


 

 

 

ก แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

ค ำน ำ 
 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดให้มแีผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  ปี  พ .ศ . 2561 -2564 (SUT Re-Profile 2020) ส่ งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ของมหาวิทยาลัยทั้งระบบเพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง และน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 
2561-2564 (SUT Re-Profile 2020) เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้
หน่วยงานได้มีการจัดท ารายละเอียดเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัด ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลัก 24 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 44 กลยุทธ์ 147 แผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถก้าวไปสู่เป้าประสงค์ 
ด้านการบริหารจัดการความรู้ตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2561-2564 
ที่ได้ก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยและด าเนินการเพ่ือผลักดันให้โครงการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถด าเนินการได้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
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ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ค 

โครงสร้างโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 1 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 3 
1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellent University Profile)  

1.3.2  แผนงานสร้างระบบที่สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Education Support System)  

    1.3.2.3 แผนงานรอง Professional Development  

1) แนวปฏิบัติทีด่ีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
   (ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล/สถานพัฒนาคณาจารย์) 

4 

ยุทธศาสตร์หลัก : การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) 6 

2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างระบบนิเวศวิจัย (Research Ecosystem)  

2.2.2  แผนงานสร้างระบบสนับสนุนและการจัดการวิจัยท่ีเป็นเลศิ (Excellent research supporting  
        and management system) 

 

    2.2.2.5 แผนงานรอง Research management (+ IP management)  

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการระบบสารสนเทศการวิจยั ระหวา่งสถาบันวิจัยและ 
   พัฒนากับสถานวิจัยส านักวิชา 
   (ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี/สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

7 

ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
   (Social & Commercial – STI Impact) 

10 

3.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม (University Engagement)  

3.2.2  แผนงานส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม  
        (STI for Social Contribution) 

 

    3.2.2.3 แผนงานรอง Problem-solver to locals (STI consultancy)  

3) แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการส าหรับเสนอของบประมาณเพื่อส่งเสรมิการด าเนินงานของอุทยาน 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนธานี    (ฝ่ายทรัพยส์ินและวิสาหกิจ/เทคโนธานี) 

11 
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โครงสร้างโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับหน่วยงาน  

รายละเอียดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ ระดับหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 19 

1.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างนักศึกษาท่ีเป็นเลิศ (Excellent Students Profile)  
1.1.1 แผนงานการสร้างความสามารถหลักของนักศกึษา (Core Competency)  

    1.1.1.3 แผนงานรอง International Standards Med-Student  

 1) ชนบทศึกษาทางการแพทย์  (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 20 
1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี   
      เป็นเลิศ (Excellent Academic Staffs and Supporting Staffs)       

 

1.2.2 แผนงานพัฒนาความสามารถหลักของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Core Competency Development) 
    1.2.2.3 แผนงานรอง High caliber researchers/professors 

 2) แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตส าเนาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย 
    (ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 

23 

1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellent University Profile) 
1.3.2  แผนงานสร้างระบบที่สนบัสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Education Support System) 
    1.3.2.1 แผนงานรอง Standards & Assessments 

 3) การจัดการความรู้จากงานประจ าเพื่อตอบสนองและสนับสนุนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันต่อการใช้งาน 
    (ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

26 

ยุทธศาสตร์หลัก : การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) 29 
2.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างการยอมรับในระดับชาติ และระดับสากล (National & International Acceptance) 
2.1.2  แผนงานสร้างกระบวนการวิจัยท่ีเป็นเลิศ (Excellent research approach) 
    2.1.2.2 แผนงานรอง Problem-based/area-based research topics 

 4) การสร้างองค์ความรู้การบรหิารงานการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานระบบการบริหารงาน ISO 
9001:2015 (โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน) 

30 

ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
                      (Social & Commercial – STI Impact) 

33 

3.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม (University Engagement) 
3.2.2  แผนงานส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม  
        (STI for Social Contribution) 
    3.2.2.2 แผนงานรอง Social Accountability in STI 

 5) องค์ความรู้การท าโยเกริ์ตจากน้ านมโค (ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 34 
ยุทธศาสตร์หลัก :  การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ     
    (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) 

36 

5.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างมหาวิทยาลัยท่ีน าสมัยด้วยดิจิทัล (Smart Campus: Digital University) 
5.1.1  แผนงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมหาวิทยาลัย (IT Application for University) 
    5.1.1.2 แผนงานรอง Efficient MIS for executive decision database 

 6) ระบบการจัดการข้อมลูนักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 37 
 7) Microsoft Power BI เพื่อการจัดการ (ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS)) 40 



 
 
 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี ข 

โครงสร้างโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับหน่วยงาน  

รายละเอียดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ ระดับหน่วยงาน  

    5.1.1.3 แผนงานรอง Water Utilization & Management 
 8) ขั้นตอนการแก้ปัญหาปรมิาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค  (ส่วนอาคารสถานท่ี) 42 

    5.1.1.6 แผนงานรอง Digital wide campus 
 9) การจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)  

 (ศูนย์บริการการศึกษา) 
44 

5.1.2  แผนงานการจัดการและระบบเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and System for Digital 
University) 

 

     5.1.2.6 แผนงานรอง Efficient Maintenance System  
 10) แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการรั่วซึม 

(ส่วนอาคารสถานท่ี) 
47 

5.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารแบบประสานภารกิจ และการจัดการคนที่มีความสามารถสูง    
      (Matrix and Talent Management) 

 

5.3.1  แผนงานการรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix management)  
    5.3.1.1 แผนงานรอง Matrix management  

 11) แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ห้องประชุมวัจนสาร (หนว่ยประสานงาน มทส. กทม.) 49 
 12) แนวปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซือ้จัดจ้างพัสดุที่มี  การผลิต จ าหนา่ย 

ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึง่ไม่เกิน 500,000 บาท (ส่วนพัสดุ) 
51 

5.6) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารการเงินที่สมดุลเพ่ือความยั่งยืน  (Balanced Financial  
      Management for Sustainability) 

 

5.6.1  แผนงานการหารายได้ในรูปแบบใหม่ (New income generation tools)  
    5.6.1.2 แผนงานรอง Income from asset management  

 13) แนวปฏิบัติในการให้บริการสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรมแก่หน่วยงานภายนอก 
     (ส่วนบริหารสินทรัพย์) 

54 

5.7) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture)  
5.7.2  แผนงานจัดการเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for Quality Culture Embedded)  
    5.7.2.1 แผนงานรอง University management innovation (New tools)  

   14) การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเพือ่ลดข้อผิดพลาด และเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรส านัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 

56 

    5.7.2.3 แผนงานรอง Improve staff communication channels  
   15) การบริหารจัดการสื่อดจิิทัล (Facebook Fanpage) เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
       (ส่วนประชาสัมพันธ์) 

59 

    5.7.2.7 แผนงานรอง Knowledge management  
   16) การจัดการความรูด้้านเทคนิคการท างานของพนักงานสายสนบัสนุนส านักวิชาวิศวกรรมศาสตรส์ู่ความเป็น

เลิศ  (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 
61 

 I  17) องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม       
        (ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม) 

64 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ ระดับหน่วยงาน  

   18) การจัดท าสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร  (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 67 
   19) การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร  (ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์) 69 
   20) สร้างองค์ความรู้การใช้ระบบการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
      (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 

72 

   21) แนวปฏิบัติในการติดตามงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์อยา่งรวดเร็วและเกดิ
ประสิทธิผลต่อการปฏบิัติงาน  (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 

75 

   22) ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานพัฒนา  Best cooperative education 
deployment  (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 

78 

   23) ระบบคลังข้อมูลการจดัการความรู้งานด้านกิจการนานาชาติออนไลน์ (CIA-KM System) 
       (ศูนย์กิจการนานาชาติ) 

81 

   24) สร้างวัฒนธรรมคุณภาพด้วยการจัดการความรู้จากงานประจ า 
       (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

83 

   25) การจองห้องประชุมและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       (ส านักงานสภามหาวิทยาลยั) 

85 

   26) โครงการจัดท า OKR (objectives & Key Results) เพื่อการจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย 
        (ส่วนแผนงาน) 

87 

   27) “เบิกจ่ายสุขใจ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง”  (ส่วนการเงินและบัญชี) 89 
   28) แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตัิงานด้านกฎหมายของงานนิติกร   
       (ส่วนสารบรรณและนติิการ) 

91 

   29) องค์ความรู้การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (SOP) ด้านการตรวจสอบภายใน 
       (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

93 

   30) แนวปฏิบัติที่ดีในการอบรมสมาชิกห้องออกก าลังกาย สถานกฬีาและสุขภาพ 
       (สถานกีฬาและสุขภาพ) 

95 

   31) แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบรับ – ส่งเอกสาร (B-Office) เพื่อการด าเนนิงาน (สรุสมัมนาคาร) 98 

   32) โครงการจัดท าระบบความรูก้ระบวนการท างานดา้นบริหารบคุคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 101 

5.8) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การด าเนินงานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ           
      (Rules & Regulation Compliance Measures) 

 

5.8.1  แผนงานจัดการมาตรฐานและความสอดคล้อง (Standard and Compliance Management)  
      5.8.1.3 แผนงานรอง Standard-Checklist Approach  
   33) การจัดท าคู่มือการปฏบิัติงานที่เป็นมาตรฐานประจ าหน่วยงาน (SOP Committee) และสารสนเทศในระบบการ

จัดการ (IMS)มลูคา่ให้กับองค์กร  (ศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
104 

ภาคผนวก 106 
 1) ความสอดคล้องของโครงการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ระดับมหาวิทยาลัย 
107 

 2) ความสอดคล้องของโครงการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ระดับหน่วยงาน 

108 
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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เป็นแผนการด าเนินงานภายใต้ทิศทางและกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2561-2564 (SUT Re-Profile 2020) 
ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย  

 อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สกอ. คือ ตัวบ่งชี้ C.9 การก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่ พ่ึงของสังคม” เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเป็นที่พ่ึงของสังคม 
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับมหาวิทยาลัย และ (2) ระดับหน่วยงานประกอบด้วยการด าเนินงานภายใต้ 
5 ยุทธศาสตร์หลัก 24 ประเด็นยุทธศาสตร์ 44 กลยุทธ์ 147 แผนงาน/โครงการ โดยในการด าเนินการภาพรวม
มหาวิทยาลัยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 3 โครงการ และ ระดับ
หน่วยงาน จ านวน 33 โครงการ แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปดังนี้   
 

ก. ด้านการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)  ประกอบด้วย  
ระดับมหาวิทยาลัย 1 โครงการ ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ระดับ
หน่วยงาน 3 โครงการ ได้แก่ ชนบทศึกษาทางการแพทย์  แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิตส าเนาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย  การจัดการความรู้จากงานประจ าเพ่ือตอบสนองและ
สนับสนุนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันต่อการใช้งานของส่วนส่งเสริมวิชาการ  

ข. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) ประกอบด้วย 
ระดับมหาวิทยาลัย 1 โครงการ  ได้แก่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับสถานวิจัยส านักวิชา  ระดับหน่วยงาน 1 โครงการ 
ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้การบริหารงานการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานระบบการบริหารงาน ISO 
9001:2015 
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ค. ด้านการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม  
(Social & Commercial – STI Impact)  ประกอบด้วยระดับมหาวิทยาลัย 1 โครงการ ได้แก่ แนวทาง 
การจัดท าข้อเสนอโครงการส าหรับเสนอของบประมาณเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนธานี ระดับหน่วยงาน 1 โครงการ ได้แก่ องค์ความรู้การท าโยเกิร์ตจากน้ านมโค 
 

   ง. ด้านการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-
Eastern Culture Engagement) ไม่มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 

 

จ. ด้านการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
(Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) ประกอบด้ วยระดั บ
หน่วยงาน 28 โครงการ เช่น สร้างองค์ความรู้การใช้ระบบการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง  การจัดการ
ความรู้ด้านเทคนิคการท างานของพนักงานสายสนับสนุนส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ระบบ
การจัดการข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส านักวิชาวิทยาศาสตร์   ระบบคลังข้อมูลการจัดการความรู้
งานด้านกิจการนานาชาติออนไลน์ (CIA-KM System)  การจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
(English Proficiency Exam)  โครงการจัดท าระบบความรู้กระบวนการท างานด้านบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี  การบริหารจัดการสื่อดิจิทัล (Facebook Fanpage) เพ่ือการประชาสัมพันธ์  โครงการ
จัดท า OKR (objectives & Key Results) เพ่ือการจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของงานนิติกร เป็นต้น 
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โครงสร้างโครงการแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 
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โครงสร้างโครงการแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ระดับมหาวิทยาลัย” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์หลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 
1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellent University Profile) 
1.3.2  แผนงานสร้างระบบท่ีสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
        (21st Century Education Support System) 
    1.3.2.3 แผนงานรอง Professional development 

 1) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ สถานพัฒนาคณาจารย์ 
2. ยุทธศาสตร์หลัก : การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University)  
2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างระบบนิเวศวิจัย (Research Ecosystem) 
2.2.2  แผนงานสร้างระบบสนับสนุนและการจัดการวิจัยที่เป็นเลิศ (Excellent research supporting  
        and management system) 
    2.2.2.5 แผนงานรอง Research management (+ IP management) 

 2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
การวิจัย ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับสถานวิจัยส านักวิชา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
   (Social & Commercial – STI Impact) 
3.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม (University Engagement) 
3.2.2  แผนงานส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม  
        (STI for Social Contribution) 
    3.2.2.3 แผนงานรอง Problem-solver to locals (STI consultancy) 

 3) แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการส าหรับเสนอของบประมาณเพ่ือ
ส่งเสริมการด าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนธานี 

เทคโนธานี 

 - 
4. ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (North-Eastern Culture Engagement) 
 - 
5. ยุทธศาสตร์หลัก :  การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ     
    (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) 
 - 
 

 

 



 

3 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์หลัก 
การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 

(Academic Excellence) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ      
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ      
3. กลยุทธ์ :  1.3.2 การสร้างระบบที่สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21     
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบตัิที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ    
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถานพัฒนาคณาจารย์     
7. หลักการและเหตผุล :  

     ด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนในรูปแบบใหม่เพื่อสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้คณาจารย์ผู้มีประสบการณ์และมีทักษะได้
มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ที่สนใจ ท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถน าความรู้ไป
ใช้ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ในการนี้สถานพัฒนาคณาจารย์ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ จึงจัดโครงการการจัดการความรู้จากคณาจารย์ผู้มีทักษะการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนส าหรับคณาจารย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8. วัตถุประสงค์ :  
8.1 เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
8.2 เพื่อให้คณาจารย์ได้มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 1.3.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 1.3.2.3) 

การสร้างระบบทีส่นบัสนนุการศกึษาในศตวรรษที่ 
21 

Professional Development สนับสนนุให้มีระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง ผู้สอนและผู้เรียน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการน าเสนอวิธีการส าหรับการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่ 

10. ระยะเวลาโครงการ : 260 วัน เริ่มต้น 1 ต.ค. 62 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2563 

11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบตา่ง ๆ 

      

ตัวชี้วัด : 
      

1. ระดับความส าเร็จของคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
 

คะแนน 5 2 3 4 5 

 



 

5 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

2. ร้อยละความส าเร็จของคณาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมและน าแนวปฏิบัตไิปใชใ้นการจัดการ
เรียนการสอน 
 

ร้อยละ 10 0 0 0 10 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
1 การก าหนดประเดน็การจดัการความรู้และนิยาม

ความรู้ทีบ่่งชี้ (Knowledge Identification) 
ก าหนดประเด็นและเปา้หมายการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

แสวงหาบุคคลที่ประสบความส าเร็จในประเด็นที่
ก าหนด และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

ถอดเทปเพื่อจัดท าเป็นแนวปฏบิัติที่ดี 

4 การประมวลและกลัน่กรองความรู ้(Knowledge 
Codification and Refinement) 

ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) มีการเข้าถึงความรู้ที่ต้องการไดง้่ายและสะดวก 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

มีการแบ่งปนัความรู้ เช่น เผยแพร่วีดิทัศน์ หรือ 
เอกสารแนวปฏิบัติที่ด ี

7 การเรียนรู ้(Learning) 
คณาจารย์มีการน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้พัฒนาการเรียน
การสอน 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 
1 

ขั้นตอน 
1-2 

ขั้นตอน 
1-4 

ขั้นตอน 
1-5 

ขั้นตอน 
1-7 

 
 

 

 

 

 



 

6 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์หลัก 
การเป็นมหาวิทยาลัยแหง่การวิจัย 

(Research University) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย       
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การสร้างระบบนิเวศวิจัย (Research Ecosystem)    
3. กลยุทธ์ : 2.2.2 การสร้างระบบสนับสนุนและการจัดการวิจัยที่เป็นเลิศ (Excellent research supporting and 

management system)        
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการระบบสารสนเทศการวิจัย 

ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับสถานวิจัยส านักวิชา     
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา    
7. หลักการและเหตุผล :  

 สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประกอบกับยุทธศาสตร์  “การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University)” ของมหาวิทยาลัย ที่มีการก าหนดกลยุทธ์การด าเนิน
งานวิจัยและพัฒนาตามแนวทาง SUT Re-Profile 2020  ท าให้การด าเนินภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวทั้งการจัดเก็บข้อมูลและการน าข้อมูล
มาใช้ ลดขั้นตอนและเวลาในการท าเอกสาร โดยได้จัดท าระบบ System 4 และจัดให้มีระบบสารสนเทศวิจัยใน
มนุษย์ ขึ้นเพ่ือรองรับภารกิจด้านข้อมูลสารสนเทศของงานดังกล่าว   

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย และฝ่ายมาตรฐานและเครือข่าย
วิจัย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศงานวิจัยและระบบสารสนเทศวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างสถาบันวิจัยและ
พัฒนากับสถานวิจัย ส านักวิชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศได้   
8. วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือติดตามผลการจัดกิจกรรม KM ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา 
อุปสรรค การบริหารจัดการโครงการวิจัย ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับสถานวิจัย ส านักวิชา วันที่ 
13-14 ธันวาคม 2561 ณ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
2. เพื่อให้บุคลากรสถานวิจัย ส านักวิชา และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด าเนินงานระบบสารสนเทศงานวิจัย  และระบบสารสนเทศวิจัยในมนุษย์ มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับสถานวิจัย ส านักวิชา  
3. เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันโดยการศึกษาปัญหา อุปสรรค แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือ
หาแนวทางแก้ไข ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 
 



 

8 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 2.2.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 2.2.2.5) 

การสร้างระบบสนับสนุนและการจัดการวิจัยที่เป็นเลิศ 
Research Management (+ IP 
management) 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

สร้างระบบบริหารจัดการวิจัยทีม่ีจริยธรรมระหว่าง
นักวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
 

      

ตัวชี้วัด :       
3. ระดับความส าเร็จของระบบบรหิารจัดการวิจัย

แบบครบวงจร  
คะแนน 5 1 2 3 5 

2.  ขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินงาน และ 
    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
3.  จ านวนบัณฑิต คณาจารยท์ี่ได้รับทุนสนับสนนุ 

 

ร้อยละ 
 

คน 

100 
 
80 

20 
 

60 

40 
 

70 

60 
 

80 

80 
 

80 

 
12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการวิจัยแบบครบวงจร 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้จากการบริหาร
จัดการโครงการวิจัยที่ผา่นมา 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

วิเคราะห์องค์ความรู้การบริหารจัดการโครงการวิจัย 
จากฝ่าย/งาน ที่เก่ียวข้อง 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
ก าหนดหมวดหมู่องค์ความรู้ตามภารกิจของฝ่าย/งาน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้ มา

ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร และ/หรือ การด าเนินการ

บริหารจัดการโครงการวิจัย  

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
มีระบบสารสนเทศรองรับการปรับปรุงรูปแบบ
เอกสาร และ/หรือการด าเนินการบริหารจัดการ
โครงการวิจัย 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 
จัดการประชุม/เสวนา และการให้ค าปรึกษาในทุก
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร  

7 การเรียนรู ้(Learning) 
น าประเด็นความรู้ทีไ่ด้จากกระบวนการที่  6  
มาปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-5 

ขั้นตอน 

1-7 
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ยุทธศาสตร์หลัก 
การสร้างคณุค่าต่อเศรษฐกิจและสงัคมด้วย
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม   

   (Social & Commercial – STI Impact) 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 3. การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
                       (Social & Commercial – STI Impact) 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3.2 การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม (University Engagement) 
3. กลยุทธ์ : 3.2.2 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม (STI for social contribution) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการส าหรับเสนอของบประมาณเพ่ือส่งเสริม

การด าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนธานี 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทคโนธานี 
7. หลักการและเหตุผล :  

       เทคโนธานี มีบทบาทและภารกิจหลัก เป็นศูนย์เรียนรู้เพ่ือสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและ
กลุ่มการผลิตเพ่ือให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป  
รวมถึงการให้บริการวิชาการ ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ชุมชน และท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและยกระดับ
องค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังด าเนินการประสานงานการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 

      ปัจจุบันแม้ภารกิจของเทคโนธานีมีหลากหลายลูกค้ามีหลายกลุ่ม ปัญหาที่มีเข้ามาเพ่ือให้ช่วยในการ
บริการวิชาการ และการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมมีมากมาย แต่ด้วย
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้นการบริการวิชาการ และการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี จ าเป็นจะต้องหา
ปัญหาที่แท้จริงและเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ือมาช่วยแก้ปัญหาโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 

     ดังนั้น เพ่ือตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม และการยกระดับองค์กรเทคโน
ธานีเป็นพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ของท่านอธิการบดี การพัฒนาศักยภาพบุคคลและการหา
รายได้เพ่ือเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  

 

8.  วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถท างานได้หลากหลาย 
2. เพ่ือรวบรวมเทคนิคและองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ท างานสูง 
3. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างกันก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอด

งานได ้
4. ปรับรูปแบบการหารายได้เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนธานี 
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9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 3.2.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 3.2.2.3) 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์
ต่อสังคม (STI for social contribution) 

Problem-solver to locals (STI consultancy) 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
มีองค์ความรู้ในแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ
ส าหรับเสนอของบประมาณเพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนธานี 
และบุคลากรในหน่วยงานสามารถน าความรู้ไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง 

      

ตัวชี้วัด : 
      

1. ระดับความส าเร็จของการน าองค์ความรู้มา
จัดท าข้อเสนอโครงการส าหรับเสนอขอ
งบประมาณเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนธานี 

คะแนน 5 1 3 4 5 

2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ คน 25 - 8 9 8 

3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 50 - - - 50 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการน าองค์ความรู้มาจัดท าข้อเสนอโครงการ
ส าหรับเสนอของบประมาณเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนธานี 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ในหัวข้อที่
ก าหนด 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

แสวงหาบุคลากรผู้มีความสามารถ ประสบการณ์
เป็นที่ยอมรับและได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานอยู่
เป็นประจ าที่เก่ียวข้องในประเดน็ที่ก าหนด 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
การจัดท าฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Base)  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

การปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ เช่น 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจบุันสอดคล้องและตรง
ตามความต้องการของแต่ละแหล่งทุน 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
การสื่อสารผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น การประชุม
หารือ Web Site หน่วยงาน หนังสือประชาสัมพันธ์
โครงการ Line เป็นตน้ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

ด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรูใ้นหัวข้อที่ก าหนด 
โดยการเรียนรู้จากการเขียนข้อเสนอโครงการจริง 
(Leaning by Doing) และการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติฝึกอบรม (Leaning by Training)  

7 การเรียนรู ้(Learning) 

- บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอ
งบประมาณได้จริง 
- ประเมินผลลัพธ์ร้อยละของบคุลากรที่เข้าร่วม
โครงการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง
ได้อย่างเข้าใจ 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

ขั้นตอน 

1-7 
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โครงสร้างโครงการแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ระดับหน่วยงาน) 
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โครงสร้างโครงการแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ระดับหน่วยงาน” ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์หลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 
1.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างนักศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellent Students 
Profile) 

 

1.1.1 แผนงานการสร้างความสามารถหลักของนักศึกษา (Core Competency) 
    1.1.1.3 แผนงานรอง International Standards Med-Student 

 1) ชนบทศึกษาทางการแพทย์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่   
      เป็นเลิศ (Excellent Academic Staffs and Supporting Staffs)       

 

1.2.2 แผนงานพัฒนาความสามารถหลักของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้  
       (Core Competency Development) 
    1.2.2.3 แผนงานรอง High caliber researchers/professors 

 2) แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตส าเนาแบบทดสอบของ
มหาวิทยาลัย 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellent University Profile) 
1.3.2  แผนงานสร้างระบบท่ีสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
        (21st Century Education Support System) 
    1.3.2.1 แผนงานรอง Standards & Assessments 

 3) การจัดการความรู้จากงานประจ าเพ่ือตอบสนองและสนับสนุนข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันทันต่อการใช้งาน 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

2. ยุทธศาสตร์หลัก : การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University)  
2.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างการยอมรับในระดับชาติ และระดับสากล                           
      (National & International Acceptance) 
2.1.2  แผนงานสร้างกระบวนการวิจัยท่ีเป็นเลิศ (Excellent research approach) 
    2.1.2.2 แผนงานรอง Problem-based/area-based research topics 

 4) การสร้างองค์ความรู้การบริหารงานการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ระบบการบริหารงาน ISO 9001:2015 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา
จากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

3. ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
   (Social & Commercial – STI Impact) 
3.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม (University Engagement) 
 



 
 

16 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

ยุทธศาสตร์หลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.2.2  แผนงานส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม  
        (STI for Social Contribution) 
    3.2.2.2 แผนงานรอง Social Accountability in STI 

 5) องค์ความรู้การท าโยเกิร์ตจากน้ านมโค ฟาร์มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

4. ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (North-Eastern Culture Engagement) 
 - 
5. ยุทธศาสตร์หลัก :  การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ     
    (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) 
5.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างมหาวิทยาลัยท่ีน าสมัยด้วยดิจิทัล  
      (Smart Campus: Digital University) 
5.1.1  แผนงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT Application for University) 
    5.1.1.2 แผนงานรอง Efficient MIS for executive decision database 

 6) ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 7) Microsoft Power BI เพ่ือการจัดการ ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

สารสนเทศฯ (MIS) 
    5.1.1.3 แผนงานรอง Water Utilization & Management 

 8) ขั้นตอนการแก้ปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค ส่วนอาคารสถานที่ 
    5.1.1.6 แผนงานรอง Digital wide campus 

 9) การจัดการทดสอบวัดสมิทธภิาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency 
Exam) 

ศูนย์บริการการศึกษา 

5.1.2  แผนงานการจัดการและระบบเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and System for 
Digital University) 
    5.1.2.6 แผนงานรอง Efficient Maintenance System 

 10) แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาการรั่วซึม 

ส่วนอาคารสถานที่ 

5.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารแบบประสานภารกิจ และการจัดการคนที่มีความสามารถสูง    
      (Matrix and Talent Management) 
5.3.1  แผนงานการรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix management) 
    5.3.1.1 แผนงานรอง Matrix management 

 11) แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. กทม. 
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ยุทธศาสตร์หลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 12) แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่มี  การผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 

ส่วนพัสดุ 

5.6) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารการเงินที่สมดุลเพื่อความยั่งยืน  (Balanced Financial  
      Management for Sustainability) 
5.6.1  แผนงานการหารายได้ในรูปแบบใหม่ (New income generation tools) 
    5.6.1.2 แผนงานรอง Income from asset management 

 13) แนวปฏิบัติในการให้บริการสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมแก่หน่วยงาน
ภายนอก 

ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

5.7) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
5.7.2  แผนงานจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for Quality Culture Embedded) 
    5.7.2.1 แผนงานรอง University management innovation (New tools) 

   14) การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือลดข้อผิดพลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

    5.7.2.3 แผนงานรอง Improve staff communication channels 
   15) การบริหารจัดการสื่อดิจิทัล (Facebook Fanpage) เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ 
ส่วนประชาสัมพันธ์ 

    5.7.2.7 แผนงานรอง Knowledge management 
   16) การจัดการความรู้ด้านเทคนิคการท างานของพนักงานสายสนับสนุน

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 I  17) องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
   18) การจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
   19) การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
   20) สร้างองค์ความรู้การใช้ระบบการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง   ศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา 
   21) แนวปฏิบัติในการติดตามงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในศูนย์

คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

   22) ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานพัฒนา  Best 
cooperative education deployment 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

   23) ระบบคลังข้อมูลการจัดการความรู้งานด้านกิจการนานาชาติออนไลน์ 
(CIA-KM System) 

ศูนย์กิจการนานาชาติ 

   24) สร้างวัฒนธรรมคุณภาพด้วยการจัดการความรู้จากงานประจ า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
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   25) การจองห้องประชุมและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

   26) โครงการจัดท า OKR (objectives & Key Results) เพ่ือการจัดท าแผน
ของมหาวิทยาลัย 

ส่วนแผนงาน 

   27) “เบิกจ่ายสุขใจ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง” ส่วนการเงินและบัญชี 
   28) แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของงาน

นิติกร 
ส่วนสารบรรณและนิติการ 

   29) องค์ความรู้การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

   30) แนวปฏิบัติที่ดีในการอบรมสมาชิกห้องออกก าลังกาย สถานกีฬาและ
สุขภาพ 

สถานกีฬาและสุขภาพ 

   31) แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบรับ – ส่งเอกสาร (B-Office) เพ่ือการด าเนินงาน สุรสัมมนาคาร 
   32) โครงการจัดท าระบบความรู้กระบวนการท างานด้านบริหารบุคคลของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ส่วนทรัพยากรบุคคล 

5.8) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การด าเนินงานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ           
      (Rules & Regulation Compliance Measures) 
5.8.1  แผนงานจัดการมาตรฐานและความสอดคล้อง (Standard and Compliance Management) 
     5.8.1.3 แผนงานรอง Standard-Checklist Approach 

   33) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานประจ าหนว่ยงาน (SOP 
Committee) และสารสนเทศในระบบการจัดการ (IMS)มูลค่าให้กับองค์กร 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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ยุทธศาสตร์หลัก 
การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 

(Academic Excellence) 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 1. การสรา้งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.1 การสร้างนักศึกษาท่ีเป็นเลิศ (Excellent Students Profile) 
3. กลยุทธ์ :  1.1.1 การสร้างความสามารถหลักของนักศึกษา (Core Competency) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ :  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 
5. สถานภาพโครงการ :      โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
7. หลักการและเหตุผล :  

ชนบทศึกษาทางการแพทย์ (Medical Rural Studies : MRS) ของส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี เป็นรายวิชาภาคสนาม ส าหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้น
ปีที่ 1-3 ที่มีความชัดเจนในการผลิตแพทย์เพ่ือชนบทและเพ่ือชุมชน  โดยมีการออกภาคสนาม รวม 4 ครั้ง 
เป็นวิชาภาคสนามเป็นล าดับแรกๆ ของนักศึกษาก่อนขึ้นเรียนระดับชั้นคลินิก ซึ่งแต่ละครั้งจะมีหัวข้อใน
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป เน้นการเรียนรู้ตัวเอง เรียนรู้คนรอบข้าง และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม 
(รู้ตน รู้คน รู้คิด)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุข มีความเข้าใจ และคิดเป็น โดยใช้กระบวนการของจิตตปัญญา
ศึกษาเป็นเครื่องมื่อในการเรียนรู้ 
 

8. วัตถุประสงค์ : เป็นรายวิชาที่ให้ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ดีต่อนักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ 
1) ฝึกให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การออกภาคสนามและการท างานกับสหสาขาวิชาชีพ ในชั้นปีที่ 1-3  
2) เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพของคนในชนบท และท าให้เข้าใจถึงความเป็นอยู่และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่แตกต่างและอาจส่งผลต่อสุขภาพของคนในชนบท  
3) ฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจความคิดและความรู้สึกของตนเอง ของคนรอบข้าง และเรียนรู้การ

อยู่ร่วมในสังคม โดยผ่านกระบวนการทางจิตปัญญาศึกษา 
4) สร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษา ชุมชนในชนบท และสถานพยาบาลใกล้บ้าน อันเป็นพ้ืนฐานของการ

หล่อหลอมแพทย์และทันตแพทย์เพ่ือชุมชนและชนบท 
 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 1.1.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 1.1.1.3) 

   การสร้างความสามารถหลักของนักศึกษา (Core 

Competency) 

International Standards Med-Student 

 
10. ระยะเวลาโครงการ :  3 ปี  เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส้ินสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

แนวปฏิบัตทิี่ดีในรายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์       

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของแนวปฏบิตัิที่ดีในรายวชิา
ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 

คะแนน 5 1 3 4 5 

2. คู่มือการปฏิบัติงานรายวชิาชนบทศึกษาทาง
การแพทย์ 

ชุด 1 - - - 1 

 
12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จแบบ Milestone :  ระดับความส าเร็จของแนวปฏิบัติที่ดีในรายวิชาชนบทศึกษาทาง

การแพทย์ 
12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละข้ันตอน 
ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

ประชุมปรึกษาเพื่อก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

ทบทวนข้อมูลเดิม และวิเคราะห์การอออกแบบการ
ฝึกภาคสนามของรายวิชา  

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

จัดเก็บข้อมูลการออกภาคสนาม และผลการ
วิเคราะห์ในระบบฐานข้อมูล 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

ประชุมทบทวน ระดมสมอง และกลั่นกรอง เพื่อปรับ
รูปแบบกระบวน  ประจ าปีการศึกษา 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และเว็บไซต์  
(มีทั้งระบบปิดและระบบเปิด) 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพฒันาคณาจารย์ของ
ส านักวชิาฯ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นพี่เลี้ยง
ฐานฝึก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปปรับใช้ใน
การสอนนักศึกษา และใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
7 การเรียนรู ้(Learning) - คณาจารย์และบุคลากร ส านักวชิา

แพทยศาสตร์  และบุคลากรทางการแพทย์ของ
ฐานฝึก สามารถใช้เพื่อการถ่ายทอดการเรียนรู้
ให้แก่พนักงานเพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กรให้
มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึน้ไป 

- ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาได้ตามความสนใจ  
 

 
12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้
หน่วย
นับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

2-3 
ขั้นตอน 

4-5 
ขั้นตอน 

6 
ขั้นตอน 

7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก :  การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (Excellent  
Academic Staff and Supporting Staffs) 

3. กลยุทธ์ :  การพัฒนาความสามารถหลักของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้  
(Core Competency Development) 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตส าเนาแบบทดสอบของ
มหาวิทยาลัย 

5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานผลิตเอกสารกลาง ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล :  

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในระดับสูง 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่
มีความเป็นสากล เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดยหนึ่งภารกิจกลักของหน่วยงาน คือ การ
ให้บริการผลิตส าเนาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการโดยงานผลิตเอกสารกลาง ฝ่ายบริการ
สื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการวางแผน และผลิตส าเนา
แบบทดสอบของมหาวิทยาลัย จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการหนึ่งที่งานผลิตเอกสารกลางใช้ 
คือ การพัฒนาบุคลากรผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการน าทักษะและความช านาญ
ด้านการปฏิบัติงานมาเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานการผลิตส าเนา
แบบทดสอบ ในด้านการวางแผน และการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี อันจะน าไปสู่การมีนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านการจัดการการผลิตส าเนาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงเห็นควรเสนอโครงการจัดการ
ความรู้เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตส าเนาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย  โดยการ
รวบรวม แลกเปลี่ยน จัดเก็บ และพัฒนาองค์ความรู้จากทักษะ และประสบการณ์ด้านงานผลิตส าเนาแบบทดสอบ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรใน
การผลิตส าเนาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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8. วัตถุประสงค์โครงการ : 

8.1 เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตส าเนาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย 

8.2 เพ่ือบุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และน าความรู้ไปถ่ายทอดเป็นแนวทางให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไปได้ 

 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

 กลยุทธ์ (ข้อที่ 1.2.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 1.2.2.3) 

การพัฒนาความสามารถหลักของอาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Core Competency Development) 

High Caliber Researchers/ Professors 
- พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีศักยภาพ

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 

 

10. ระยะเวลาโครงการ :  1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : 
สนับสนุนให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิต
ส าเนาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย 

 
 

     

ตัวช้ีวัด : 
1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือแนวปฏบิัติที่ดีใน
การผลิตส าเนาแบบทดสอบของมหาวิทยาลยั 

 

คะแนน 
 

 

5 

 

0 

 

1 

 

3 

 

5 

2. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตส าเนาแบบทดสอบของ
มหาวิทยาลยั 

เล่ม 1 0 0 0 1 

3. ระบบบริหารจัดการการผลิตส าเนาแบบทดสอบผ่าน
เครือข่าย 

ระบบ 1 0 0 0 1 
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12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตส าเนาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละข้ันตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ระดมความคิดเห็นในทีมเพ่ือก าหนดกรอบการ
จัดการความรู้ วางแผนและหาแนวทางการสร้าง
องค์ความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

แสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 
ในการวางแผน การบริหารจัดการการผลิตส าเนา
แบบทดสอบ 

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

บันทึก ขั้นตอนต่าง ๆ รวบรวมรูปแบบ หน้าปก
ข้อสอบ ตัวข้อสอบ ใบปะหน้าซองต้นฉบับข้อสอบ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเป็นระบบ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าเป็นสารสนเทศ 
- เรียบเรียงกระบวนการ ขั้นตอน 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) น าองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

น าองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกฝ่าย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
ที่สมบูรณ์ 

7 การเรียนรู้ (Learning) 

น าองค์ความรู้ทีได้ไปจัดท าเป็นคู่มือการผลิตส าเนา
แบบทดสอบ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนบ
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตส าเนาแบบทดสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถอ้างอิงได้ 

 12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย
นับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขัน้ตอน 

1-5 

ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

------------------------------------ 
1. ยุทธศาสตร์หลัก :      1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ      
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :  1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellent University Profile)  
3. กลยุทธ์ :  1.3.1 การสร้างหลักสูตรที่เป็นเลิศ (Excellent curriculum)                      

            1.3.2 การสร้างระบบที่สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century education 
              support system) 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู ้:   การจัดการความรู้จากงานประจ าเพื่อตอบสนองและสนับสนนุข้อมูลที่เป็นปัจจบุัน 
                                    ทันต่อการใช้งาน       

5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :     ส่วนส่งเสริมวิชาการ        
7. หลักการและเหตุผล :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และนโยบาย SUT Reprofile 2020 ผ่าน
ยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย การสร้างคุณค่าต่อ
เศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ โดยมีการก าหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดชัดเจน และได้ประกาศนโยบายและสื่อสารอย่างชัดเจนให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่วนส่งเสริมวิชาการในฐานะที่อยู่ภายใต้ฝ่ายวิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล รับผิดชอบในเรื่องข้อมูล (data) สนับสนุนงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก เพื่ อส่งต่อสารสนเทศ (information) ให้ผู้บริหารประกอบการ
ตัดสินใจ เพื่อการวางแผนพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และทันต่อความต้องการ
ใช้งาน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการความรู้จากงานประจ าของบุคคลากร ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนข้อมูลที่รับผิดชอบและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน (เป็นทั้งผู้ให้ข้อมูล และผู้รับข้อมูล) เพื่อการน าไปสู่
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรข์องฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลที่ตั้งเป้าหมายไว้  
8. วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การปฏิบัติงานหนา้ที่ความรับผดิชอบของบุคลากรส่วนสง่เสริมวิชการ  
2. วิเคราะห์สังเคราะห์งานของบุคลากรทุกงานให้เป็นระบบ     
3. บูรณาการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติจริงที่ตอบสนองและสนบัสนุนข้อมูลที่เปน็ปัจจุบนัทนัต่อการใช้งาน  

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดบัโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 1.3.1, 1.3.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 1.3.1.1, 1.3.2.1) 

- การสร้างหลักสูตรที่เป็นเลิศ 
(Excellent curriculum) 

- การสร้างระบบที่สนับสนุนการศึกษาใน   
ศตวรรษที่ 21 (21st Century education 
support system) 
 

- Modular curriculum (Curriculum on 
demand)  

- Standards & Assessments 

 
10. ระยะเวลาโครงการ :   1    ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

   

 



 
 

27 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : 
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของทกุงาน ให้เป็นปจัจุบนั 
พร้อมใช้ สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย  
 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน 
คะแนน 5 1  

 
2 3 5 

2. ประสิทธผิลของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน คะแนน 3 - - - 3 

หมายเหตุ :  
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดบัความส าเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

  ชนิดตัวชี้วัด : กระบวนการ (process) 
 หน่วยนับ : คะแนน 
 เป้าหมาย : มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ    

 12.1 โดยก าหนดเป็นระดบัชัน้ของความส าเร็จ (milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเปน็ 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหนา้ของขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

มีการก าหนดประเด็นความรู้ (ความรู้หลักคืออะไร อยู่
ที่ไหน ยังขาดอะไร) 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 

Creation and Acquisition) 

- มีการสร้าง แสวงหา (จะหามาได้อย่างไร สร้างได้
อย่างไร)  

- มีการประมวลและกลั่นกรอง (ปรับปรุง เนื้อหา 
ภาษา และรูปแบบข้อมูล) 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

มีการจัดความรู้ให้เป็นระบบ จัดหมวดหมู่ เก็บเป็น
ระบบ และการเข้าถึงความรู้ที่จดัเก็บไว้ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 

Codification and Refinement) 

มีการประมวลกลัน่กรองการด าเนินงาน และปัญหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึน เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ทบทวนปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน จากการ
ปรับปรุงแก้ไข (จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน) 
และแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผา่นช่องทางตา่ง ๆ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

มีการแลกเปลี่ยนแบง่ปนั (เห็นคณุค่าของข้อมูล/ให้
ค าแนะน า) และน าผลมาปรับปรุง หรือพัฒนา เพื่อให้
สะดวกในการน าไปใช ้

7 การเรียนรู้ (Learning) มีการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ไปใช้ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ในหน่วยงาน 
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12.2  เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี ้

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ 
ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

1-3 
ขั้นตอน 

1-4 
ขั้นตอน 

1-5 
ขั้นตอน 

1-7 

 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ประสิทธผิลของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
 ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์/ผลกระทบ (output) 
 หน่วยนับ : คะแนน 
 เป้าหมาย : 3 คะแนน    
    เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

เกณฑ ์ คะแนน 

ด าเนินภารกิจ (milestone) ไมต่่ ากว่าแผน ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยมากที่สุด 5 

ด าเนินภารกิจ (milestone) ไดต้ามแผน ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยมาก 4 

ด าเนินภารกิจ (milestone) ไดต้ามแผน ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย ปานกลาง 3 

ด าเนินภารกิจ (milestone) ไดต้ามแผน แตไ่ม่ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย 2 

ด าเนินภารกิจ (milestone) ไดต้่ ากว่าแผน  1 
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ยุทธศาสตร์หลัก 
การเป็นมหาวิทยาลัยแหง่การวิจัย 

(Research University) 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

--------------------------  

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั  

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างการยอมรับระดับชาติ และระดับสากล (National & International Acceptance)  

3. กลยุทธ์ : การสร้างกระบวนการการวิจัยที่เป็นเลิศ (Excellent research approach)  

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การสร้างองค์ความรู้การบริหารงานการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานระบบการ
บริหารงาน ISO 9001:2015  

5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่  

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิารวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน  

7. หลักการและเหตุผล : เพื่อใช้มาตรฐานระบบการบริหารงาน ISO 9001:2015 เป็นแนวทางในการบริหารงานการ
ประกันคุณภาพประจ าโครงการฯ โดยให้พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องต้องรู้ และเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ 
และให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องน าไปใช้ในงานที่ปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานของโครงการและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพ  

8. วัตถุประสงค์ : สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการบริหารงาน ISO 9001:2015 ในการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพประจ าโครงการ และการควบคุมการด าเนินงานได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ ตั้ งแต่ในระยะการเริ่ม
ด าเนินงานจนถึงการเลิกด าเนินงาน  

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ :  

กลยุทธ์ (ข้อที่ 2.1.2)  แผนงานโครงการ (ข้อที่ 2.1.2.2)  

การสร้างกระบวนการการวิจัยทีเ่ป็นเลิศ (Excellent 
research approach)  

Problem-based/Area-Based Research Topics  

10. ระยะเวลาโครงการ :   1    ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

11. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ :  

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด  
หน่วย
นับ 

 แผนปีงบประมาณ พ.ศ.   

 2563   
รวม  Q1  Q2  Q3  Q4  

เป้าหมายโครงการ :  
ควบคุมการด าเนนิงานและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ 
คุณภาพ โดยมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด  
หน่วย
นับ 

 แผนปีงบประมาณ พ.ศ.   

 2563   
รวม  Q1  Q2  Q3  Q4  

ตัวชี้วัด :  
1. ระดับความส าเร็จของ พนักงานทุกระดับมีความรู้ 

และเข้าใจในระบบการประกนัคณุภาพ และ 
สามารถปฏบิัติงานตามคู่มือประกันคุณภาพ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน และวิธีการปฏิบัติงานได้ 
อย่างถูกต้อง  

2. ตัวชี้วัดระดบัผลลัพธ์  
1.  คู่มือประกันคณุภาพ ประจ าโครงการได้รับ     
การทบทวนอย่างสม่ าเสมอ  
2. ขั้นตอนการด าเนนิงาน และวิธปีฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐาน ประจ าหน่วยงานได้รบัการ  ปรับปรุง-
แก้ไข ให้สอดคล้องกับการปฏิบตัิงาน และ
สถานการณ์ให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ  
3. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานก ากับดูแลด้าน
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์  

  

 คะแนน 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของ พนักงานทุกระดับมีความรู้ และเข้าใจในระบบการ

ประกันคุณภาพ และ สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือประกันคุณภาพ ขั้นตอนการด าเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงานได้ 

อย่างถูกต้อง  

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน  

ขั้นตอน  KM Process  รายละเอียดผลงานของแต่ละขนั้ ตอน  

1  การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification)  

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจ า
หน่วยงาน  

2  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition)  

1. ศึกษาระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ วา่ด้วยการประกันคณุภาพของเคร่ืองปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2559  
2. ศึกษาและก าหนดการใช้ข้อก าหนดในระบบ ISO  
9001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับด าเนินงานของโครงการ  

3  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization)  

1. จัดท าแผนปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ  ให้
ครอบคลุมทุกหัวข้อตามคู่มือประกันคุณภาพ       
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ขั้นตอน  KM Process  รายละเอียดผลงานของแต่ละขนั้ ตอน  

4  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement)  

1. ด าเนินงานถ่ายทอดความรู้/ทบทวนเอกสาร  
- เอกสารภาคผนวก (Appendix; AP) จ านวน 2 ฉบับ  
- ขั้นตอนด าเนนิงาน (Procedure; P) จ านวน 9 ฉบับ   
- วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard   
  Operating Procedure; SOP) จ านวน 16 ฉบับ  

5  การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  1. จัดท าระบบ KM could System ประจ าหน่วยงาน  
2. จัดท าระบบการควบคุมและจัดเก็บเอกสาร hard 

copy  
6  การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing)  
1. ประชุมทบทวนจากการฝึกปฏิบัติ  
2. ประชุมตรวจติดตามภายใน การด าเนินงานตาม     
ขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบประกนัคุณภาพ  

7  การเรียนรู้ (Learning)  1. การปฏิบัติการแก้ไข ส าหรับการปฏิบัติทีไ่ม่เป็นไป
ตามที่    ก าหนด และหรือเพื่อให้ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติงานนั้น ๆ สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปจัจุบนั  

  

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้   

ตัวบ่งชี้  หน่วย
นับ  

 เกณฑ์การให้คะแนน   

1  2  3  4  5  

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ  ขั้นตอน  ขั้นตอน 
1-2  

ขั้นตอน 
3  

ขั้นตอน 
4  

ขั้นตอน 
5  

ขั้นตอน 
6-7  
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ยุทธศาสตร์หลัก 

การสร้างคณุค่าต่อเศรษฐกิจและสงัคมด้วย
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม   

   (Social & Commercial – STI Impact) 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(Social & Commercial – STI Impact) 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3.2 การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม (University Engagement) 
3. กลยุทธ์ : 3.2.2 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : องค์ความรู้การท าโยเกิร์ตจากน้ านมโค 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานโรงงานแปรรูปนม ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7. หลักการและเหตุผล : ด้วยฟาร์มมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพประเภทโยเกิร์ต 

ซ่ึงผลิตจากน้ านมโคแท้ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ดีและมีคุณภาพ สามารถเสริมสร้างและบ ารุง
ร่างกายทั้งนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และยังส่งผลให้มีความคิด ริเริ่ม
และสร้างสรรค์การสร้างผลงานวิจัย เพ่ือสามารถน าผลงานไปพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไป 

8. วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท าโยเกิร์ตจากน้ านมโค 
2. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในสินค้าแปรรูปนมจากฟาร์มมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจในการแปรรูปน้ านมโคสามารถแปรรูปน้ านมเป็นสินค้าเพ่ือสุขภาพ 

 4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าน้ านมโคให้เป็นสินค้าเพ่ือสุขภาพ 
9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 3.2.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 3.2.2.2) 

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคม 

Social Accountability in STI 
 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 8 เดือน เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท าโยเกิร์ตจากน้ านม
โค ให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะชน 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการสร้างองค์ความรู้การท า

โยเกิร์ตจากน้ านมโค 
คะแนน 5 0 

 
1 

 
3 
 

5 

2. รูปเล่มข้อมูลการเผยแพร่และวดีีทัศน ์ ชุด 2 0 0 0 2 
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12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการสร้างองค์ความรู้การท าโยเกิร์ตจากน้ านมโค 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

รวบรวมข้อมูลและประเด็นเก่ียวกับการจัดการความรู้

เร่ืองน้ านมโค และข้อมูลจ าเพาะ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

ค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าโยเกิร์ต

จากน้ านมโค 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
น าข้อมูลมาเรียบเรียงให้เป็นขั้นตอน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ทบทวนและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับน้ านมโค ขั้นตอน

การท า และข้อควรระวัง 

5 การเข้าถึงความรู ้(Knowledge Access) 
บันทึกภาพและเสียงกระบวนการผลิตโยเกิร์ตจาก

น้ านมโค 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 
น าองค์ความรู้ทีไ่ด้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร ่

7 การเรียนรู ้(Learning) จัดท ารูปเล่มคู่มือและสื่อวีดีทัศน์ 
 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย
นับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

2-3 

ขัน้ตอน 

3-4 

ขั้นตอน 

4-6 

ขั้นตอน 

6-7 
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ยุทธศาสตร์หลัก 
การบริหารงานที่น าสมัย เปน็ธรรม และการสร้าง

ระบบนิเวศแหง่คุณภาพ     
    (Smart Management, Good Governance 

and Quality Ecosystem) 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างมหาวิทยาลัยที่น าสมัยด้วยดิจิทัล 
3. กลยุทธ์ : 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมหาวิทยาลัย   

          2. การจัดการและระบบเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
7. หลักการและเหตุผล :  
              ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 393 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 325 คน จากจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีจ านวนมาก จึงมีความจ าแป็นที่ หน่วยงาน
จะต้องมีระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลนักศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานความถูกต้องของข้อมูล รวมถึง
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารได้เป็นอย่างดีอีกทั ้งโครงการดังกล่าวยังเป็น
โครงการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 
2561-2564 (SUT Re-Profile 2020) อีกด้วย 
  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรก าหนดให้มีการจัดท า
โครงการดังกล่าวเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ให้
พร้อมต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                

8. วัตถุประสงค์ :  
              1. เพ่ือให้ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มีระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ 
                  ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน  

                     2. เพื่อพัฒนาระบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
                        ได้มากยิ่งขึ้น 
9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.1.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.1.1.2) 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมหาวิทยาลัย Efficient MIS for executive decision database 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 
เป้าหมายโครงการ :       

ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ มีระบบการจัดการข้อมูล
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบการจัดการ
ข้อมูลนักศึกษา 

คะแน
น 

5 - 1 3 5 

2. ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcomes)                          
2.1    การจัดการระบบเอกสารมีความถูกต้อง  

รวดเร็ว และเป็นปัจจบุัน    
     2.2    ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลของนักศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา 
     2.3    มีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร                         
 

 
ระบบ 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จแบบ Milestone :  ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

-  คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ก าหนดประเด็นและ

หัวข้อในการจัดท า KM ของหนว่ยงาน 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

-  เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

แบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้กับเจา้หน้าทีป่ระจ าสาขาฯ  

3  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

-  เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

หารือร่วมกับคณบดีส านักวิชาวทิยาศาสตร์ และ

เจ้าหน้าที่โครงการ ส านักวิชาวทิยาศาสตร์ เพื่อจัดท า

ระบบข้อมูลงานบัณฑิตศึกษา 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

-  เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ 

เพื่อจัดท าระบบข้อมูลงานบัณฑติศึกษา 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) - เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ

เจ้าหน้าทีป่ระจ าสาขาฯ ทดลองใช้ระบบงาน

บัณฑิตศึกษา 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

-  เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ
เจ้าหน้าทีป่ระจ าสาขาฯ ทดลองใช้ระบบ พร้อมกับ
ร่วมกันแบ่งปนัผลของการใช้ระบบ/ปัญหา/อุปสรรค ใน
การทดลองใช้ระบบ 

- สรุปผลการด าเนนิงานและการทดลองใช้ระบบต่อ
ผู้บริหารส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
- น าเสนอผลการด าเนินงานในกิจกรรม SUT KM Day 

7 การเรียนรู ้(Learning) - เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา เจา้หน้าทีป่ระจ าสาขาฯ 

และผู้เกี่ยวข้อง เรียนรู้/ทดลองใช้ระบบ 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5. การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ      
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5.1 การสร้างมหาวิทยาลัยที่น าสมัยด้วยดิจิทัล (Smart Campus : Digital 

University) 
3. กลยุทธ์ : 5.1.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมหาวิทยาลัย (IT application for university) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : Microsoft Power-BI เพ่ือการจัดการ 
5. สถานภาพโครงการ : โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS) 
7. หลกัการและเหตุผล :  

 เนื่องด้วยปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีข้อมูลจ านวนมาก แต่ยังไม่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือช่วย
ในการตัดสินใจได้อย่างทันเวลา ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ จึงจัดการความรู้เกี่ยวกับ Microsoft 
Power-BI เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และใช้ในการจัดท าแบบสอบถามต่าง  ๆ
ของหน่วยงาน 

8. วัตถุประสงค์ :  
              เพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยด้วย Microsoft Power-BI 
เชื่อมต่อฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยเมื่อมีข้อมูลใหม่สามารถอัพเดทข้อมูลให้อัติ โนมัติ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.1.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.1.1.2) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT 
application for university) 

Efficient MIS for executive decision database 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

เพื่อสนับสนุนการจัดท ารายงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ใน
มหาวิทยาลยัด้วย Microsoft Power-BI เชื่อมต่อฐานข้อมูล
ต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของจ านวนหัวข้อที่น ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของผู้ที่ได้รับการจัดสรร license 

รายงาน 5 - - 5 - 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

 
2. ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ เรื่อง Microsoft 

Power-BI เพื่อการจัดการ 
คะแนน 5 - 1 3 5 

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลงาน
ในการสร้างรายงานด้วย Microsoft power-bi 

ร้อยละ 65 - - - 65 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดบัความส าเร็จของการจัดการความรู้ เรื่อง Microsoft Power-BI เพื่อการจดัการ 

 12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ประชุมภายในหน่วยงานเพื่อก าหนดวันจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

หน่วยงาน MIS ส่งบุคลากรไปให้ความรู้ยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
มีคู่มือการใช้งาน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

มีการสร้างรายงานด้วย Microsoft power-bi จากผู้
เข้าอบรม 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) มีการสร้างคู่มือออนไลน ์

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

7 การเรียนรู้ (Learning) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ Microsoft Power-BI โดยเจ้าหนา้ที ่MIS 

 12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

2 

ขั้นตอน 

3 

ขั้นตอน 

4-5 

ขั้นตอน 

6-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัยเป็นธรรมและการสร้างระบบนิเวศน์แห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างมหาวิทยาลัยที่น าสมัยด้วยดิจิทัล 
3. กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมหาวิทยาลัย 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : ขั้นตอนการแก้ปัญหาปริมาณน้้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนอาคารสถานที่ 
7. หลักการและเหตุผล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความต้องการใช้น้ าเพ่ิมขึ้นตามการพัฒนาที่ขยาย

ตัวอย่างต่อเนื่อง 
8. วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าได้ทันท่วงที 
9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.1.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.1.1.3) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมหาวิทยาลัย 
(IT Application for University) 

Water Utilization & Management 
 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอยีดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

มีคู่มือขั้นตอนการแก้ปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอ
ต่อการอุปโภค 
 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือขัน้ตอนการ

แก้ปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 
 

คะแนน    5    0    1    3    5 

2. ร้อยละของการน าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ  
   แก้ปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 

 

ร้อยละ 80 0 0 0 80 
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12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือขั้นตอนการแก้ปัญหาปริมาณ
น้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ได้รับการแนะน าจากคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 

ของมหาวิทยาลัย 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

จากประสบการณ์การขาดแคลนน้ าอุปโภค  และการ

แสวงหาความรู้จากเอกสารที่เก่ียวข้อง 

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

ศึกษาข้อมูลประเด็นปญัหา  จากเอกสารต่าง ๆ แล้ว

น ามาระดมความคิดเห็นร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ประมวลผลจากสถิติการใช้น้ าประปา และปริมาณน้ า

ดิบคงเหลือ 

5 การเข้าถึงความรู ้(Knowledge Access) 
การศึกษาจากต ารา และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง การระดับ

ความรู้จากผู้เก่ียวข้อง (จัดประชุม) 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 
การสัมมนาการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลยั 

7 การเรียนรู ้(Learning) 
สามารถน าความรู้จากคู่มือมาใช้เป็นแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างมหาวิทยาลัยที่น าสมัยด้วยดิจิทัล (Smart Campus : Digital University) 
3. กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมหาวิทยาลัย  (IT application for university) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency 

Exam) 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริการการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล :  ศูนย์บริการการศึกษา ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา เพื่อสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีบริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 6 บริการ  ได้แก่  
บริการด้านการรับนักศึกษา ตารางสอนตารางสอบ การลงทะเบียนนักศึกษา การบริการจัดสอบ การประมวลผล
การศึกษา และการตรวจสอบส าเร็จการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะให้งานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มี
คุณภาพสูงสุด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ ให้บริการในหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะระบบทะเบียนและ
ประเมินผล Online ที่รองรับการเข้าใช้งานจาก ผู้สมัครเข้าศึกษา นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง มี
ระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบรับสมัคร  ระบบทะเบียน ระบบตารางสอน ระบบตารางสอบ ระบบวัดผลและประมวลผล 
ระบบส าเร็จการศึกษา  ระบบการเงินนักศึกษา  ระบบลงทะเบียนออกสหกิจศึกษา  ระบบงานกิจการนักศึกษา  และ
งานประเมินคณาจารย์  ปัจจุบันฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประเมินผล  รองรับจ านวนผู้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ประกอบด้วยนักศึกษา จ านวน 16,000 คน คณาจารย์ จ านวน 500 คน  บุคลากร จ านวน 200 คน ผู้สมัครเข้า
ศึกษา จ านวน 20,000 คนต่อปี และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน Back Office จ านวน 107 เครื่อง  ดังนั้นการให้บริการจึง
ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ในทุกที่ ทุกเวลา การปรับปรุงงาน วิธีการ จึงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาบริการ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ฯ พบว่า การจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency Exam) มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา จ านวนมาก ดังนั้นจึ ง
เห็นสมควรให้มีการจัดการความรู้ในเรื่องนี้เพื่อให้การบริการเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

 

8. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้รับบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว ในทุกที่ ทุกเวลา กับบริการที่จัดให้  
 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.1.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.1.1.6) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT 
application for university) 

5.1.1.6 Digital wide campus 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :   ระบบการจัดการทดสอบวดั
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ  

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระบบการสมัครออนไลน์ การทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ  

 

คะแนน 5 1 2 3 5 

2. ระดับความพึงพอใจการใช้งานระบบการจัดการ
ทดสอบวัดสมทิธิภาพทางภาษาอังกฤษ 

ระดับ 4 0 0 0 4 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระบบการจัดการทดสอบวัดสมทิธิภาพทางภาษาอังกฤษ  

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ระบบการบริหารจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ (Back Office1, Web Site, Clip )  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

-ศึกษาแนวทางเดิมที่เคยท ามาเพื่อทบทวนปัญหาและ
อุปสรรค  
-ค้นหาแนวทางการด าเนินงานการจัดสอบของ
หน่วยงานเอกชน ที่ใช้รูปแบบ Online  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

คัดเลือกความรู้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
กรรมการคุณสอบ เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ก าหนดวิธีการเข้าถึงความรู้ ของแต่ละกลุ่มเปา้หมาย 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

แบ่งปันความรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Clip เอกสาร 
ฯลฯ  

7 การเรียนรู้ (Learning) 
นักศึกษา ผู้ปฏบิัติการ ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

3-4 

ขั้นตอน 

5 

ขั้นตอน 

6 

ขั้นตอน 

7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัยเป็นธรรมและการสร้างระบบนิเวศน์แห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างมหาวิทยาลัยที่น าสมัยด้วยดิจิทัล 
3. กลยุทธ์ : การจัดการและระบบเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อไม่ให้เกิด

ปัญหาการรั่วซึม 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนอาคารสถานที่ 
7. หลักการและเหตุผล : เพ่ือรวบรวมความรู้ภายในองค์กรและน าความรู้จากภายนอกที่เกี่ยวข้องน ามาใช้

ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
8. วัตถุประสงค์ : เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคคลที่ท างานร่วมกันและสร้างความเข้าใจอันดีแก้ไข

ปัญหาร่วมกันได้ 
9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.1.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.1.2.6) 

กลยุทธ์: การจัดการและระบบเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
(Management and System for Digital University) 

Efficient Maintenance System 
 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

มีคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบตัิงานเร่ืองการออกแบบ
อาคารเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการรั่วซึม 
 

      

ตัวชี้วัด :        
1. ระดับความส าเร็จของการมีแนวปฏิบตัิที่ดีในการ
ออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร่ัวซึม 

คะแนน    5    2    5    0    0  

2. ร้อยละของการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กรอย่างมีหลักการและแนวคิดที่เหมาะสม
ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันของการออกแบบอาคาร 

 

ร้อยละ 100 0 0 50 100 
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12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการมีแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบเพ่ือ

ไม่ให้เกิดปัญหาการรั่วซึม 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

มทส. ได้รับการสถาปนาขึน้เป็นมหาวิทยาลยันอกระบบ
แห่งแรกมากว่า 29 ปี อาคารที่ก่อสร้างย่อมเกิดปัญหาการ
ช ารุดทรุดโทรมจนมีการซ่อมบ ารุงและรักษา ปัญหาส่วน
ใหญ่เกิดจากมีน้ ารั่วซึมอาคาร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

จากประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานดา้นการซ่อมบ ารุงและ
งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่มากว่า 25 
ป ี

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

รวบรวมจากประเด็นปัญหาการแจ้งซ่อม การน างานวิจัย
และความรู้ที่เก่ียวข้องเข้ามาศึกษาเชื่อมโยงให้เป็นระบบ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

ประมวลผลจากสถิติการแจ้งซ่อมในระบบ MIS เป็นราย
เดือนและรายป ี

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ศึกษาจากต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

ได้ประสานศึกษาปญัหาการร่ัวซมีกับทีมงานซ่อมบ ารุงและ
รักษา ทีมงานออกแบบและก่อสร้างจนได้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

7 การเรียนรู ้(Learning) 
สามารถน าการเรียนรู้จากคู่มือเล่มนี้ไปใช้ในการออกแบบ
อาคารเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการรั่วซึม 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขัน้ตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก  :   การบริหารงานทีน่ าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :   การบรหิารแบบประสานภารกิจและการจัดการคนที่มีความสามารถสงู 

3. กลยุทธ์ :  การรวมบริการประสานภารกิจ 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ :  แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ห้องประชุมวัจนสาร 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยประสานงาน มทส. กทม. 
7. หลักการและเหตผุล :  

  การจัดการความรู้ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็น
การพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัตงิานที่มีทั้งความรู้ชัดแจ้งและความรูท้ี่
ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล โดยเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพคือการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโดยใน
ปี พ.ศ. 2563 หน่วยงานจะด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้ห้องประชุมวัจนสาร ซึ่งะถือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงวิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจากผู้มีประสบการณ์สู่ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ หรือใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานแทนกัน รวมถึงการเรียนรู้การท างานในกระวนการที่จะน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการได้ด้วยเช่นกัน 

8. วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อจัดท าคู่มือการใช้ห้องประชุมวัจนสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและสื่อ

ให้เห็นถึงกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐาน 
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นระบบ 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.3.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.3.1.1) 

การรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix Management) 
 

Matrix Management 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

จัดท าคู่มือการใช้ห้องประชุมวจันสารส าหรับการใช้ใน
การปฏิบัติงานแทนกัน 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการใช้ห้อง
ประชุมวัจนสาร 

คะแนน 5 0 1 3 5 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

2. ร้อยละความส าเร็จของการใช้คู่มือการใช้ห้องประชุม
วัจนสารในการปฏิบตัิงานแทนกนัได้ 

 

ร้อยละ 100 0 25 25 50 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการใช้ห้องประชมุวัจนสาร 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

การก าหนดหัวข้อย่อย 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

การบันทึกภาพวัสดุอุปกรณ์ของระบบสื่อสารสอง

ทางประจ าห้องประชุมวัจนสาร  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามหมวดหมู่  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement) 

การจัดรูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจได้งา่ย  

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) การน าคู่มือไปใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

7 การเรียนรู้ (Learning) การประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ไดไ้ป

ใช้ประโยชน ์
 

      12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้
หน่วย

นับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-6 

ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5. การบรหิารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยทุธศาสตร์ : 5.3 การบริหารแบบประสานภารกิจ และการจัดการคนที่มีความสามารถสูง  
                                    (Matrix and Talent Management) 
3. กลยุทธ์ : 5.3.1 การรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix Management) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี  

การผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนพัสดุ 
7. หลักการและเหตุผล :  

           สืบเนื่องจากส่วนพัสดุต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการในแต่ละวิธีให้ถูกต้อง ฉะนั้น ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง แม่นย าในกระบวนการ เพ่ือมิให้เกิดข้อผิดพลาด ส่วนพัสดุได้เล็งเห็น
ความส าคัญจึงเห็นควรจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีการต่างๆ แต่
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีหลากหลายวิธี ส่วนพัสดุพิจารณาเห็นว่าควรจัดการความรู้ในเฉพาะเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในการนี้ ส่วนพัสดุจึงเห็นสมควร
จัดการความรู้ในประเด็น “แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 
500,000 บาท” 
 

8.   วัตถุประสงค์ :  
      8.1  เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่ง   ไม่เกิน 500,000 บาท 

      8.2  เพ่ือทบทวนกระบวนการท างานให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการที่ถูกต้อง   
      8.3  เพื่อสร้างมาตรฐานในการท างาน 
      8.3  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว และลดระยะเวลา

การสอนงาน 
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 9.   การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.3.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.3.1.1) 

การรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix 
Management) 

การรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix 
Management) 

 

10.  ระยะเวลาโครงการ : …1.. ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

11.  รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
มีคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 

      

       
ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของกระบวนการการจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน เร่ือง แนวปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 

คะแนน 5 0 1 3 5 

2. คู่มือ เร่ือง แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 

เล่ม 1 - - - 1 

3. การเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้างโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใชป้ระโยชน์  

ร้อยละ 100 - - - 100 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : การจัดท าคู่มือ “แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ     
จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท” 

 
 
 
 



 
 

53 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

1.1 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการจัดการความรู้  และมีการก าหนด
ประเด็นและนิยามความรู้ร่วมกัน 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

2.1   ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
2.2   ประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์จากผู้รู้ผูท้ี่เชี่ยวชาญ 

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

3.1   น าข้อมูลมาจัดการสรุปเปน็หมวดหมู่ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

4.1   ประชุมวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลที่ได้ 
4.2   ก าหนดขอบเขตรายละเอียดของคู่มือ 
4.3   จัดท าคู่มือแล้วเสร็จ 

5 การเข้าถึงความรู ้(Knowledge Access) 
5.1   ส่งคู่มือให้เจ้าหน้าที่ผูป้ฏบิัติงานด้านการจัดซื้อ

จัดจ้างเพื่อศึกษาและน าไปใช้ประโยชน์ 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

6.1  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

7 การเรียนรู ้(Learning) 7.1  ประเมินผลการน าคู่มือไปใช้ประโยชน์  
 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-6 

ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5. การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5.6 การบริหารการเงินที่สมดุลเพื่อความยั่งยืน 
3. กลยุทธ์ : 5.6.1 การหารายได้รูปแบบใหม่ 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติในการให้บริการสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานภายนอก 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนบริหารสินทรัพย์ 
7. หลักการและเหตุผล : ส่วนบริหารสินทรัพย์เป็นหน่วยงานในการหารายได้และบริหารจัดการพื ้นที ่ ภายใน

มหาวิทยาลัย ในรูปแบการด าเนินงานต้องมีการจัดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ภายใน
มหาวิทยาลัย 

8. วัตถุประสงค์ : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติในการให้บริการสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานภายนอก 
และหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.6.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.6.1 – 5.6.1.3) 

การหารายได้ในรปูแบบใหม่ (New income 
generation tools) 

 - Income from Education Management 
 - Income from Asset Management      
 - Income from Innovation Management          

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ....2563....... 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องสามารถน า 
แนวปฏิบัตไิปใช้ได้อยา่งถูกต้อง 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการมีคู่มือการปฏิบัติงาน 

(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
เล่ม    1   1   -   -   - 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในหน่วยงาน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

คะแนน 5 - - -   - 5 

3.  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน ามา 
    ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

คะแนน 5 1 2 4 5 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone :  ระดับความส าเร็จของการมีคู่มือการปฏิบัติงาน 
12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 
การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

- ก าหนดประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ๆ ในการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบตัิในการให้บริการสถานที่ฯ 
- ก าหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 

2 
การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

-  การศึกษาข้อมูลจากผู้รับผดิชอบที่มีความรู้เกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในการให้บริการสถานที่ฯ 
-  ใช้เคร่ืองมือ KM ต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู ้

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

-  วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่
ตามประเด็นหลักและประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบในหมวดหมู่เดียวกัน 

4 
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

-  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความ สัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ 
และจัดรูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจง่าย 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
-  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏบิัติในการให้บริการ
สถานที่ฯ แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกนั ให้แก่หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
-  การถ่ายทอดองค์ความรู้ และน าองค์ความรู้นัน้ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิที่ถูกต้อง 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย
นับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

1-2 
ขั้นตอน 

1-4 
ขั้นตอน 

1-6 
ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานทีน่ าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพื่อปลูกฝงัวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for quality culture embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
7. หลักการและเหตุผล : การปฏิบัติภารกิจรอบด้านของส านักวิชาทั้งด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านบริกา รวิชาการ

ชุมชน รวมถึงงานประจ าอื่น ๆ ของส านักวิชานั้นในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น และเกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อลด
ข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นดังนั้นควรน าเอาบทเรียนจากการปฏิบัติงานของบุคคลากรที่มี
ประสบการณ์สูง และความเชี่ยวชาญในงานด้านต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้บุคลากรท่านอ่ืน ๆ ในส านักวิชาฯ 

8. วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามความเชี่ยวชาญและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของ
บุคลากรส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และน าเอาความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงานมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรอ่ืน
ในส านักวิชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของส านักวิชาฯ ให้สูงขึ้น 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.1) 

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
(Management for quality culture embedded) 

University management innovation (New tools) 

10. ระยะเวลาโครงการ : 5 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

เพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการท างานทีด่ี และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอ่ืน ๆ ให้เพิ่มข้ึน และลด
ข้อผิดพลาดในการท างานให้น้อยลง 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของการศึกษาแนวปฏบิัติที่ดีเพื่อลด
ข้อผิดพลาด และเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานของ
บุคลากรส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

คะแนน 5 0 0 0 5 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

2. จ านวนข้อผิดพลาดของการปฏิบัติภารกิจงานประจ า
และงานด้านอื่น ๆ ของบุคลากรในส านักวชิาลดลง 
 

ร้อยละ 30 - 20 25 30 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการศึกษาแนวปฏบิัติที่ดีเพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ประชุมคณะกรรมการ KM ของส านักวชิาฯ เพื่อ
ก าหนดประเด็นการด าเนนิการที่มีข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนในส่วนงานของคณาจารย์และ
พนักงานสายปฏิบตัิการของส านักวิชาฯ (ไตรมาสที่ 2) 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

เมื่อได้หัวข้อประเด็นส าคัญแล้วจะท าการติดต่อ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านนั้น
มาให้ความรู้ โดยเป็นประเด็นการปฏิบัติงานของ
คณาจารย์และพนักงานสายปฏบิัติการอย่างละ 1 
ประเด็น รวม 2 ประเด็น (ไตรมาสที่ 2) 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

- 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

- 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) - 
6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 
วิทยากรอบรมให้ความรู้ และตอบข้อสักถามของ
ประเด็นของการปฏิบัตงิานด้านนั้นโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นี้จะจัดขึ้นในส่วนของประเด็นการปฏิบตัิงาน
ของคณาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการประเด็นละ 
2 คร้ัง รวม 4 คร้ัง 

7 การเรียนรู้ (Learning) สามารถสรุปขัน้ตอน/วิธีการ/การจัดระบบทีส่ าคัญต่อ
การท าให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของประเดน็
การปฏิบัติงานของคณาจารย์และพนักงานสาย
ปฏิบัติการที่ก าหนดนัน้ได้ และสามารถน าเอาไปปรับ
ใช้กับการปฏิบัตงิานจริงของคณาจารย์และพนักงาน
สายปฏบิัติการได ้
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12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

- 

ขั้นตอน 

1-2, 6 

ขั้นตอน 

1-2, 6-7 

 
13. วงเงินงบประมาณ : 

ปีงบประมาณ พ.ศ. เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2563 7,500 - 7,500 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5. การบริหารงานทีน่ าสมยั เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ  
                (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5.7 การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ : 5.7.2 การจัดการเพื่อปลูกฝังวฒันธรรมแห่งคุณภาพ (Management for Quality Culture Embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การบริหารจัดการสื่อดิจิทัล (Facebook Fanpage) เพื่อการประชาสัมพันธ์  
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนประชาสัมพันธ์ 
7. หลักการและเหตุผล :  การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงาน  

ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย ทางสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook Fanpage ของ
มหาวิทยาลัย (www.facebook.com/sutnews) เพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันได้
อย่างเหมาะสม    มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการใช้สื่อ 
การสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ รวมถึงแนวทางในการจัดการวิกฤตทางสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์องค์กร ให้บุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ที่ท าหน้าที่ดูแลระบบ (Admin Page) สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  
8. วัตถุประสงค์ :  

 1) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการบริหารจดัการ Facebook Fanpage ของมหาวิทยาลัย ทีน่ าสมัยอย่างมีระบบ 
             2) เพื่อรวบรวม จัดท าวิธีการใชง้าน และการบริหารจัดการ Facebook Fanpage ของมหาวิทยาลัย อยา่งมีระบบ  
             3) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการใช้สื่อ รวมถึงแนวทางในการจดัการวิกฤตทางสื่อ

สังคมออนไลน์ที่อาจสง่ผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร 
9.  การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัตริะดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.3) 
การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
(Management for Quality Culture Embedded) 

Improve Staff Communication Channels 
ปรับช่องทางการสัง่การ/ ถ่ายทอดค าสั่ง/ การรายงานผล
ผ่านระบบการสื่อสารที่มปีระสทิธิภาพและทันเหตุการณ์ 
โดยใช้ระบบ ICT และ ระบบ SUT MIS 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
การบริหารจัดการสื่อ Facebook Fanpage ของ
มหาวิทยาลยั ที่น าสมัยอยา่งมีระบบ 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการสื่อ 
Facebook Fanpage ของมหาวิทยาลัย  

คะแนน 5 1 
 

2 
 

3 5 
 

2. บุคลากรส่วนประชาสัมพนัธท์ี่ท าหนา้ที่ดูแลระบบ 
(Admin Page) สามารถบริหารจัดการสื่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 80 - - - 80 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการสื่อ Facebook Fanpage ของมหาวิทยาลยั 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ประเด็นการจัดการความรู้การบริหารจัดการ 
Facebook Fanpage ของมหาวิทยาลัย 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

การประชุมระดมสมอง ประชุมเชิงปฏบิัติการ เพื่อ
รวบรวมแนวทางการบริหารจัดการ แนวปฏิบัติ 
และปัญหาที่เกิดขึ้น  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) ข้อก าหนด แนวปฏิบัติ แนวทางแก้ไขปัญหา  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

คู่มือแนวทางในการบริหารจัดการ Facebook 
Fanpage ของมหาวิทยาลัย 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) Upload คู่มือ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถ Download ไปใชง้านได้ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์จากการใช้งาน 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบดูแลระบบ (Admin Page) 
น าแนวทางไปใช้ในการปฏบิัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 
1-2 

ขั้นตอน 
1-3 

ขั้นตอน 
1-5 

ขั้นตอน 
1-6 

ขั้นตอน 
1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : พฒันาระบบบริหารและการจัดการของส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์ให้คล่องตัว 
    ประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด 
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for quality culture embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การจัดการความรู้ด้านเทคนิคการท างานของพนักงานสายสนับสนุน 
    ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตรส์ูค่วามเป็นเลิศ 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
7. หลักการและเหตผุล :  
พนักงานสายปฏิบัติการและวิชาชีพของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีเทคนิคและประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน  ส านักวิชาฯ 

จึงจ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าการรวมเทคนิคต่าง ๆ ที่ส านักวิชาฯ พิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์ต่อการท างาน
จากคลังข้อมูล จ านวน 5 คลังจากพนักงานสายปฏิบัติการของส านักวิชาฯ ซึ่งได้จัดกลุ่มแบ่งเป็นเร่ืองตามโครงสร้างของ
ส านักวิชาฯ อันได้แก่ (1) งานการเงิน (2) งานประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชา (3) งานปริญญาตรี (4) งาน
บัณฑิตศึกษา และ (5) งานธุรการ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและน าไปสู่ความเป็นเลิศในการท างาน 

8. วัตถุประสงค์ :  
a. เพื่อรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ด้านเทคนิคการปฏิบัตงิานทีม่ีประสิทธิภาพของส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทัง้ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
b. เพื่อก าหนดแนวทางการเรียนรู้ของพนักงานใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่มีการหมุนเปลี่ยนงาน ให้

สามารถพัฒนางานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
c. เพื่อลดความผิดพลาดและเวลาในการท างาน รวมถึงการจัดท าเอกสารต่าง ๆ 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
(Management for quality culture embedded) 

Knowledge management 
 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 8 เดือน เริ่มต้นวนัที ่15 มกราคม 2563 สิน้สดุ วนัที ่15 กนัยายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11 รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
องค์ความรู้ในด้านเทคนิคการท างานของพนักงานสาย
สนับสนุนส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการรวบรวมเทคนิคการการ

จัดท าคลังข้อมูลให้มีมาตรฐาน 
คะแนน 5 1 2 3 5 

2. ลดความผิดพลาดในการจัดท าเอกสาร 
3. มีระยะเวลาในการท างานเร็วขึ้น 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

100 
100 

10 
10 

20 
20 

30 
30 

50 
50 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการรวบรวมเทคนิคการการจัดท าคลังข้อมูลให้มีมาตรฐาน 
 

ขั้นตอน รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน คะแนน 

1 ก าหนดประเด็นหัวข้อแต่ละคลงัข้อมูล 1 

2 วางแผนก าหนดกลุ่มเปา้หมาย วันเวลา จัดกิจกรรม งบประมาณ 2 

3 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ตัง้ไว้ 3 

4 วิเคราะห์ประเมินผลงาน 4 

5 สรุปผลการจัดกิจกรรม 5 

 
13. รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

คัดเลือกเคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการจัดการความรู้ให้
ตรงตามการพันธกิจของส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

แสวงหาความรู้ที่ดีจากผู้มปีระสบการณ์ และ
รวบรวมใช้ 
 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

จัดเก็บความรู้ที่ดีในรูปแบบวิดทีศัน์ และสามารถใช้
งานได้อย่างสะดวก 
มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศ 
เผยแพร่ใน Web board ส านักวิชาฯ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ปรับปรุงรูปแบบเอกสารจากการกลั่นกรองความรู้ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งส านักวิชาฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) บุลคลากรสามารถเข้าถึงความรูใ้นระบบสารสนเทศ
ได้สะดวก 
 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผูป้ฏิบัติงาน
โดยตรง เพื่อสรรหาแนวปฏิบตัทิี่ดี 



 

63 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

7 การเรียนรู้ (Learning) บุคลากรมีการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนางานใน
หน้าที ่

 

14. เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้
หน่วย

นับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขัน้ตอน 

1-5 

ขั้นตอน 

1-6 

ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก :  การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for Quality Culture Embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ :  องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 

7. หลักการและเหตุผล :   
   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ปรับปรุงข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม         

ให ้ข ้อมูลการปฏิบ ัต ิงานเป็นปัจ ุบ ัน (Update) โดยจัดให ้ม ี Knowledge Management Database ใน
รูปแบบสื่ออินโฟกราฟฟิกที่เข้าใจกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ การเผยแพร่ใน KM-Cloud                     
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

8. วัตถุประสงค์ :   
a.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ตลอดจนสามารถ

ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
b. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
c.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงิน  

 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
(Management for Quality Culture Embedded) 

Knowledge Management 
 

  

10. ระยะเวลาโครงการ : 274 วัน เริ่มต้น เดือนมกราคม 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน เผยแพร่ใน
รูปแบบ  สื่ออินโฟกราฟฟิก   

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าองค์ความรู้   ในการ
ปฏิบัติงานดา้นการเงิน 

คะแนน 5 - 3 4 5 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

2. ร้อยละของบุคลากรที่น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติงานได้อยา่ง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ 100 - - - 100 

 

12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จในการมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
เผยแพร่ในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟฟิก 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม

ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 
ก าหนดประเด็นย่อย ๆ ที่บุคลากรที่ควรรู้ เพื่อไม่ให้           
เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนนิการด้านการเงิน 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

รวบรวมองค์ความรู้จากกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั และ          
แนวปฏิบัตทิี่เก่ียวข้องกับการเงิน รวมถึงทดสอบ               
วัดความรู้เดิมที่บุคลากรภายในมีอยู่ 

3 
 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

จ าแนกความรู้ออกตามหมวดหมู่งาน พร้อมจัดเก็บ              
ที่เป็นระบบ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และจัดรูปแบบ              
ที่จะน าเสนอ 

5 การเข้าถึงความรู ้(Knowledge Access) 
 

ด าเนินการให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้งา่ย     
และสะดวก โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์บน Web site & Social 
media 

6 
 

การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

น าสื่อเผยแพร่แก่คณาจารย์และบุคลากร 

7 
 
 

การเรียนรู ้(Learning) 
 
 

ติดตามผลลัพธ์การด าเนินงาน หลังจากการท า 
Knowledge Sharing และน าผลที่ได้มาประชุมเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการความรู้นี้ให้ดียิ่งขึ้น 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

2 
ขั้นตอน 

4 
ขั้นตอน 

6 
ขั้นตอน 

7 
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การจัดการความรู้เร่ืองการเบิกจ่ายเงินของ สวทส. 
1. เลือกประเด็น/วางแผนนัดประชมุวันที่ 31 มกราคม 10.30 น. (คร้ังที่ 2)  
2. Pre-ความเข้าใจ ความรู้ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่าย ไม่เกิน 10 ข้อ   (รองคณบดี)/GG form  
3. มีนาคม – พฤษภาคม (รวบรวมข้อมูล/เก็บประเด็น) 
4. สื่อ ฯ ประสานหานักศึกษาในการจัดท า (รชันีกร) และ ปชส. ตัง้แต่มีนาคม (ทิติยารบัผิดชอบการหา 
    งบประมาณ) 5,000 บาท 
5. การติดตาม (ประชุม 2 คร้ัง) 

- แผนปรับปรุง 1 ปลายพฤษภาคม - สาขาวชิารวบรวมประเด็น ฯ กลับมาประชุมฯ 
- ติดตามคร้ังที่ 2 (ปลายสิงหาคม 2563) 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
7. หลักการและเหตุผล :  ด้วยในการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานย้อนหลัง อย่าง

น้อย 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มี
นโยบายให้ทุกส านักว ิชามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx และในปัจจุบ ัน ส าน ักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ จึงเห็นสมควรให้มีการด าเนินการจัดท า สารสนเทศเพื่อ
การบริหารองค์กร  

8. วัตถุประสงค์ :  
a. รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
b. เพ่ือน าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการจัดท ารายงานสถิติประกอบการพิจารณาปรับปรุงพัฒนา

องค์กรได้อย่างเหมาะสม  
9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ Knowledge management 
10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เปน็มาตรฐาน       
ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของขั้นตอนในการจัดท า
สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร 

คะแนน 5 0 2 3 5 

2. ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และผูบ้ริหารต่อ
ผลที่ได้จากการท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร 

คะแนน 3.5 0 0 0 3.5 
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12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของขั้นตอนการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร 
12.1  รายละเอียดผลงานของแต่ละข้ันตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจดัการความรู้และนิยาม
ความรู้ทีบ่่งช้ี (Knowledge Identification) 

ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดรายการข้อมูลที่จ าเป็นต่อ

การบริหารองค์ที่ต้องจัดเก็บ  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

หาแหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีขอ้มูล และก าหนด

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
รวบรวมข้อมลูและจ าแนกหมวดหมู่ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู ้(Knowledge 
Codification and Refinement) 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวข้อง 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
เผยแพร่ข้อมลู โดยก าหนดสิทธ์ิในการปรับปรุง และดู

รายงานต่าง ๆ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

ประเมินการใช้ข้อมูลจากคณาจารย์และผู้บริหารในส านัก

วิชา 

7 การเรยีนรู้ (Learning) 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงจัดเก็บข้อมูลและการจดัท า

สารสเทศ 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-------------------------- 
1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลาการ 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
7. หลักการและเหตุผล :  ด้วยส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เป็นส านักวิชาที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต

ทันตแพทย์ที่มีคุณภาพและเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีวินัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา มีบุคลากรสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ให้การสนับสนุนการจัดการหลักสูตรด้วยความตระหนักรู้ในหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ด้วยบริบทที่เป็นส านักวิชาที่ก่อตั้งใหม่ การบริหารจัดการงานในส านักวิชา การ
ให้บริการด้านต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและยกระดับ
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท างานระหว่างกัน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก่อเกิดงานใหม่ที่มีประโยชน์
และมีประสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น 

8. วัตถุประสงค์ :  
a. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 
b. เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
c. เพ่ือจัดระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ Knowledge management 
 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11.  รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

บุคลากรมีทักษะ ประสทิธิภาพในการท างานเพิ่มข้ึน       

ตัวชี้วัด : 
      

1. ระดับความส าเร็จของกระบวนการพัฒนาทักษะการ
ท างานเพิ่มขึ้นของบุคลากร 

คะแนน 5 0 1 3 5 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการท างานของบุคลากร กิจกรรม 2 0 0 1 1 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะการท างานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 60 0 20 40 60 

 

12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของกระบวนการพัฒนาทักษะการท างานเพ่ิมขึ้น 
      ของบุคลากร 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ

นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้ 
และแลกเปลี่ยนจากผู้มปีระสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

ศึกษาบทบาทหนา้ที่ของบุคลากรเพื่อหาจุดร่วมในการ
พัฒนางานโดยมุง่เน้นที่งานหลักเป็นส าคัญ เพื่อลด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่มปีระสิทธิภาพมากข้ึน  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

เปลี่ยนกระบวนการในการลดระยะเวลาและเพิ่ม
ประสทิธิภาพในงานโดยจ าแนกตามหัวข้อที่ต้องการพฒันา
งาน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

ออกแบบโครงสร้างการท างานของแต่ละบุคคลโดยก าหนด
แผนเพื่อพัฒนาระบบการท างาน ให้ตรงตามความต้องการ 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) บุคลากรได้แลกเปลี่ยนและทราบเป้าหมายในงานของ
ตนเองและสามารถจัดการอย่างเป็นระบบได้ บุคลากร
ได้รับการอบรม พัฒนาทักษะการท างาน 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรมให้กับ
บุคคลอื่นเข้าใจได ้

7 การเรียนรู ้(Learning) บุคลากรสามารถน าความรู้ทีไ่ดม้าปรับใช้ในการพัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กรได้มปีระสิทธภิาพ และสามารถพฒันา
ต่อยอดไปสู่งานอ่ืนได ้
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12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการที่แล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-6 

ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5. การบริหารงานที่น าสมัย เปน็ธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5.7 การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ : 5.7.2 การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for quality culture embedded)    
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ :  สร้างองค์ความรู้การใช้ระบบการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง   
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
7. หลักการและเหตผุล :  
                จากยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางวชิาการที่มุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรที่เป็นเลิศ การพัฒนาวิธีการสอน
ที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเรียนได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเทคโนโลยีที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย คือ E-learning ที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเรียนให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะท าให้การจัดการเรียนการสอนบนระบบ E-learning มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นก็คือ การเรียนการสอนผ่านหลักสูตรหรือรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นช่องทางส่งผ่านความรู้ที่สนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้เรียนภายนอกของมหาวิทยาลัย เช่นนักศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไป ผ่านระบบ
ดิจิทัล 

     ในการนี้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจึงเห็นความส าคัญในการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ามาใช้งาน

ที่ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง จ าเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบการผลิตสื่อการเรียนการ

สอนด้วยตนเองให้กับคณาจารย์เพื่อให้สามารถผลิตสื่อเองได้ มีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและน่าติดตามชมเพื่อเป็น

ประโยชน์แก่อาจารย์ นักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป 

8. วัตถุประสงค์ :  
8.1 เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้  

            8.2 เพื่อให้คณาจารย์ผลิตสื่อการสอนโดยเปิดสื่อการสอน เขียนรายละเอียดการสอนลงบนจอภาพ (Smart 
Board) และบันทึกการสอนผ่านกล้องวิดิทัศน์ได้  

           8.3 เพื่อให้คณาจารย์ผลิตสื่อการสอนโดยเปิดสื่อการสอน  เขียนรายละเอียดการสอนผ่านกระดานชนวน
อิเล็กทรอนิกส์ (WACOM) และบันทึกการสอนผ่านกล้อง Webcam ได้ 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แนวทาง (ข้อที่  5.7.2.7) 

 การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 

(Management for quality Culture embedded 

Knowledge management 

 

 
10. ระยะเวลาโครงการ :  1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

สนับสนนุให้คณาจารย์มีความรู้ในการใช้ระบบ 
การผลิตสื่อการเรียนการสอนดว้ยตนเอง 
 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการใช้ระบบผลิตสื่อการเรียน
การสอนด้วยตัวเอง 

 

คะแนน 5 0 0 0 5 

2. ร้อยละของคณาจารย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และ
ใช้งานระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
 

ร้อยละ 50 0 0 0 50 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการใช้ระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตัวเอง 

    12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

- ก าหนดขอบเขตและประเด็นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ 
โดยวางแผนเตรียมการรวบรวมและค้นคว้าความรู้ 

- ก าหนดแผนการด าเนินงานจัดการความรู้ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 

Creation and Acquisition) 
- ก าหนดทีมผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ 
- รวบรวมประเด็นความรู้ต่างๆ ทั้ง tacit และ 

explicit knowledge ที่เก่ียวข้องจากบุคลากร       
ที่เชี่ยวชาญ และแหล่งความรู้อ่ืนๆ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

- ก าหนดหัวข้อและก าหนดความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ 

- ก าหนดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 

4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

- ประมวล จัดระเบียบความรู้ให้เข้าใจง่าย 
- ออกแบบวิธีการน าเสนอความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
- จัดท าคู่มือการใช้งานระบบผลติสื่อการเรียนการสอน

ด้วยตัวเอง 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบผลิต

สื่อการเรียนการสอนด้วยตัวเอง 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
- คณาจารย์ สามารถใช้ระบบผลิตสื่อการเรียนการ

สอนด้วยตัวเอง 
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12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-5 

ขั้นตอน 

1-7 

 
13.  วงเงินงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2563 12,500 - 12,500 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก :  การบริหารงานที่น าสมัย เปน็ธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :   การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture)    
3. กลยุทธ์ :  การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for Quality Culture Embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติในการติดตามงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์อย่าง

รวดเร็วและเกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ศนูย์คอมพิวเตอร์             
7. หลักการและเหตุผล :   ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและให้บริการเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและ

จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน มทส. ดังนั้นจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทั้งระบบในอนาคต เพื่อให้สามารถติดตามกระบวนการด าเนินงานภายในหน่วยงาน   
และความก้าวหน้าในการให้บริการหน่วยงานที่ขอรับบริการ รวมถึงท าให้เกิดความรวดเร็วและรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในการบริการ 
ตลอดจนความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด  

8. วัตถุประสงค์ :  
a. เพื่อพัฒนาการติดตามงานเอกสารให้เป็นระบบและสะดวกต่อการค้นหา 
b. เพื่อติดตามความก้าวหนา้และความส าเร็จของการปฏิบตัิงานเอกสารอย่างมีประสิทธผิล 
c. เพื่อสร้างความประทับใจต่อการให้บริการที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management 
for quality culture embedded) 

Knowledge management 
 

10. ระยะเวลาโครงการ :  9  เดอืน เริ่มต้น ปงีบประมาณ พ.ศ. มกราคม 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. กันยายน 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

มีการติดตามความก้าวหน้างานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์และเกิดประสิทธิผลต่อการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของเวลาในการให้บริการรวดเร็วขึ้น คะแนน 5 - 2 4 5 

2. คะแนนความพึงพอใจต่อระบบงานการให้บริการ คะแนน 5 - 4 5 5 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของเวลาในการให้บริการรวดเร็วขึ้น 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระดับที่ 1  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปี พ.ศ. 2563-2565 
ระดับที่ 2 จัดประชุมคณะท างานเพื่อท าร่างแผนปฏบิัติการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ระดับที่ 3 จัดประชุมคณะท างานและระดมประเด็นความรู้และสร้างความรู้ เพื่อเก็บเป็นลายลักษณ์

อักษร 
ระดับที่ 4 ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และด าเนินการตามแผนปฏบิัติการการจัดการ

ความรู้ประจ าปี 2563 ได้ร้อยละ 80 
ระดับที่ 5 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการการจัดการความรู้ประจ าปี 2563 ได้ร้อยละ 100 และสรุปผล

การด าเนินงานของหน่วยงานส่งส่วนแผนงาน 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

ประชุมเพื่อก าหนดหัวข้อ ประเด็นความรู้ ขอบเขต 
เป้าหมายและแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and 
Acquisition) 

ประชุมสรรหาเกี่ยวกับรายละเอียดประเด็นความรู้และสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่หน่วยงานก าหนด เพื่อเตรียมน า
ข้อมูลมาสร้างเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

ประชุมเตรียมข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนด ให้รวบรวม
และบนัทึกเนื้อหาข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
เตรียมการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละเสวนาร่วมกัน
ภายในหน่วยงานรวมถึงสร้างเปน็องค์ความรู้ของ
หน่วยงานต่อไป  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

ประชุมน าเสนอข้อมูล และน ามากลั่นกรองพร้อมทั้ง
ตรวจสอบความรู้ทีไ่ด้ เพื่อน ามาก าหนดเกณฑ์
มาตรฐาน น าไปสู่การปรบัปรุงขอ้มูลให้เข้าใจง่ายและ
เกิดข้อมูลที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ  

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ประชุมจัดเตรียมความพร้อมข้อมูลสมบูรณ์ที่ผ่านการ
กลั่นกรองตามหัวข้อที่ คัด เลือก เพื่ อ เตรียมน ามา
ถ่ายทอดเกณฑ์มาตรฐานสร้างกระบวนการที่ เป็น
แบบอย่าง  ในการน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว 
และเกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563  ของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์และน าเสนอรายละเอียดข้อมูล
ระบบงานร่วมกัน 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

7 การเรียนรู้ (Learning) มีแนวปฏบิัติในการติดตามงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน และน าระบบงานเผยแพร่
ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้
หน่วย

นับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 
 1-2                           

ขั้นตอน 
1-3                             

ขั้นตอน 
1-4 

ขั้นตอน 
1-5 

ขั้นตอน 
1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานทีน่ าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ       
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture)   
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for quality culture embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานพัฒนา   

                                 Best cooperative education deployment 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม  /  โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   
7.   หลักการและเหตุผล : ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการได้

เปลี่ยนแปลงไป ทักษะที่สถานประกอบการต้องการให้มีในตัวนักศึกษาได้แก่ การเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ด้านการงาน การพัฒนา

ตนเอง การจัดการ ความสามารถในการรับรู้ การแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์ แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ความคิดริเร่ิม ระเบียบ

วินัย จริยธรรม ศีลธรรม การสื่อสารข้อมูล การเป็นผู้น า เป็นต้น สิ่งที่ท้าทายส าหรับบัณฑิตในปัจจุบัน คือ การได้มีโอกาส

สร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการท างานและการเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและ

ทักษะด้านการพัฒนาตนเอง นอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาการ ทักษะเหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาได้โดยเร็วเมื่อนักศึกษา

ได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  

การจัดให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นสิ่ งจ าเป็นที่
สถาบันการศึกษาจะต้องเตรียมการอย่างเป็นระบบให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สายวิชาชีพ ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ก่อนที่จะ
ส าเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตามการจัดให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการ มักประสบปัญหาจ านวนสถาน
ประกอบการที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติงานแล้วในบางครั้งก็ไม่ได้รับงานที่
ตรงกับความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพที่เรียน ท าให้นักศึกษาไม่ได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบกาอย่าง
มีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความ
ร่วมมือ โดย นักศึกษาจะต้องเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ที่ได้รับมอบหมายงานซึ่ง
ต้องได้ลงมือปฏิบัติงานจริง สหกิจศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งตรงที่นักศึกษาจะต้องได้รับประสบการณ์จริงในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพราะเป็นประสบการณ์ในส่วนที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน นักศึกษาจะ
ได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์ และประเมินผลอย่างเป็นรูปแบบ รวมทั้ง
การจัดเตรียมและน าเสนอรายงานจากประสบการณ์การท างานจริงของตนเอง ที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎี
และปฏิบัติเข้าด้วยกัน ตลอดจนการเล็งเห็นแนวทางด้านงานอาชีพในอนาคตของตนเองชัดเจนมากข้ึน  

ด้วยระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติได้อย่างลงตัวเช่นนี้ จะส่งผลให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น และกระบวนการสหกิจศึกษาจะท าให้เกิดการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ ท าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา ส่วนสถาน
ประกอบการจะได้แรงงานนักศึกษาร่วมงานได้ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง การส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาภายใต้การจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา ยังเป็นเป็ นกลไก
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตลอดไป ด้วยวิธีการของสหกิจศึกษาจะ
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เน้นที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด และจากความส าคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึง
ได้จัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงานสหกิจศึกษา โดยหน่วยงานได้มีการ
บริหารงานเพื่อสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ และก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ การหางานที่มีคุณ ภาพและตรงกับ
สาขาวิชา กระบวนการนิเทศงานที่มีคุณภาพ การพัฒนาอาชีพนักศึกษาตลอดจนการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัวในขั้นตอนการด าเนินงานของศูนย์ 

 

8. วัตถุประสงค์ :  
a. เพื่อให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัฒนา  Best cooperative education deployment 

b. ใช้เป็นหลักฐานที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ามาปฏิบัตงิานใหม่ เพื่อศึกษาและสามารถใช้งานไดท้ันท่วงที 
 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 

(Management for quality culture embedded) 

Knowledge management 

10. ระยะเวลาโครงการ : 110 วัน เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

องค์ความรูข้ั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนา  
Best cooperative education deployment 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของงานพฒันา  Best 
cooperative education deployment  

คะแนน 5 1 2 3 5 

2. มีชุดประมวลองค์ความรู้ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานพฒันา  Best cooperative education 
deployment 

ชุด 1 

 

0 0 0 1 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของงานพฒันา  Best cooperative education 
deployment 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

สรุปนโยบายในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและ
การนิเทศงาน 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

วางโครงร่างในการจัดท ากิจกรรมเตรียมความพร้อม
และการนิเทศงาน 

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมด เข้าสู่แบบฟอร์มที่
ส่วนกลางก าหนด 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ประชุมผู้รบัผิดชอบเพื่อร่วมตรวจสอบกระบวนการ
และขั้นตอน 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนนิการตามขข้ันตอนได้อยา่ง
ครบถ้วนและถูกต้อง 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

มีการจัดประชุมพนักงานเพื่อการแบ่งปันชข้อมูลการ
จัดท า KM 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
มีการประเมินผลการเรียนรู้และน าผลประเมินไปปรับ
ใช้ต่อไป 

 
12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1-2 
ขั้นตอน 

1-3 
ขัน้ตอน 

1-4 
ขั้นตอน 

1-5 
ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart 
Management, Good Governance and Quality Ecosystem) 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพื่อปลูกฝงัวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for Quality Culture Embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : ระบบคลังข้อมูลการจัดการความรู้งานด้านกิจการนานาชาติออนไลน์ (CIA-KM System) 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์กิจการนานาชาติ 
7. หลักการและเหตุผล : การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุ

เป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคน และบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้”  การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุก
คนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู ้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์
กิจการนานาชาติตระหนักถึงการจัดการความรู้ที่อยู่กับตัวบุคคลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งเป็นความรู้แบบ Tacit 
Knowledge จึงจัดท าระบบคลังข้อมูลการจัดการความรู้งานด้านกิจการนานาชาติออนไลน์ (CIA-KM System) โดย
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเขียนสิ่งที่ตนรู้จากการปฏิบัติงานออกมาแล้วน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ท 

8. วัตถุประสงค์ : 
เพื่อสร้างระบบจดัเก็บองค์ความรู้ที่แฝงอยู่กับตัวบุคคลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเก่ียวกับงานด้านกจิการ

นานาชาติให้เป็นระบบและเป็นคลังความรู้ของศูนย์กิจการนานาชาติ 
9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

(ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 
การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management 
for Quality Culture 

Knowledge Management 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

มีระบบคลงัข้อมูลการจัดการความรู้งานด้านกิจการ
นานาชาติออนไลน์  
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าระบบ
คลังข้อมูลการจัดการความรู้งานด้านกิจการนานาชาติ
ออนไลน์ (CIA-KM System)  

คะแนน 5 1 3 4 5 

2. จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้จากผูป้ฏิบัติงานที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice)จากการปฏิบัติงานที่
เผยแพร่บนระบบคลังข้อมูลการจัดการความรู้งานด้าน
กิจการนานาชาติออนไลน์ (CIA-KM System)  

บทความ 10 0 3 3 4 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าระบบคลังข้อมูลการจัดการความรู้
งานดา้นกิจการนานาชาติออนไลน์ (CIA-KM System) 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

มีการก าหนดประเด็น หัวข้อเร่ืองการจัดการความรู้
ขององค์กร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

1. จัดเตรียมโปรแกรมส าหรับบันทึกความรู้เข้าสู่ระบบ 
2. เขียนร่างบันทึกความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

มีการก าหนดหมวดหมู่องค์ความรู้ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

น าความรู้ทีไ่ด้จากการแสวงหาความรู้มาประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
บันทึกความรู้เข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

เผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานดา้นกิจการนานาชาติให้ผู้ใช้
สามารถเข้ามาสบืค้นไดจ้ากอินเตอรเ์น็ทและสามารถ
แลกเปลีย่นเรียนรู้จากข้อเสนอแนะหรือข้อความคิดเห็น 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
น าความรู้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเว็บบอร์ดมา
ปรับปรุงและพัฒนาในส่วนที่เก่ียวข้อง 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

2-3 

ขั้นตอน 

4 

ขั้นตอน 

5 

ขั้นตอน 

6-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5.การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ   
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5.7 การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture)  
3. กลยุทธ์ : 5.7.2.7 Knowledge Management 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : สร้างวัฒนธรรมคุณภาพด้วยการจัดการความรู้จากงานประจ า 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7. หลักการและเหตุผล : ผลการด าเนินงานองค์กรที่จะบรรลุเป้าหมายและจะท าให้ รพ. มทส.เป็น รพ.ชั้นน า 

ระดับประเทศและเป็นที่พ่ึงของสังคม ประสบการณ์ความรู้ที่เกิดขึ้นในองค์กรมีความส าคัญต่อการพัฒนา
องค์กรจึงมีความจ าเป็นในการเกิดกระบวนการรวบรวมและเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลและ
ความรู้ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการรักษา และด้านการบริหารองค์กร เป็นต้น 

8. วัตถุประสงค์ : 
a. เพ่ือจัดท าคลังข้อมูลและความรู้ และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและความรู้ขององค์กร  
b. เพ่ือน าความรู้ที่มีในองค์กรไปต่อยอดการพัฒนากระบวนการในงานท างานประจ าและงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
c. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management 
for Quality Culture)   

Knowledge Management 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

มีองค์ความรู้ที่ได้จากงานประจ าและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์xทั้งระบบงาน  

      

ตัวชี้วัด :       

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต       
ระดับความส าเร็จของการจัดการระบบคลังความรู้ ของ รพ. 
มทส. 
 
 
 

คแนน 5 1 2 
 

4 
 

5 
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12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการจัดการระบบคลังความรู้ ของ รพ. มทส. 
12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลความรู้ในด้านที่องค์กร

ก าหนด 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation 
and Acquisition) 

ประชุมเพื่อสรุปขอบเขตของความรู้รวมถึงวิธีการ

รวบรวมความรู้ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู ้(Knowledge Access) 
ก าหนดสถานที่จัดเก็บและเข้าถึงความรู้ที่เพื่อใช้

งาน 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ตรวจสอบระบบจัดเก็บความรู้และทดสอบใช้งาน 

7 การเรียนรู ้(Learning) ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-4 

ขัน้ตอน 

1-6 

ขั้นตอน 

1-7 

 

 

 

 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์
 1. มีจ านวนองค์ความรู้ที่เป็น Best Practice ใส่ไว้ในระบบ
คลังความรู ้

 
เร่ือง 

 
10 

 
- 

 
- 
 

 
5 
 

 
5 
 

 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ร้อยละ 80 - - - 80 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เปน็ธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for quality culture embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การจองห้องประชุมและสื่อโสตทศันูปกรณ์ในการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
7. หลักการและเหตุผล : ด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการจัดการประชุมเป็นประจ า ดังนั้นเพื่อให้บุคคลากรใน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการจองห้องประชุมและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ ในการประชุมได้ถูกต้อง
และมีประสิทธิผล 

8. วัตถุประสงค์ :  
8.1.   เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจองห้องประชุมและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการ  ประชุม

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
8.2.   เพื่อให้การด าเนนิการจองห้องประชุมและสื่อโสตทัศนปูกรณ์ในการประชุมเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธิภาพและมี

คุณภาพ 
8.3.    เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏบิัตงิานแทนกันได้ 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
(Management for quality culture embedded) 

Knowledge management 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

องค์ความรู้วิธีการด าเนินการจองห้องประชุมและสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ด้วยวิธีการ
จองห้องประชุมและสื่อโสตทัศนปูกรณ์ในการประชุม
ด้วย  ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

2. มีคู่มือการจองห้องประชุมและสื่อโสตทัศนปูกรณ์ใน
การประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

คะแนน 
 
 
 

ร้อยละ 

5 
 
 
 

100 

- 
 
 
 
- 

2 
 
 
 

50 

5 
 
 
 

100 

5 
 
 
 

100 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการมีองค์ความรู้วิธีการจองห้องประชุมและสื่อ
โสตทัศนปูกรณ์ ในการประชุมดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ก าหนดชื่อองค์ความรู ้

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

เสาะหาและจัดเก็บรวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูล
ภายในหน่วยงาน และแหล่งข้อมูลภายนอก 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
ประชุมจัดล าดบัขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลการจอง
ห้องประชุมและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

น าเสนอขั้นตอนการจองห้องประชุมและสื่อ
โสตทัศนปูกรณ์ในการประชุมดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอค าแนะน าปรับปรุงแล้วน าผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสม 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) น าคู่มือการปฏิบัตงิานมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 
จัดการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

7 การเรียนรู้ (Learning) สามารถน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์จริง 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

3 

ขั้นตอน 

4-5 

ขั้นตอน 

6 

ขั้นตอน 

7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก  :     การบริหารงานที่น าสมัย เปน็ธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 

3. กลยุทธ์ :   การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : โครงการจัดท า OKR (objectives & Key Results) เพื่อการจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนแผนงาน 
7. หลักการและเหตผุล :  

  ในการจัดท าแผนงานโครงการที่ผ่านมาพบว่าส่วนหนึ่งของที่ เป็นปัญหาของการบริหารโครงการที่
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ คือ การเชื่ อมโยงเป้าหมาย
และความต้องการในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่หน่วยงานระดับปฎิบัติได้อย่างชัดเจน โดยที่  Objectives and key 
results (OKR) คือ วิธีการตั้งเป้าหมายของแต่ละบุคคลในองค์กรให้มีเป้าหมาย ที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก (objectives) ซึ่งเป็นการบอกจุดมุ่งหมายขององค์กรใน ระดับต่างๆ และมีผลลัพธ์หลัก (Key 
results) คือ วิธีการท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดย ก าหนดค่าความส าเร็จที่ท าให้จุดมุ่งหมายนั้น
บรรลุผล ซึ่งระบบ OKR จะท าให้บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรใน
ทิศทางเดียวกันซึ่งจะท าให้องค์การก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว   

8. วัตถุประสงค์ :  
          เพื่อสร้างองค์ความรู้ส าหรับการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฎิบัติของมหาวิทยาลัย เรื่อง Objectives and key results (OKR)   

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
(Management for quality culture embedded 

Knowledge management 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 2 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ OKR เพื่อการจัดท าแผนปฏบิัติการ
ของมหาวิทยาลัย 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้เรื่อง OKR 
(objectives & Key Results)  

 

คะแนน 5 1 3 4 5 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

2. น าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 100 0 0 0 100 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการจัดท า OKR (objectives & Key Results)   

12.1 รายละเอยีดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

การน า OKR (objectives & Key Results) มาใช้เพื่อการ
จัดท าแผนของมหาวิทยาลัย 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

มีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ OKR ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

มีข้อมูลที่เกิดจากการออกแบบกระบวนการวิเคราะห์และ
จัดท า OKR  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

มีการสื่อสารภายในหนว่ยงานโดยมีผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับ
ฟังการน าเสนอและกลัน่กรองความรู้ร่วมกัน  

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) จัดท า OKR และทดลองปฏิบัตจิริงในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

จัดให้มีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ OKR ของ
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

7 การเรียนรู้ (Learning) เรียนรู้ร่วมกันโดยการจัดท าเป็นเอกสารประกอบและ
น าไปใช้ในรอบการประเมินต่อไป 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

1-3 
ขั้นตอน 

1-4 
ขั้นตอน 

1-6 
ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for Quality Culture Embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : “เบิกจ่ายสุขใจ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง” 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม  /  โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนการเงินและบัญชี 
7.   หลักการและเหตุผล : ส่วนการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงานอธิการบดี ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2535  ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 
โดยเป็นหน่วยงานลักษณะ “รวมศูนย์” สอดคล้องกับนโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในลักษณะ 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ด าเนินงานให้การบริการโดยเป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมดูแลด้านการเงิน ด้าน
การบัญชี ทรัพย์สิน และการตัดจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย จัดท ารายงานการเงินพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการชุดส าคัญๆ ของมหาวิทยาลัย คือ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยด าเนินการด้านการเงินบัญชีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี 
พ.ศ.2533 หมวด 3 การบัญชีและการตรวจสอบ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประกาศ ข้อบังคับ ข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการถือปฏิบัติใช้ส าหรับ
การเบิกจ่าย ให้ครบถ้วนถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้  

ฉะนั้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และท าความเข้าใจในการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ  
ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสรุปสาระส าคัญของการเบิกจ่าย เกิด
ความสุขใจ แก่ผู้รับบริการการเบิกจ่ายและผู้ตรวจสอบเอกสาร  
8.  วัตถุประสงค์ :  
   1. เพ่ือพัฒนา “องค์ความรู้” ของการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี เกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
            2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดประเด็นค าถาม 
            3. เพ่ือสรุปสาระส าคัญ และเผยแพร่บน website ของส่วนการเงินและบัญชี 
9.    การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
(Management for Quality Culture Embedded) 

Knowledge Management 
 

10.  ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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11.  รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

ผู้ปฏิบัตงิานและผู้รับบริการดา้นการเบิกจ่ายมีความสุข
ใจ พึงพอใจ และด าเนนิการได้ถกูต้อง ครบถ้วน  

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการบริการด้านการเบิกจา่ยเงิน คะแนน 5 1 2 3 5 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการเบิกจ่ายเงนิ 
 

ร้อยละ 80 0 60 70 80 

 

12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการบริการด้านการเบิกจ่ายเงิน 
12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ประชุมเพื่อวางแผนจัดท าสรปุการเบิกจ่าย 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

ประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ ประเด็นที่พบ คน้หาข้อมูล 
ถ่ายทอดจากประสบการณ ์

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

ออกแบบ การท าสรุป การเบิกจ่าย เป็นประเภทต่าง ๆ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ประชุมทบทวน กลั่นกรองความรู้จากคู่มือปฏิบัติ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
เผยแพร่สรุปการเบิกจ่ายประเภทต่าง ๆ บน 
website ของส่วนการเงินและบัญช ี

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

แบบประเมนิการรับรู้ การปฏิบตัิ ที่ได้จากสรุป
เบิกจ่าย 

7 การเรียนรู ้(Learning) มีการให้ค าแนะน าในการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง ตรงกัน 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขัน้ตอน 

1 - 2 

ขั้นตอน 

1 - 4 

ขั้นตอน 

1 - 5 

ขั้นตอน 

1 - 7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก  :   การบริหารงานทีน่ าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :   การสรา้งวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 

3. กลยุทธ์ :   การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ :  แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของงานนิติกร 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานนิติการ  ส่วนสารบรรณและนิติการ 
7. หลักการและเหตผุล :  

     ส่วนสารบรรณและนิติการ โดยงานนิติการมีภารกิจในงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย อาทิ งานคดี 
งานสอบข้อเท็จจริง งานนิติกรรมสัญญา ดังนั้น นิติกรของมหาวิทยาลัยควรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับนิติกรของมหาวิทยาลัยอ่ืนเพื่อน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของนิติกรอันจะส่งผลดีและเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย   

8. วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อให้นิติกรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ในการปฏิบัติงานกับนิติกรของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงานระหว่างนิติกรของแต่ละมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
(Management for quality culture embedded 

Knowledge management 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 90 วัน เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานดา้นกฎหมายระหว่างนิติกรของแต่ละ
มหาวิทยาลยัและน าความรู้ที่ไดข้ึ้นเวปไซต์ของส่วนสาร
บรรณและนิติการ 

      

ตัวชี้วัด : 
      

1.  ระดับความส าเร็จของการสร้างองค์ความรู้ด้านการ 
    ปฏิบัติงานดา้นกฎหมาย 

คะแนน 5 0 1 3 5 

2. มีข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้               
บนเวปไซต์ของส่วนสารบรรณและนิติการ 

เร่ือง 1 - - - 1 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

3. นิติกรสามารถน าความรู้และประสบการณท์ี่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 - 20 50 100 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดบัความส าเร็จของการสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเดน็การจดัการความรู้และนยิาม
ความรู้ที่บง่ชี ้(Knowledge Identification) 

ประชุมนิติกรเพื่อก าหนดหัวข้อและประเด็นที่จะน าไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิติกรของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานกับนิติกรของมหาวิทยาลัยตา่ง ๆ  

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

จัดท าบนัทึกข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ประชุมนิติกรเพื่อน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาก าหนดเปน็แนวทางในการปฏิบัติงาน 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
น าข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ขึ้นเวปไซต์ของ
ส่วนสารบรรณและนิติการ 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนสามารถศึกษาข้อมูล
ดังกล่าวได้จากเวปไซต์ของส่วนสารบรรณและนิติการ 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
นิติกรได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

1-3 
ขั้นตอน 

1-4 
ขั้นตอน 

1-6 
ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : องค์ความรู้การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ด้านการตรวจสอบ

ภายใน 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน 
7. หลักการและเหตผุล : เพื่อให้บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยมี

คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายในเป็นแนวทางในตรวจสอบด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
8. วัตถุประสงค์ :  

a. เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ภายในหน่วยงาน  
b. เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน 
c. เพื่อให้มหาวิทยาลัย มี Standard Checklist Approach และมรีะบบการติดตามการปฏบิัติตาม Checklist ที่

ถูกก าหนด 
9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 
การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ Knowledge Management 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สิ้นสุด ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

มีองค์ความรู้การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐาน (SOP) ด้านการตรวจสอบภายใน 

      

ตัวชี้วดั :       

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐาน (SOP) ด้านการตรวจสอบภายใน 

คะแนน 5 5 - - - 

2. คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ด้านการ
ตรวจสอบภายใน 
 

เล่ม 1 1 - - - 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 
(SOP) ด้านการตรวจสอบภายใน 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ประชุมท าความเข้าใจการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

และก าหนดหัวข้อในการจัดท าคูม่ือ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

ประชุมระดมความคิดเห็นของบคุลากรหน่วย

ตรวจสอบภายใน 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

จัดท าร่างคู่มือ และรวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้อ้างอิง

ในคู่มือ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาเนื้อหาใน

คู่มือฯ เพิ่มเติมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับระเบียบ 

ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) จัดท าเล่มคู่มือการปฏิบัตงิานที่เป็นมาตรฐานด้าน

การตรวจสอบภายใน และอัพโหลดไฟลไ์ว้ที่

คลังข้อมูล Google Drive ของหน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

7 การเรียนรู้ (Learning) น าคู่มือฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

ภายใน 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

1-2 
ขั้นตอน 

1-3 
ขั้นตอน 

1-5 
ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก :  5) การบรหิารงานทีน่ าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ   
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :  5.7 การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ :  5.7.2 การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for quality culture embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติที่ดีในการอบรมสมาชิกห้องออกก าลังกาย สถานกีฬาและสุขภาพ 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถานกีฬาและสุขภาพ 
7. หลักการและเหตผุล : 

  ตามที่สถานกีฬาและสุขภาพเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพและการออกก าลังกาย แก่นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งถือเป็นสวัสดิการด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยสถานกีฬาและ
สุขภาพให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายในรูปแบบต่า ง ๆ รวมถึง
ห้องออกก าลังกาย (Fitness Room) ด้วย แต่เนื่องจากการเข้าใช้บริการห้องออกก าลังกาย (Fitness Room) 
นักศึกษาและบุคลากรจ าเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการการออกก าลังกายที่
ถูกต้องจึงจะท าให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดความปลอดภัย กับผู้ใช้บริการห้องออกก าลังกายด้วย 

8. วัตถุประสงค์ :  
8.1 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทราบและเข้าใจขั้นตอนการเปน็สมาชิกห้องออกก าลังกาย 
8.2 มีการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้จากการปฏิบัตงิานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
8.3 สนับสนนุนโยบายองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ  
(Management for quality culture embedded) 

Knowledge management 
 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1   ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

มีการสมัครเป็นสมาชิกห้องออกก าลังกาย สถานกีฬา
และสุขภาพ 

      

ตัวชี้วดั :       

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแนวปฏิบัติทีด่ีใน
การอบรมสมาชิกห้องออกก าลังกาย สถานกีฬาและ
สุขภาพ 

คะแนน 5 - 1 3 5 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

2. แนวปฏิบัติที่ดีในการอบรมสมาชิกห้องออกก าลัง
กาย สถานกีฬาและสุขภาพ 

เล่ม 
 

1 - 
 

- 
 

- 
 

1 
 

3. มีกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้แนวปฏิบัติทีด่ีในการ
อบรมสมาชิกห้องออกก าลังกาย สถานกีฬาและสุขภาพ  

กิจกรรม 
 

1 
 

- - - 1 

4. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัตแิละสมัครเป็นสมาชิก
ห้องออกก าลังกาย 
 

ร้อยละ 100 - 30 60 100 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone :  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแนวปฏิบัตทิี่ดีในการอบรมสมาชิกห้อง

ออกก าลังกาย สถานกีฬาและสขุภาพ 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

ประชุม หารือคณะท างานและบคุลากรผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ศึกษาข้อมูลและความเปน็ไปไดใ้นการด าเนินการตามหัวข้อ
ที่ได้ก าหนดไว ้

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

ประชุม หารือ พุดคุยกับบุคลากรสถานกีฬาและสุขภาพ ที่มี
หน้าที่ให้บริการรับสมัครสมาชิกห้องออกก าลังกาย เพื่อ
จัดท าข้อมูลและวางแผนหาวิธีการส่งต่อข้อมูล/เผยแพร่
ข้อมูลฯ ตามจุดต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

บุคลากรสถานกีฬาและสุขภาพ ได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การอบรมสมาชิกห้องออกก าลังกายโดยการสังเกตและ
สอบถามจากผู้เข้าใช้บริการ พบว่าหลังจากที่สมาชิกได้รับ
การอบรมความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือออก าลังกายแล้วแต่
เมื่อกลับมาใช้เครื่องออกก าลังกายวันต่อมา ส่วนใหญ่จะลืม
วิธีการใช้เครื่องมือแต่ละชนิด ท าให้มีการใช้งานไม่ถูกวิธี 
และเจ้าหน้าที่ต้องคอยแนะน าวิธีการใช้งานซ้ า ๆ  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

- รวบรวมข้อมูลการอบรมการใช้บริการในห้องออกก าลัง
กายของสถานกีฬาและสุขภาพ 
- จัดองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ทีต่้องจัดท าเปน็แนวปฏิบัติที่ดี
ในการอบรมสมาชิกห้องออกก าลังกายสถานกีฬาและ
สุขภาพ  
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

- ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบส่วนตา่ง ๆ ที่
จัดเตรียมไว้ 
- น าไฟล์ (pdf) แนวปฏบิิตที่ดีในการอบรมสมาชิกห้องออก
ก าลังกายสถานกีฬาและสุขภาพ เตรียมท าการเผยแพร่บน
เว็บไซต์สถานกีฬาและสุขภาพ 
(http://web.sut.ac.th/sport/sports2014/) 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

- น าเสนอการด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัตทิี่ดีในการอบรม
สมาชิกห้องออกก าลังกายสถานกีฬาและสุขภาพ ในที่
ประชุมสถานกีฬาและสุขภาพ และแจ้งเวียนรายละเอียด
การด าเนินการจัดท าแนวปฏบิัตฯิ ดังกล่าวให้บุคลการสถาน
กีฬาและสุขภาพทุกคนทราบทาง E-mail ของมหาวิทยาลยั
และทาง Line กลุ่มของหน่วยงาน 

7 การเรียนรู้ (Learning) 

- ด าเนินการจัดท าส าเนา แนวปฏิบัติที่ดีในการอบรมสมาชิก
ห้องออกก าลังกายสถานกีฬาและสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ไว้ที่
ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องออกก าลังกาย ห้องอบรมสมาชิก และ
เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซตส์ถานกีฬาและสุขภาพ 
(http://web.sut.ac.th/sport/sports2014/) 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

.....1.... 

ขั้นตอน 

...1-3.... 

ขั้นตอน 

...1-5... 

ขั้นตอน 

...1-6... 

ขั้นตอน 

..1-7... 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก :  การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ : เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบรับ – ส่งเอกสาร (B-Office) เพ่ือการด าเนินงาน 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม               โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สุรสัมมนาคาร 
7. หลักการและเหตุผล : 
  ด้วยสุรสัมมนาคาร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสถานที่ ที่ส าหรับจัดประชุมสัมมนา บริการอาหารและบริการ
ห้องพักตามนโยบายการบริการแบบรวมบริการประสานภารกิจที่รองรับกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจน
ให้บริการหน่วยงานภายนอก โดยเป้าหมายการให้บริการของสุรสัมมนาคารคือ ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ  สุ
รสัมมนาคารให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวใจขององค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และบริหารให้บุคลากรของหน่วยงานทุกคนมีจิตส านึกในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง
อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้เครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยน 
แบ่งปันความรู้ Knowledge Management (KM) เพ่ือสร้างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการท างาน  

ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรของสุรสัมมนาคารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเด็นการจัดการความรู้ และ
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนได้น าไปปฏิ บัติ และเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนา การปฏิบัติให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
8. วัตถุประสงค์ : 

8.1 เพ่ือให้สามารถจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 เพ่ือมีระบบจัดเก็บเอกสารในการรองรับเอกสารที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
8.3 เพ่ือจัดเวทีให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

9 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
(Management for quality culture embedded) 

knowledge management 

 
10 ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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11 รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 
เป้าหมายโครงการ :       

เพื่อมีระบบจัดเก็บเอกสารที่เป็นมาตรฐานและ
สามารถสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของปริมาณการใช้กระดาษ
ลดลง 20 % จากการใช้ระบบรบั – ส่งเอกสาร (B-
Office) 

คะแนน 5 - 1 3 5 

2. พนักงานทุกคน สามารถสืบคน้เอกสารได้สะดวก
และรวดเร็ว 

 

คะแนน 5 - 1 3 5 

 

12 ตัวช้ีวัดความส าเร็จแบบ Milestone :  ระดับความส าเร็จของปริมาณการใช้กระดาษลดลง 20 % จากการ
ใช้ระบบรับ – ส่งเอกสาร (B-Office) 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเดน็การจดัการความรู้และนิยาม
ความรู้ทีบ่่งชี้ (Knowledge Identification) 

จัดประชุมพนักงาน ผูท้ี่เก่ียวข้อง เพื่อรับทราบแนว
ปฏิบัติในระบบB-Office ที่เปน็มาตรฐานเดียวกนั 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 
 

จัดประชุมพนักงาน ผูท้ี่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาขั้นตอน
การปฏิบัติงานรับ - ส่งเอกสารอย่างเป็นระบบ โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ฝ่ายบริหาร  ผู้เข้าร่วมอบรม  
7  ราย   (2)  ฝ่ายบริการ  ผู้เข้าร่วมอบรม  9  ราย 

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 
 

-การถ่ายทอดความรู้สู่การปฏบิตัิ คณะท างานการ
จัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับแนวปฏบิัติที่ดี
ของการรับ – ส่งเอกสาร  (โดยส่งตัวแทนแตล่ะฝ่ายมา
รับฟังเพื่อน าไปการถ่ายทอดความรู้)   เพื่อไปอธิบาย
ให้พนักงานในแผนกได้รบัทราบและด าเนนิการปฏบิัติ
ตามการรับ - ส่งเอกสารที่ด ี

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 
 

-ประชุมพนักงานฝา่ยบริหารและฝ่ายบริการ ผู้ที่
เก่ียวข้อง เพื่อปรึกษาหารือ ข้อดีและข้อบกพร่องใน
การรับ-ส่งเอกสารให้มีประสิทธภิาพมากที่สุด 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

5 
การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
 

-คณะท างานให้ค าแนะน าพนักงานฝา่ยบริหารและฝา่ย
บริการ ผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อทบทวนและหาแนวปฏบิัติที่มี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 
 

-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัตทิี่ดี
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คณะท างาน
จัดการความรู้จัดอบรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ให้กับ
พนักงานฝ่ายบริหารและฝ่ายบรกิาร ผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ทบทวนและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแนว
ปฏิบัติที่ดีของการรับ – ส่งเอกสาร โดยพนักงาน
สามารถน าระบบไปใช้งานได้จรงิอย่างมีประสิทธิภาพ 

7 
การเรียนรู ้(Learning) 
 

-ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัตงิามตามแนวปฏิบัติที่ดีใน
การรับ – ส่งเอกสาร (B-Office) เพื่อการท างานที่มี
ระบบและประสิทธิภาพ 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1-2 
ขั้นตอน 

2-3 
ขั้นตอน 

3-4 
ขั้นตอน 

4-5 
ขั้นตอน 

5-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างมหาวิทยาลัยที่น าสมัยด้วยดิจิทัล (Smart Campus: Digital University) 
3. กลยุทธ์ : การจัดการและระบบเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and System for Digital 

University) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู ้: โครงการจัดท าระบบความรู้กระบวนการท างานด้านบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีุรนารี 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนทรัพยากรบุคคล 
7. หลักการและเหตผุล :  

 คู่มือการปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ ที่
ระบุถึง ขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น การจัดท าคูม่ือการ
ปฏิบัติงานท าให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน 
บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้สามารถเร่ิมปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายต าแหน่งงาน 
ลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจาก การท างานที่ไม่เป็นระบบ ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และ
ปรับปรุงงาน ฯลฯ 
 ส่วนการทรัพยากรบุคคลเห็นควรให้มีการจัดการองค์ความรู้ในด้านการด าเนินงานต่าง ๆ ของระบบงาน
ด้านบุคคล ซึ่งมีความหลากหลาย มีรายละเอียด และข้อยกเว้นต่าง ๆ มากมาย ให้มีความเป็นระบบ สะดวกในการ
สืบค้นและอ้างอิง และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

8. วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อรวบรวมความรู้ในกระบวนการท างานด้านบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งที่

ปรากฎชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ยังไม่ปรากฎชัดแจ้งซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit 
Knowledge) ให้เป็นระบบ  

2. เพื่อแบ่งปันความรู้ในกระบวนการท างานด้านบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีภายใน
ส่วนทรัพยากรบุคคล  

3. เพื่อให้บุคลากรในส่วนทรัพยากรบุคคลมีแหล่งสืบค้นข้อมูล และใช้อ้างอิงในการท างาน 
9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ :  

กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2, 5.1.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7, 5.1.2.1) 
- การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
- การจัดการและระบบเพื่อการเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทัล  

- Knowledge management 
- Rules & Regulations Review 
 

10. ระยะเวลาโครงการ : 2 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
มีฐานข้อมูล (online) กระบวนการท างานดา้นบริหารบุคคล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

      

ตัวชี้วัด :       

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนงานด้านบริหารบุคคลของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

ร้อยละ 100 0 0 100 0 

2. คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ดา้นบริหารบุคคลของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ตามแผนด าเนนิการประจ าปี 
2563 

ร้อยละ 100 0 0 0 100 

3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลกระบวนการ
ท างานดา้นบริหารบุคคลของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

คะแนน 5 0 1 3 5 

       
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลกระบวนการท างานด้านบริหาร
บุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม

ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ประชุมหารือเพื่อก าหนดประเดน็การจัดการความรู้
ประจ าปี “โครงการจัดท าระบบความรู้กระบวนการ
ท างานด้านบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นาร”ี 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี 
1.1 รวบรวมกระบวนงานด้านบริหารบุคคลของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
1.2 วิเคราะห์ความส าคัญของแต่ละกระบวนการ

ท างาน 
เลือกกระบวนงานเพื่อจัดท า SOP ประจ าปี 2563 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

การเตรียมความพร้อมของพนักงานโดยจัดอบรม SOP 
เพื่อเรียนรู้การจัดการความรู้ให้เป็นกระบวนการ  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

มอบหมายพนักงาน เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับกิจกรรม 
Story Telling 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

จัดกิจกรรม Story Telling เพื่อแบ่งปนัความรู้
กระบวนการท างาน 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

น าความรู้เข้าระบบฐานข้อมูล 

7 การเรียนรู ้(Learning) ประเมินผล สรุปความส าเร็จโครงการ 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 
1 

ขั้นตอน 
2 

ขั้นตอน 
3 

ขั้นตอน 
4 

ขั้นตอน 
5-7 
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แผนปฏบิัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5 การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5.8 การจัดการมาตรฐานและความสอดคล้อง 
3. กลยุทธ์ : 5.8.1 การจัดการมาตรฐานและความสอดคล้อง (Standard and Compliance Management) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานประจ าหน่วยงาน (SOP Committee) 

และสารสนเทศในระบบการจัดการ (IMS) 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. หลักการและเหตผุล :  

 ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศ มทส. เรื่อง นโยบายการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ลงวันที่ 3 
เมษายน 2561 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการ และคณะท างานเอกสารและ
สารสนเทศ ศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนระบบการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานประจ าหน่วยงาน (SOP Committee) และสารสนเทศในระบบการจัดการ ( IMS) ในศูนย์เครื่องมือฯ ให้
สามารถด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั ้น ศูนย์เครื ่องมือฯ จึงต้องระดมความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการ และ
คณะท างานเอกสารและสารสนเทศ ศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อทบทวนการด าเนินงานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่ผ่านมายังขาดตกบกพร่องในเร่ืองใด เพื่อก าหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดท า ให้เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย  

8. วัตถุประสงค์ :  
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท าให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด   ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน แต่
ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน พนักงานสามารถท างานแทนกันได้  สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายต าแหน่งงาน ลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ 
ลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดในการท างาน ท าให้มีการปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ และช่วยในการออกแบบ
ระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน  

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (5.8.1) แผนงานโครงการ (5.8.1.3) 

การจัดการมาตรฐานและความสอดคล้อง (Standard 
and Compliance Management) 

การจัดท าระบบการตรวจสอบ/การควบคุมภายในผ่าน
ทาง Standard Checklist Approach และมีระบบการ
ติดตามการปฏิบัติตาม Checklist ที่ถูกก าหนด 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 3 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

ศูนย์เครื่องมือฯ มีคู่มือการปฏิบัติการครอบคลุมทุก
กิจกรรม 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของแผนปฏิบัติการการจัดท า SOP 
และปรับปรุงเอกสารและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนั  

คะแนน 
 

5    5 

2. ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติการฯ  
 

ร้อยละ 30    30 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone :  

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

- สรุปนโยบายการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการ และ
คณะท างานเอกสารและสารสนเทศ ศูนย์เครื่องมือฯ     

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

ส ารวจ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

- วางแผนการจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน 
- เสนอแผนการจัดท าคู่มือการปฏบิัติงาน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

มอบหมายผู้จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัตงิาน 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
ทบทวนความเหมาะสม ความเป็นปจัจุบนั คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

1-3 
ขั้นตอน 

1-4 
ขั้นตอน 

1-5 
ขั้นตอน 

1-7 
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ด้าน โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

1.3.2.3 
Professional 
Development 

สนับสนุนให้มรีะบบการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ผู้สอนและผู้เรียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการน าเสนอวิธีการส าหรบัการเรยีน
การสอนรูปแบบใหม ่
 

ระดับความส าเร็จของคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ  
5 คะแนน 

ร้อยละความส าเรจ็ของคณาจารย์
ที่เข้าร่วมกิจกรรมและน าแนว
ปฏิบัติไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ร้อยละ 10 

 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ปญัหา 
อุปสรรค การบริหารจดัการระบบ
สารสนเทศการวจิัย  
ระหว่างสถาบันวิจยัและพัฒนา 
กับสถานวิจัยส านักวิชา 

2.2.2.5 
Research 
Management (+ IP 
management) 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยแลลครบวงจร โดยใช้ 
Project-Based Management ในการติดตาม
รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 

- ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจดัการวิจยัแบบครบวงจร 
5 คะแนน 
- ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี ร้อยละ 100 

จ านวนบัณฑติ คณาจารย์ทีไ่ด้รับ
ทุนสนับสนุน จ านวน 80 คน 

 

แนวทางการจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าหรบัเสนอขอ
งบประมาณเพื่อส่งเสรมิการ
ด าเนินงานของอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนธาน ี

3.2.2.3 
Problem-solver to 
locals (STI 
consultancy) 

โครงการสนับสนุนให้ มทส. เป็นแหล่งในการ
ให้ค าปรึกษาให้กับภาคเอกชน โดยมีแนวทาง
ด าเนินการโดยปรับภารกิจของ SUT 
Technopolis โดยเน้นการให้ค าปรึกษาด้าน 
STI การออกแบบ การทดสอบผลผลิตการใช้
เครื่งอมือราคาแพง และการให้ค าปรึกษาเพื่อ
จัดตั้งวิสาหกจิฯ 

- ระดับความส าเร็จของการน าองค์
ความรู้มาจัดท าข้อเสนอโครงการ
ส าหรับเสนอของบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมการด าเนินงานของอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนธานี 5 
คะแนน 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 25 คน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการน าความรูม้าประยุกต์ใช้
ในงานได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 50 
 

ด้านการเรียน
การสอน 

ด้านการวิจัย 

ด้านบริการวิชาการ 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
ชนบทศึกษาทางการแพทย์  
(ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 

เช่น จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถเป็นผู้น าใน
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน / ส่งเสริมการวิจัย
ท่ีเน้นแก้ปัญหาในชุมชนสู่การยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ / ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการบริการ
วิชาการเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน / การบริการวิชาชีพ
ให้แก่ชุมชนและสังคมฯ เป็นต้น 

1.1.1.3 
International 
Standards Med-
Student2 

โครงการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาแพทยสาสตร์ให้มี
ความสามารถที่ยอมรับได้
ตามมาตรฐานระดับ
นานาชาติ 

ระดับความส าเร็จของแนวปฏิบัติท่ี
ดีในรายวิชาชนบทศึกษาทาง
การแพทย์ 5 คะแนน  

คู่มือการปฏิบัติงานรายวิชาชนบท
ศึกษาทางการแพทย์ 1 ชุด 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตส าเนา
แบบทดสอบของมหาวิทยาลัย 
(ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 

 ให้บริการสารสนเทศ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ รวมท้ัง
ให้บริการสื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความ
เหมาะสม มีการบริหารจัดการ และการให้บริการตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

1.2.2.3 High  
caliber researchers 
/professors 

พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้มีศักยภาพเพื่อ
สนับสนุนการจัด การศึกษา
ให้ได้มาตรฐานสากล 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
คู่มือแนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิต
ส าเนาแบบทดสอบของ
มหาวิทยาลัย 5 คะแนน 

- มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตส าเนา
แบบทดสอบของมหาวิทยาลัย 1 
เล่ม 
-  ระบบบริหารจัดการการผลิต
ส าเนาแบบทดสอบผ่านเครือข่าย 1 
ระบบ 

การจัดการความรู้จากงานประจ า
เพื่อตอบสนองและสนับสนุนข้อมูล
ท่ีเป็นปัจจุบันทันต่อการใช้งาน 
(ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

ด าเนินการธุรการและจัดการประชุม/สนับสนุนวิชาการ 
ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร 
สถาบันสมทบ และบัณฑิตศึกษา/ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา/
ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ  

1.3.2.1 Standards 
& Assessments 

พัฒนาระบบมาตรฐานและ
ระบบการวัดผลและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ี 
มีประสิทธิภาพ เพื่อทดสอบ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 5 คะแนน 

ประสิทธิผลของการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 3 คะแนน 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ (สถาน
พัฒนาคณาจารย์) 

เช่น สนับสนุนเพื่อพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็น
อาจารย์มืออาชีพ (Professionalization) สร้างเครือข่ายของ
คณาจารย์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเรียนการ
สอน จัดท าฐานข้อมูลและระบบจัดการความรู้ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางความรู้และแนวปฏิบัติท่ีดีในด้านการจัดการเรียน
การสอน เป็นต้น 

1.3.2.3  
Professional 
Development 

สนับสนุนให้มีระบบการ
พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้สอนและผู้เรียน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการน าเสนอ
วิธีการส าหรับการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่ 

ระดับความส าเร็จของคู่มือแนว
ปฏิบัติท่ีดีเพื่อใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 5 
คะแนน 

ร้อยละความส าเร็จของคณาจารย์
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและน าแนว
ปฏิบัติไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ร้อยละ 10  
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
การสร้างองค์ความรู้การบริหารงาน
การประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ระบบการบริหารงาน ISO 
9001:2015 (โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอน
จับยึดนิวตรอน) 

การปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานปฏิบัติการ
วิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

2.1.2.2 Problem-
based/area-based 
research topics 

ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการ
แก้ปัญหาของประเทศ และ
ตรงต่อความต้องการของ 
อุตสาหกรรม ของพื้นท่ีและ
ประชาชน 

ระดับความส าเร็จของ พนักงาน
ทุกระดับมีความรู้ และเข้าใจใน
ระบบการประกันคณุภาพ และ 
สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือ
ประกันคุณภาพ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน
ได้ อย่างถูกต้อง 5 คะแนน 

- คู่มอืประกันคณุภาพ ประจ า
โครงการได้รับการทบทวนอย่าง
สม่ าเสมอ /ขั้นตอนการด าเนินงาน 
และวิธีปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน 
ประจ าหน่วยงานได้รับการ ปรับปรุง- 
แก้ไข ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
และสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ/ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ก ากับดูแลด้านการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ ร้อยละ 100 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค 
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
การวิจัย ระหว่างสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กับสถานวิจัย ส านักวิชา 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

รับผิดชอบในการจัดการและประสานงานด้านการวิจัย
และพัฒนาของมหาวิทยาลัยรวมถึงการวางแผน
งบประมาณและเครื่องมือในการวิจัยการประสานงาน
และด าเนินการกับหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ ของโรงเรียนต่าง 
ๆ ในสังกัด เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ ส าหรับ
นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะมีท้ังประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลพร้อมกัน นอกจากนี้สถาบันยังมีบทบาท
ในการประสานงานเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลประโยชน์
และความต้องการระหว่างหน่วยงานมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรและองค์กรภายนอก 

2.2.2.5 Research 
management  
(+ IP management) 

สร้างระบบบริหารจัดการ
วิจัยท่ีมีจริยธรรมระหว่าง
นักวิจัยและมหาวิทยาลัย 

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการวิจัยแบบครบวงจร 
5 คะแนน 

1. ขั้นตอน และระยะเวลาการ
ด าเนินงาน และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี ร้อยละ 100 
2. จ านวนบัณฑิต คณาจารย์ท่ี
ได้รับทุนสนับสนุน 80 คน 

องค์ความรู้การท าโยเกิร์ตจากน้ านมโค 
(ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี) 

เป็นหน่วยงานกลางของส านักวิชาในการด าเนินภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนในระดับ
ปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา บริการวิชาการและ
ด าเนินงานวิสาหกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

3.2.2.2  Social 
Accountability in 
STI 

โครงการเตรียมความพร้อม
ในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์
ต่อสังคม โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการได้ 

ระดับความส าเร็จของการสร้าง
องค์ความรู้การท าโยเกิร์ตจาก
น้ านมโค 
5 คะแนน 

รูปเล่มข้อมูลการเผยแพร่และวีดี
ทัศน์  2 ชุด 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ
ส าหรับเสนอของบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมการด าเนินงานของอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนธานี  
(เทคโนธานี) 

เช่น 1. เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อสังคมท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศฯ /2. ประสานงาน
การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาค
การผลิต ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของตนเองอย่าง
เป็นรูปธรรม/3. เป็นศูนย์กลางการใช้บริการวิชาการ ให้
ค าปรึกษาแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ฯ เป็นต้น 

3.2.2.3 Problem-
solver to locals 
(STI consultancy) 

ปรับภารกิจของ SUT 
Technopolis โดยเน้นการให้
ค าปรึกษาด้าน STI การ 
ออกแบบ การทดสอบผลผลิต 
การใช้เครื่องมือราคาแพง และ
การให้ค าปรึกษา เพื่อจัดตั้ง
วิสาหกิจ 

 -  ระดับความส าเร็จของการน า
องค์ความรู้มาจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าหรับเสนอของบประมาณ 
เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนธานี 
5 คะแนน 
 - จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในงานได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 50 

Microsoft Power BI เพื่อการ
จัดการ (ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ (MIS)) 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กร ท้ังด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ 

5.1.1.2 Efficient 
MIS for executive 
decision database 

ปรับปรุงระบบ Management 
Information System 
Database เข้าสู่ระบบ SUT 
Big Data สื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย และการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

- ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ เรื่อง Microsoft Power-BI 
เพื่อการจัดการ 5 คะแนน 
-  ระดับความส าเร็จของจ านวน
หัวข้อท่ีน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผูท่ี้ได้รับการจัดสรร license 
จ านวน 5 รายงาน 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลงานในการ
สร้างรายงานด้วย Microsoft 
power-bi ร้อยละ 65 

ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์) 

ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

5.1.1.2 Efficient 
MIS for executive 
decision database 

ปรับปรุงระบบ Management 
Information System 
Database เข้าสู่ระบบ SUT 
Big Data สื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย และการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา 5 
คะแนน 

การจัดการระบบเอกสารมีความ
ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน    
/ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของ
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา/มี
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร  1 ระบบ                       

ขั้นตอนการแก้ปัญหาปริมาณน้ าไม่
เพียงพอต่อการอุปโภค 
(ส่วนอาคารสถานท่ี) 

 เช่น พัฒนาด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ให้
เหมาะสมเพียงพอ และสวยงาม ตอบสนองการใช้งานเพื่อ
การเรียนการสอนและ การอยู่อาศัย (living and Learning 
University)/ให้บริการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ด้านอาคารสถานทีฯ  สนับสนุนนโยบายการ
เป็นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด เป็นต้น 

5.1.1.3  Water 
Utilization & 
Management 

- แก้ปัญหา Water Supply 
ทางมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ยั่งยืนโดยพิจารณาหาแหล่ง
น้ าใหม่ และใช้เทคโนโลยีใน
การหาแหล่งน้ าใต้ดิน 
- บริหารจัดการการใช้น้ า
อย่างประหยัดในทุกบริเวณ/
ทุกอาคาร/การบ าบัดน้ าเสีย
เพื่อใช้กับอาคารสถานท่ี/ใต้
ดินได้ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
คู่มือขั้นตอนการแก้ปัญหาปริมาณ
น้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 5 
คะแนน 

ร้อยละของการน าไปใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาปริมาณ
น้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค ร้อย
ละ 80 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
การจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency Exam) 
(ศูนย์บริการการศึกษา) 

ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลไ 5.1.1.6 Digital wide 
campus 

พัฒนา Applications เพื่อใช้
กับระบบ Mobile Devices ท่ี
เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็น เครื่องมือ
ในการติดต่อกับระบบฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย/หรือการใช้
งานระบบ โครงสร้างพื้นฐาน 
Digital ของมหาวิทยาลัย 

ระบบการสมัครออนไลน์ การ
ทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ 5 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบการจัดการทดสอบวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ 4 ระดับ 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน
เรื่องการออกแบบอาคารเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาการรั่วซึม 
(ส่วนอาคารสถานท่ี) 

เช่น พัฒนาด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม
เพียงพอ และสวยงาม ตอบสนองการใช้งานเพ่ือการเรียน
การสอนและ การอยู่อาศัย (living and Learning 
University)/ให้บริการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ด้านอาคารสถานทีฯ  สนับสนุนนโยบายการ
เป็นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด เป็นต้น 
 

5.1.2.6 Efficient 
Maintenance 
System 

ส ารวจทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยทุกชนิด เพื่อ
ข้อมูลการบริหาร/การดูแล
รักษาทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
อย่างเป็นระบบ ทันเวลา ไม่
เสียประโยชน์ในการใช้งาน 

ระดับความส าเร็จของการมีแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการออกแบบเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาการรั่วซึม 5 
ตะแนน 

ร้อยละของการน าองค์ความรู้ไปใช้
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร
อย่างมีหลักการและแนวคิดท่ี
เหมาะสมใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกันของการออกแบบอาคาร 
ร้อยละ 100 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการใช้ห้องประชุม
วัจนสาร 
(หน่วยประสานงาน มทส. กทม.) 

เช่น อ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมการประชุมและ
ดูแลความเรียบร้อยด้านท่ีพักส าหรับคณาจารย์และ
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติภารกิจ ณ กรงุเทพมหานคร/
สนับสนุนการด าเนินการของท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ (ทอมก.)   และการด าเนินการของสมาคมวิจัย
สถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา (สวพอ.) เป็นต้น 

5.3.1.1 Matrix 
management 

พัฒนาระบบรวมบริการ
ประสานภารกิจในการ
มอบหมายงานให้กับบุคลากร
โดย มอบหมายงานผ่านทาง 
Matrix Assignment และใช้
ระบบน้ีอย่างจริงจังผ่านทาง 
Project-Based Management 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
คู่มือการใช้ห้องประชุมวัจนสาร 5 
คะแนน 

ร้อยละความส าเร็จของการใช้คู่มือ
การใช้ห้องประชุมวัจนสารในการ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ ร้อยละ 100 

แนวปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซ้ือจัด
จ้างพัสดุท่ีมี  การผลิต จ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป และมี
วงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหน่ึง
ไม่เกิน 500,000 บาท 
(ส่วนพัสดุ) 

บริหารจัดการด้านการพัสดุตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย  

1. ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง แนวปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ 
5 คะแนน 
2. คู่มือ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ
จ านวน 1 เล่ม 

การเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณี
การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัด
จ้างครั้งหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาท 
ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
แนวปฏิบัติในการให้บริการสถานท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรมแก่หน่วยงาน
ภายนอก 
(ส่วนบริหารสินทรัพย์) 

สร้างกลไกให้บุคลากรตระหนักในการใช้ทรัพย์สินของ
องค์กรอย่างคุ้มค่า/พัฒนาและปรับปรุงทรัพย์สินให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ก าหนดแนวทางเพิ่ม
รายได้จากทรัพย์ขององค์กร 

5.6.1.2 Income 
from asset 
management 

ส่งเสริมการสร้างรายได้จาก
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลยั 
โดยน าสินทรัพย์มา บริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาให้เกิดรายได้ 
เช่น ท่ีดินการใช้อาคารนอก
เวลา ราชการ/ สนามกฬีา/ 
หอพักนักศึกษา/ ห้องอาหาร
มหาวิทยาลัย/ ลิขสิทธิ์ กองทุน
บุคคล/ ผลงานวิจัย/บุคลากร
วิจัย–รับท าวิจัย 

ระดับความส าเร็จของการมีคู่มือ
การปฏิบัติงาน (ด าเนินการแล้ว
เสร็จ) 1 เล่ม 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใน
หน่วยงาน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 5 คะแนน 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 5 คะแนน 

การศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือลด
ข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 

มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และทค
โนโลยีการเกษตร โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมและการ
น าองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

5.7.2.1 University 
management 
innovation (New 
tools) 

น าระบบ Project-Based 
Management มาใช้ในการ
บริหารติดตามการ 
ปฏิบัติงานของคณาจารย์
และบุคลากร 

ระดับความส าเร็จของการศึกษา
แนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือลดข้อผิดพลาด 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 5 คะแนน 

จ านวนข้อผิดพลาดของการปฏิบัติ
ภารกจิงานประจ าและงานด้านอื่น ๆ 
ของบุคลากรในส านักวิชาลดลง
ร้อยละ 30 

การบริหารจัดการสื่อดิจิทัล 
(Facebook Fanpage) เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์  
(ส่วนประชาสัมพันธ์) 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเข้าถึงนักศึกษา
และบุคลากรในองค์กรด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง  ท่ัวถึง
และต่อเนื่อง  โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ท่ีทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ มุ่งมั่นและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

5.7.2.3 Improve 
staff 
communication 
channels 

ปรับช่องทางการสั่งการ/ 
ถ่ายทอดค าสั่ง/ การรายงาน
ผลผ่านระบบการสื่อสาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพและทัน
เหตุการณ์ โดยใช้ระบบ ICT 
และ ระบบ SUT MIS 

ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จัดการสื่อ Facebook Fanpage 
ของมหาวิทยาลัย 5 คะแนน 

บุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ท่ีท า
หน้าท่ีดูแลระบบ (Admin Page) 
สามารถบริหารจัดการสื่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 

การจัดการความรู้ด้านเทคนิคการ
ท างานของพนักงานสายสนับสนุน
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สู่ความ
เป็นเลิศ 
(ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 

เช่น ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ/วิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการน าผลการวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ/ปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพา
ตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้นฯ เป็นต้น 

5.7.2.7 Knowledge 
management 
 

จัดให้มี “Knowledge 
Management Database” ใน
รูปแบบ KM-Cloud ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของ
การใช้งาน และศึกษาเพื่อการ
ปฏิบัติ ภารกิจมหาวิทยาลัยฯ 

ระดับความส าเร็จของการรวบรวม
เทคนิคการการจัดท าคลังข้อมูลให้
มีมาตรฐาน 5 คะแนน 

1. ลดความผิดพลาดในการจัดท า
เอกสารวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 
100 
2. มีระยะเวลาในการท างานเร็ว
ขึ้น ร้อยละ 100 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
(ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 

เช่น จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ โดยจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาบริการกลาง คือ ศึกษาท่ัวไปและ
ภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท้ัง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มุ่งเน้น 
“คุณธรรมน าความรู้” ทุกรายวิชาจะก าหนด  “คุณธรรม
ประจ ารายวิชา” ไว้เพ่ือให้นักศึกษายึดถือ และจัด
กิจกรรมการเรียนน าคุณธรรมมาปฏิบัติฯ เป็นต้น 

5.7.2.7 Knowledge 
management 

จัดให้มี “Knowledge 
Management Database” 
ในรูปแบบ KM-Cloud ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์
ของการใช้งาน และศึกษา
เพื่อการปฏิบัติ ภารกิจ
มหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ/ปรับปรุง
ภารกิจของคณาจารย์/ 
พนักงานให้มีหน้าท่ีให้ไป 
Update ข้อมูล/ผลงาน/
ความรู้ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยไว้ใน SUT KM-
Cloud 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
องค์ความรู้   ในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน 5 คะแนน 

ร้อยละของบุคลากรที่น าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
100 

การจัดท าสารสนเทศเพื่อการ
บริหารองค์กร 
(ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขศาสตร์/วิจัยและ
พัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนาประเทศ/บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน/ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม/ส่งเสริมและทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ระดับความส าเร็จของขั้นตอนใน
การจัดท าสารสนเทศเพื่อการ
บริหารองค์กร 5 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์
และผู้บริหารต่อผลท่ีได้จากการท า
สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร 
3.5 คะแนน 

การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากร (ส านักวิชาทันต
แพทยศาสตร์) 

เป็นสถาบันต้นแบบของประเทศในการพัฒนาวิชาการ
และเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากครอบครัว
และชุมชน แบบองค์รวมทุกช่วงวัย 

ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการพัฒนาทักษะการ
ท างานเพิ่มขึ้นของบุคลากร 5 
คะแนน 

1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการ
ท างานของบุคลากร 2 กิจกรรม 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะ
การท างานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

สร้างองค์ความรู้การใช้ระบบการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย
ตนเอง   
(ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา) 

ผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน/พัฒนา
ระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมส่ือการเรียนการสอน/ฝึก
ประสบการณ์ขั้นสูงให้แก่นักศึกษาส าหรับการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ/ผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์/ส านักพิมพ์ 

ระดับความส าเร็จของการใช้ระบบ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย
ตัวเอง 5 คะแนน 

ร้อยละของคณาจารย์ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ และใช้งานระบบ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย
ตนเอง ร้อยละ 50 

แนวปฏิบัติในการติดตามงาน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วและเกิด
ประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์) 

การให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และงานวิจัย/การ
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานของสถาบัน/การบริการวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความส าเร็จของเวลาในการ
ให้บริการรวดเร็วขึ้น 5 คะแนน 

คะแนนความพึงพอใจต่อ
ระบบงานการให้บริการ 5 คะแนน 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมงานพัฒนา  Best 
cooperative education 
deployment 
(ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 

เช่น จัดหางานสหกิจศึกษาท่ีมีคุณภาพให้เพียงพอกับ
ความต้องการของนักศึกษา และตรงกับสาขาวิชาชีพ/
จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาในทุก ๆ ด้านท่ีจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา/3.ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาได้อย่าง
ทันท่วงที ถูกต้อง แม่นย า สอดคล้องกับความต้องการ
ของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง/4.พัฒนาอาชีพนักศึกษาท่ีต่อเนื่อง
จากกิจกรรมสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานท้ังในและต่างประเทศ 
 

5.7.2.7 Knowledge 
management 

จัดให้มี “Knowledge 
Management Database” 
ในรูปแบบ KM-Cloud ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์
ของการใช้งาน และศึกษา
เพื่อการปฏิบัติ ภารกิจ
มหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ/ปรับปรุง
ภารกิจของคณาจารย์/ 
พนักงานให้มีหน้าท่ีให้ไป 
Update ข้อมูล/ผลงาน/
ความรู้ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยไว้ใน SUT KM-
Cloud 

ระดับความส าเร็จของงานพัฒนา  
Best cooperative education 
deployment 5 คะแนน 

มีชุดประมวลองค์ความรู้ขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนา  
Best cooperative education 
deployment 1 ชุด 

ระบบคลังข้อมูลการจัดการความรู้
งานด้านกิจการนานาชาติออนไลน์ 
(CIA-KM System) 
(ศูนย์กิจการนานาชาติ) 

สนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ 
ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศให้กับส านักวิชา 
สาขาวิชา ศูนย์ สถาบัน และทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิชาการเพื่อให้
สามารถก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดท าระบบคลังข้อมูล
การจัดการความรู้งานด้านกิจการ
นานาชาติออนไลน์ (CIA-KM 
System) 5 คะแนน 

จ านวนองค์ความรู้ท่ีได้จาก
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice)จากการ
ปฏิบัติงานท่ีเผยแพร่บนระบบ
คลังข้อมูลการจัดการความรู้งาน
ด้านกิจการนานาชาติออนไลน์ 
(CIA-KM System) 10 บทความ 

สร้างวัฒนธรรมคุณภาพด้วยการ
จัดการความรู้จากงานประจ า 
(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี) 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุก
ระดับ/เป็นศูนย์กลางทางการวิจัยด้านวิทยาการท่ี
ทันสมัย/ให้บริการทางการแพทย์ท่ีได้มาตรฐานสากล
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม/สร้างเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ระบบคลังความรู้ ของ รพ. มทส. 
5 คะแนน 

1. มีจ านวนองค์ความรู้ท่ีเป็น Best 
Practice ใส่ไว้ในระบบคลังความรู้ 
10 เรื่อง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ ร้อยละ 80 
 

การจองห้องประชุมและสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 

เช่น ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานและ
กรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายฯ/ประสานงาน
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารและองค์กร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น 
 

ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ด้วยวิธีการจองห้องประชุม
และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการ
ประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 
คะแนน 

มีคู่มือการจองห้องประชุมและ                     
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการประชุม
ด้วย    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร้อย
ละ 100 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
โครงการจัดท า OKR (objectives 
& Key Results) เพื่อการจัดท า
แผนของมหาวิทยาลัย 
(ส่วนแผนงาน) 

มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกระดับ 
เป็นแผนท่ีมีคุณภาพสูงสุดและเป็นต้นแบบของแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาของประเทศ/จัดท า
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยมีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของ
มหาวิทยาลัย/สนับสนุนการด าเนินงานของส่วนแผนงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

5.7.2.7 Knowledge 
management 

จัดให้มี “Knowledge 
Management Database” 
ในรูปแบบ KM-Cloud ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์
ของการใช้งาน และศึกษา
เพื่อการปฏิบัติ ภารกิจ
มหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ/ปรับปรุง
ภารกิจของคณาจารย์/ 
พนักงานให้มีหน้าท่ีให้ไป 
Update ข้อมูล/ผลงาน/
ความรู้ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยไว้ใน SUT KM-
Cloud 

ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้เรื่อง OKR (objectives & 
Key Results) 5 คะแนน 

น าองค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 
100 

“เบิกจ่ายสุขใจ เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง” 
(ส่วนการเงินและบัญชี) 

บริการด้านการเงินและข้อมูลทางบัญชีด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้/บริหารจัดการการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด/พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ระดับความส าเร็จของการบริการ
ด้านการเบิกจ่ายเงิน 5 คะแนน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน
การเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ 80 

แนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของ
งานนิติกร 
(ส่วนสารบรรณและนิติการ) 

ให้บริการด้านการสารบรรณ การประสานงานและ
สนับสนุนงานผู้บริหาร การให้บริการความรู้และวิธีการ
ด้านกฎหมาย 

ระดับความส าเร็จของการสร้าง
องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย 5 คะแนน 

- มีข้อมูลท่ีได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ บนเวปไซต์ของส่วนสาร
บรรณและนิติการ 1 เรื่อง 
-  นิติกรสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มาปรับใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 

องค์ความรู้การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (SOP) 
ด้านการตรวจสอบภายใน 
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 

เช่น ปฏิบัติหน้าท่ีตามแนวทางท่ีมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในก าหนดไว้ ดังน้ี   ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน/ 
ให้บริการค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยรับตรวจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน ของ
องค์กร/ สนับสนุนระบบการตรวจสอบภายในฯ เป็นต้น 
 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐาน (SOP) ด้านการ
ตรวจสอบภายใน 5 คะแนน 

คู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐาน (SOP) ด้านการ
ตรวจสอบภายใน 1 เล่ม 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
แนวปฏิบัติท่ีดีในการอบรมสมาชิก
ห้องออกก าลังกาย สถานกีฬาและ
สุขภาพ 
(สถานกีฬาและสุขภาพ) 

ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายของนักศึกษาและ
บุคลากร/ให้บริการด้านสถานท่ี อุปกรณ์กีฬา และ
เครื่องมือออกก าลังกายท่ีทันสมัยได้มาตรฐาน/จัดการ
แข่งขันกีฬา ฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาด้านกีฬาแก่ประชากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน/สนับสนุนการเรียนการสอนด้านกีฬา
และนันทนาการ 

5.7.2.7 Knowledge 
management 

จัดให้มี “Knowledge 
Management Database” 
ในรูปแบบ KM-Cloud ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์
ของการใช้งาน และศึกษาเพื่อ
การปฏิบัติ ภารกิจมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ/ปรับปรุง
ภารกิจของคณาจารย์/ พนักงาน 
ให้มีหน้าท่ีให้ไป Update 
ข้อมูล/ผลงาน/ความรู้ต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยไว้ใน 
SUT KM-Cloud 

- ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แนวปฏิบัติท่ีดีในการอบรมสมาชิก
ห้องออกก าลังกาย สถานกีฬาและ
สุขภาพ 5 คะแนน 
- แนวปฏิบัติท่ีดีในการอบรม
สมาชิกห้องออกก าลังกาย สถาน
กีฬาและสุขภาพ จ านวน 1 เล่ม 
 

- มีกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้
แนวปฏิบัติท่ีดีในการอบรมสมาชิก
ห้องออกก าลังกาย สถานกีฬาและ
สุขภาพ 1 กิจกรรม 
-  ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร
ท่ีสนใจได้รับความรู้ความเข้าใจใน
แนวปฏิบัติและสมัครเป็นสมาชิก
ห้องออกก าลังกาย ร้อยละ 100 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการใช้ระบบรับ – 
ส่งเอกสาร (B-Office) เพื่อการ
ด าเนินงาน 
(สุรสัมมนาคาร) 

การด าเนินงานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพ ระดับความส าเร็จของปริมาณการ
ใช้กระดาษลดลง 20 % จากการ
ใช้ระบบรับ – ส่งเอกสาร (B-
Office) 5 คะแนน 

พนักงานทุกคน สามารถสืบค้น
เอกสารได้สะดวกและรวดเร็ว 5 
คะแนน 

โครงการจัดท าระบบความรู้
กระบวนการท างานด้านบริหาร
บุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (ส่วนทรัพยากรบุคคล) 

มุ่งพัฒนาการบริหารและการให้บริการด้านงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัยฯ และรักษาไว้
ซ่ึงทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนิน
ภารกิจได้บรรลุตาม ปณิธานท่ีตั้งไว้ รวมถึงการมีระบบ
บริหารงานบุคคลท่ีมีมาตรฐานสากล 

 - ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ฐานข้อมูลกระบวนการท างานด้าน
บริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 5 คะแนน 
- คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ด้าน
บริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตามแผนด าเนินการ
ประจ าปี 2563 ร้อยละ 100 

ผลการวิเคราะห์กระบวนงานด้าน
บริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ร้อยละ 100 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐานประจ าหน่วยงาน (SOP 
Committee) และสารสนเทศใน
ระบบการจัดการ (IMS) 
(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

ให้บริการห้องปฏิบัติการส าหรับสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างพอเพียง โดยด าเนินการ ดูแล
รักษา ใช้งาน พัฒนาและปรับปรุง ครุภัณฑ์เครื่องมือ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาคาร ห้องปฏิบัติการท่ี
รับผิดชอบ แบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานโดยใช้
แนวทางพัฒนาตามความต้องการพื้นฐานจากหลักสูตรและ
โครงการวิจัยและพัฒนา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

5.8.1.3 Standard-
Checklist 
Approach 

โครงการจัดท าระบบการ
ตรวจสอบ/การควบคุม
ภายในผ่านทาง Standard-
Checklist Approach และ
มีระบบการติดตามการ
ปฏิบัติตาม Checklist ท่ีถูก
ก าหนด 

ระดับความส าเร็จของแผนปฏิบัติ
การการจัดท า SOP และปรับปรุง
เอกสารและสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบัน 5 คะแนน 

ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ 30 

 




