกสารการ

ใหบริการการ

เรียนการสอน

ระดับบท

ปฏิบัติการงาน

สัตวศาสตรอยาง

มีประสิทธิภาพ

ฉบับสมบูรณ 

และคณะทํางาน   30 ก.ย. 52 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายเฉลิมชัย  หอมตา (หัวหนาทีม KM) 

 

                                                                    
 





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

ชื่อหนวยงาน: ฟารมมหาวิทยาลัย 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ป 2552 ฟารมมหาวิทยาลัย มีเอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตวศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตวศาสตร 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความ
เขาใจและเห็นความจําเปนที่ตองมีการ

จัดการความรู 

- คาเฉลี่ยการเขา
รวมกิจกรรม KM 

ของทีมงานใน

กิจกรรมตางๆ ที่

จัด 

7 – 31 ก.ค. 51 ไมนอยกวา -  อาคารแสดง

ผลิตภัณฑฟารม 

- คณะทํางาน   1. การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

รอยละ 85 

-  เอกสาร 

- คอมพิวเตอร - รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและชี้แจง
สรางความเขาใจ -  เครื่องมือ

โสตทัศนูปกรณ 

- จัดประชุมยอยบอยครั้ง เพื่อสื่อสาร
โดยตรงและใกลชิด 

2. การสื่อสาร 1 ส.ค. – - จํานวนบุคลากรที่

เขาใจในเรื่อง KM 

ไมนอยกวา - อาคารแสดง

ผลิตภัณฑฟารม 

- นายเฉลิมชัย  

 หอมตา 15 ก.ย. 51 รอยละ 85 
น.ส.สุทธภา   

- เอกสาร - พูดคุยเปนรายบุคคล รติรัชชานนท   

- คอมพิวเตอร  

- ภาพกิจกรรม
การใหบริการ

การเรียนการ

สอนระดับการ

ผลิต 

 

- สรางทีมงานเรียนรู - มีการดําเนินการ
ตามแผนกิจกรรม

ที่กําหนดไว 

- ไมนอยกวา - อาคารแสดง

ผลิตภัณฑฟารม 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

16 ก.ย. - นายเพลิน   

เมินกระโทก รอยละ 85 16 พ.ย. 51 - สรางเครือขาย KM กับกลุมอื่น 
นางขนิษฐา  กู

โบราณ - คอมพิวเตอร - เครื่องมือ ICT ที่เอื้อตอการเรียนรู 
-  เอกสาร น.ส.สุทธภา   

รติรัชชานนท   

 



ชื่อหนวยงาน: ฟารมมหาวิทยาลัย 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ป 2552 ฟารมมหาวิทยาลัย มีเอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตวศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารการใหบริการการเรียนการสอนระดับบทปฏิบัติการงานสัตวศาสตร 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- เอกสาร - สื่อสารถายทอดผลสําเร็จ และประโยชน

ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรูที่ได

ดําเนินการมาใหทีมงาน KM ไดรับ

ทราบ 

ไมนอยกวา 4. การเรียนรู 17 พ.ย. 51 – -  สมาชิกในกลุมมี

ความรู และเขาใจ

ในการจัดการ

ความรู 

- คณะทํางาน   

รอยละ 85 30 ก.ย. 52 - คอมพิวเตอร 
- อุปกรณและ

สถานที่ 
-  สมาชิกในกลุมมี

ทัศนคติในเรื่อง

ของการจัดการ

ความรูมากยิ่งขึ้น 

 

- ผลการประเมิน - ประเมินความรูและความเขาใจของ
บุคลากร ในการรวมกิจกรรม KM ที่จัด

ในกลุมและระหวางกลุม 

2 ครั้ง/ป  - แบบประเมิน - 5. การวัดผล 1 พ.ย. 51 – นายเฉลิมชัย   

หอมตา 30 ก.ย. 52  
นายเพลิน   

 เมินกระโทก 

นายจักร  โนจากุล 

นายสุนัย  พลายม ี

- ชมเชยบุคลากรและผลงานที่เกิดขึ้นใน
โอกาสตางๆ ใหประชาคมทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยไดทราบ 

ไมนอยกวา 2 

ครั้ง/ป 

- ของรางวัล - 1 ก.ย. 52 -  จํานวนการยกยอง

ชมเชยและให

รางวัลแกบุคลากร

ในทีม KM 

6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

นายเฉลิมชัย   

หอมตา  - เกียรติบัตร  
 

 

- จัดของรางวัลใหตามความเหมาะสม 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายเฉลิมชัย  หอมตา (หัวหนาทีม KM) 
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