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ก แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

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. 2564 สามารถด าเนินการได้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
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รายการ หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ค 

โครงสร้างโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 1 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 3 
1.2) 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  
            1) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน (ฝา่ยวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล/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) การจัดการความรู้ด้านการวิจัย (ฝ่ายวจิัย 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) แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการด้วยใจ (Service Mind) ส าหรับบุคลากรผู้ประสานงานการให้บริการ 
                วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่สังคม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้ใหบ้ริการที่เป็นเลิศ  
                (ฝ่ายทรัพย์สินและวสิาหกิจ/เทคโนธาน)ี 

11 
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โครงสร้างโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน  

รายละเอียดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ ระดับหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 19 

1.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างนักศึกษาท่ีเป็นเลิศ (Excellent Students Profile)   
1.1.2 แผนงานการสร้างทักษะแห่งความเป็นเลิศของนกัศึกษา (Excellent Skills)  

    1.1.2.1 แผนงานรอง 21st Century skills  

 1) การถอดบทเรียนศึกษารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนที่เหมาะสมจากประสบการณ์ผูส้อนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

20 

 2) การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) (ส่วนกิจการนักศึกษา) 23 
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 

 3) การปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา) 26 
1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellent University Profile)  
1.3.1  แผนงานการสร้างหลักสูตรที่เป็นเลิศ (Excellent Curriculum)  
1.3.1.2 แผนงานรอง International Standards  

 4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์) 

29 

 5) การแลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่การพัฒนาหลักสตูรส าเร็จรูป (Modular Curriculum) (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 32 
1.3.1.4 แผนงานรอง e-learning Courseware  

 6) สร้างองค์ความรู้การผลติสื่อ e-Courseware ด้วยตนเอง (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 35 
1.5) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
 (Entrepreneurial & Innovation Capability) 

 

1.5.1  แผนงานการสร้างระบบสนับสนนุด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ 
 (Entrepreneurial and innovation supporting system) 

 

      1.5.1.1 แผนงานรอง  Entrepreneurial and innovation curriculum  
 7) การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (โครงการจดัตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา) 38 

ยุทธศาสตร์หลัก : การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) 42 

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 

 8) การเสรมิสร้างความรู้การออกแบบอาคารเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียรว์ิจัย ด้วยการใช้โปรแกรม Building 
Information Modeling: BIM (โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน) 
 
 

43 
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โครงสร้างโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน  

รายละเอียดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ ระดับหน่วยงาน  

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

46 

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 

 9) องค์ความรู้การเลีย้งและการดแูลม้าอย่างถูกวิธี (ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 47 
ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (North-Eastern Culture Engagement) 

49 

4.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Local 
Knowledge Management Using STI) 

 

4.1.1  แผนงานการใช้ประโยชน ์“อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” เพ่ือท้องถิ่น (local technology outlets)  
     4.1.1.1 แผนงานรอง local technology outlets  

 10) แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี (ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มทส.) 

50 

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

53 

5.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างมหาวิทยาลัยท่ีน าสมัยด้วยดิจิทัล (Smart Campus: Digital University) 
5.1.1  แผนงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมหาวิทยาลัย (IT Application for University)  
5.1.1.1 แผนงานรอง Intelligent mass transport  

 11) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า TOR รถยนต์เช่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี (ส่วนอาคารสถานท่ี) 54 
5.1.1.2 แผนงานรอง Efficient MIS for executive decision database  

 12) ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 56 
 13) การออกแบบและศึกษาระบบงานประกอบจัดจ้างพัฒนาระบบ  

     (ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS)) 
59 

    5.1.1.6 แผนงานรอง Digital wide campus  
 14) แนวปฏิบัติที่ดีในการอนุมัติค าร้องออนไลน์ (การลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนกลุม่ ลงเกินหน่วยกิตที่ก าหนด  

     (กรณีกลุ่มเตม็) ถอนรายวิชา ผ่านระบบ online ) (ศูนย์บริการการศึกษา) 
62 

5.1.2  แผนงานการจัดการและระบบเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and System for Digital 
University) 

 

5.1.2.1 แผนงานรอง Rules & Regulations Review  
 15) โครงการจัดท าระบบความรู้กระบวนการท างานดา้นบริหารบุคคลของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  

     (ส่วนทรัพยากรบุคคล) 
65 

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

 

5.3.1  แผนงานการรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix management)  
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โครงสร้างโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน  

รายละเอียดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ ระดับหน่วยงาน  

5.3.1.1 แผนงานรอง Matrix management  
 16) แนวปฏิบัติการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชญิชวนท่ัวไป e-bidding วงเงินเกิน 500,000 บาท (ส่วนพัสดุ) 68 
 17) การจัดท าแนวปฏิบัติการเตรยีมความพร้อมการจดัการประชุมของห้องประชุมพจนสาร  

     (หน่วยประสานงาน มทส.กทม.) 
71 

5.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาพนักงานสนบัสนนุที่เป็นเลิศ (Excellent Supporting Staffs)  
5.4.1  แผนงานการจัดการทรัพยากรบุคคล 3R (Recruit-Retain-Retire)  
5.4.1.2 แผนงานรอง HRD & HRM master plan  

 18) การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านบคุลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี (โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 

74 

5.4.2  แผนงานการประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล (Human resource evaluation and promotion)  
5.4.2.1 แผนงานรอง Staff upgrades  

 19) การเลือกใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิตตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติเพื่อการพัฒนาองค์กร  
     (ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 

76 

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  

 20) แนวปฏิบัติการด าเนินการเพื่อจัดท าบันทึกความร่วมมือกับภาคเอกชน (ส่วนบริหารสินทรัพย์) 79 
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)  

 21) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อลดขอ้ผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านกัวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร (ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 

82 

    5.7.2.3 แผนงานรอง Improve staff communication channels  
   22) การผลิตรายการ SUT Podcast รายการเสียงออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ (ส่วนประชาสัมพันธ์) 85 

       5.7.2.7 แผนงานรอง Knowledge management    
   23) การจัดท าสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)    88 
 24) การบริหารจัดการเอกสารลับ (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 91 
 25) การใช้งานระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ (Auditing Online System) (หน่วยตรวจสอบภายใน) 93 
 26) ระบบคลังข้อมูลการจัดการความรู้งานด้านกิจการนานาชาติออนไลน์ (CIA-KM System)  

     (ศูนย์กิจการนานาชาติ) 
96 

 27) แนวทางการสร้างกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศด้านการบริการดิจิทลัของศูนย์คอมพิวเตอร ์  
      (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 

99 

 28) การสร้างองค์ความรู้การประสานงานการรบันกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
 

102 
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โครงสร้างโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน  

รายละเอียดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ ระดับหน่วยงาน  

 29) แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจเช็คครุภณัฑ์ห้องออกก าลังกาย (สถานกีฬาและสุขภาพ) 104 
 30) OKR (objectives & Key Results) เพื่อการจัดท าแผนปฏิบตัิการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ต่อเนื่องตามเกลียวรอบการจัดการความรู้ (Knowledge Spiral) (ส่วนแผนงาน) 
107 

 31) เบิกจ่ายสุขใจ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง (ส่วนการเงินและบญัชี) 109 
 32) การศึกษากระบวนการปฏิบัตงิานและการปรับตัวของบุคลากร สวทส. ในภาวะสถานการณไ์ม่ปกติ 

(COVID-19) การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการเรียนรู ้(ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม) 
111 

 33) การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร (ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์) 114 

 34) เทคนิคการสืบค้นเอกสารในระบบ SUT Document Archive System (ส่วนสารบรรณและนิติการ) 117 

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  

 35) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานประจ าหน่วยงาน (SOP Committee) และสารสนเทศใน
ระบบการจัดการ (IMS) (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

119 

ภาคผนวก 122 
 1) ความสอดคล้องของโครงการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ระดับมหาวิทยาลัย 
123 

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

124 
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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นที่พ่ึงของสังคม 
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับมหาวิทยาลัย และ (2) ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วยการด าเนินงาน
ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลัก 24 ประเด็นยุทธศาสตร์ 44 กลยุทธ์ 147 แผนงาน/โครงการ โดยในการด าเนินการ
ภาพรวมมหาวิทยาลัยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 3 โครงการ 
และ ระดับหน่วยงาน จ านวน 36 โครงการ แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สรุปดังนี้   
 

ก. ด้านการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)  ประกอบด้วย  
ระดับมหาวิทยาลัย 1 โครงการ ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ระดับหน่วยงาน 7 
โครงการ ได้แก่ การถอดบทเรียนศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมจากประสบการณ์
ผู้สอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21ฯ  การพัฒนากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)  การปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การ
พัฒนาหลักสูตรส าเร็จรูป (Modular Curriculum)  สร้างองค์ความรู้การผลิตสื่อ e-Courseware ด้วย
ตนเอง  และการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

ข. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) ประกอบด้วย 
ระดับมหาวิทยาลัย 1 โครงการ  ได้แก่ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ระดับหน่วยงาน 1 โครงการ 
ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้การออกแบบอาคารเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ด้วยการใช้โปรแกรม 
Building Information Modeling: BIM  
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ค. ด้านการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม  
(Social & Commercial – STI Impact)  ประกอบด้วย ระดับมหาวิทยาลัย 1 โครงการ ได้แก่ แนวปฏิบัติที่
ดีในการให้บริการด้วยใจ (Service Mind) ส าหรับบุคลากรผู้ประสานงานการให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ระดับหน่วยงาน 1 
โครงการ ได้แก่ องค์ความรู้การเลี้ยงและการดูแลม้าอย่างถูกวิธี 
 

   ง. ด้านการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-
Eastern Culture Engagement) ประกอบด้วย ระดับหน่วยงาน 1 โครงการ ได้แก่ แนวทางการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

จ. ด้านการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
(Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) ประกอบด้วย ระดับ
หน่วยงาน 25 โครงการ เช่น ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการจัดท าระบบความรู้
กระบวนการท างานด้านบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  การเลือกใช้เครื่องมือเพ่ิมผลผลิตตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาองค์กร  แนวปฏิบัติการด าเนินการเพ่ือจัดท าบันทึกความร่วมมือ
กับภาคเอกชน  และแนวทางการสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการดิจิทัล  เป็นต้น 
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โครงสร้างโครงการแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ระดับมหาวิทยาลัย” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์หลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 
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 

 1) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน 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) การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 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) แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการด้วยใจ (Service Mind) ส าหรับบุคลากรผู้
ประสานงานการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ 

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. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์หลัก 
การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 

(Academic Excellence) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “สถานพัฒนาคณาจารย์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ      
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ   
3. กลยทุธ์ :  1.2.2 การพัฒนาความสามารถหลักของอาจารย์และบุคลากรสนับสนนุการเรียนรู้   
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบตัิที่ดีในการจัดการเรียนการสอน      
5. สถานภาพโครงการ :        โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถานพัฒนาคณาจารย์     
7. หลักการและเหตผุล :  

        ด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนเพื่อสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้คณาจารย์ผู้มีประสบการณ์และมีทักษะได้มีโอกาส
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ที่สนใจ ท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถน าความรู้ไปใช้ปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ในการนี้สถานพัฒนาคณาจารย์ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ จึงจัดโครงการการจัดการความรู้จากคณาจารย์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ จ าเป็นต่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการสอนระหว่างคณาจารย์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้
มีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น  

8. วัตถุประสงค์ :  
8.1 เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
8.2 เพื่อให้คณาจารย์ได้มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 1.2.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 1.2.2.3) 

1.2.2 การพัฒนาความสามารถหลักของอาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.2.2.3 High Caliber Researchers/ Professors พัฒนา
บุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 260 วัน เริ่มต้น 1 ต.ค. 63 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2564 

11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของคู่มือแนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 

คะแนน 5 2 3 4 5 



 

5 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

2. ระดับความส าเร็จของคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
และน าแนวปฏิบัตไิปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
 

ร้อยละ 12 0 0 0 12 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเรจ็แบบ Milestone : แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม

ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 
ก าหนดประเด็นและเปา้หมายการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

แสวงหาบุคคลที่ประสบความส าเร็จในประเด็นที่ก าหนด 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

ถอดเทปเพื่อจัดท าเป็นแนวปฏบิัติที่ดี 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) มีการเข้าถึงความรู้ที่ต้องการไดง้่ายและสะดวก 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

มีการแบ่งปนัความรู้ เช่น เผยแพร่วีดิทัศน์ หรือ เอกสาร
แนวปฏิบัตทิี่ด ี

7 การเรียนรู ้(Learning) 
คณาจารย์มีการน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้พัฒนาการเรียนการ
สอน 

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 

 
 
 
 
 
 
 



 

6 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์หลัก 
การเป็นมหาวิทยาลัยแหง่การวิจัย 

(Research University) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 2. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2.2 การสร้างระบบนิเวศวิจัย (Research Ecosystem) 
3. กลยุทธ์ : 2.2.1 การสร้างแรงขับเคลื่อนในการวิจัย (Research drive) และกลยุทธ์  

 2.2.2 การสร้างระบบสนับสนุนและการจัดการวิจัยที่เป็นเลิศ (Excellent research supporting 
and management system) 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
7. หลักการและเหตผุล :  

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวิสัยทัศน์ว่าจะเป็น “สถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นที่พึ่งของสังคม” ในด้านการวิจัยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยได้รับ
การยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาตแิละนานาชาติ โดยในการสร้างระบบนิเวศวิจัยที่เหมาะสมมหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดกลยุทธ์การสร้างแรงขับเคลื่อนในการวิจัย และกลยุทธ์การสร้างระบบสนบัสนนุและการจัดการวิจัยที่เปน็
เลิศ  เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดท าโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ซึ่ง
เป็นวิธีการจัดการ KM การน าความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ออกมาถายทอดเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูและปฏิบัติ ในประเด็น KM การท าวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล และการไดรับโครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก  

8. วัตถุประสงค์ :  
1) เพื่อสงเสริมกระบวนการจัดการองคความรดู้านการพัฒนาแผนการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัย  
2) เพื่อสงเสริมให้ได้แผนการวิจัยที่ดี ในการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 2.2.1 & 2.2.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 2.2.1.4 & 2.2.2.5) 

2.2.1 การสร้างแรงขับเคลื่อนในการวิจัย (Research 
drive)  

2.2.1.4 Total Solution Research (Collaborative 
Research Program) 

2.2.2 การสร้างระบบสนับสนุนและการจัดการวิจัยที่
เป็นเลิศ (Excellent research supporting and 
management system) 

2.2.2.5 Research Management 

 
10. ระยะเวลาโครงการ : 3 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 



 

8 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : การจัดการความรู้ด้านการวิจัย       
 
ตัวชี้วัด : 

      

1. ระดับความส าเร็จของ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย คะแนน 5 1 2 3 5 
2. เวทีถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิค ด้านการวิจัย 

ภายใน มทส. 
คร้ัง 8 2 2 2 2 

3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวจิัยร่วมกับผู้มีส่วนร่วม
การวิจัยกับ มทส 

คร้ัง 4 1 1 1 1 

4. จ านวนแผนการวิจัยที่เกิดจากกระบวนการจัดการ
ความรู ้

โครงการ 12 3 3 3 3 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอน KM Process รายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน 

1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge 
Identification) 

วิเคราะห์ ความรู้ที่จ าเปน็ส าหรบัการวิจัย ของคณาจารย์ 
มทส. (มีความรู้ด้านการวิจัยมีอะไรบา้ง ความรู้อะไร อยู่ใน
รูปแบบใหน อยู่ที่ใคร ความรู้อะไรที่ดี ใช้ได้ และจ าเป็นต้อง
ใช้) 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

1) แสวงหาความรู้ จากคณาจารย์ มทส. ที่ เป็นผู้ที่มาก
ประสบการณ์ด้านการวิจัย ที่มีความรู้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ความรู้  
2) การลงทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ที่ มทส. ยังไม่มีหรือเพื่อ
เสริมเพิ่มเติม โดยเชิญวิทยากร จากภายนอกที่มีความรู้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ความรู้ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

จัดความรู้จากการจัดการความรู้ ให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ 
บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

รวบรวม สกัดองคความรทูี่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรทูี่
สามารถเขาใจไดงายและได้แนวทางการปฏบิัติที่ดี 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ประชาสัมพนัธบทสรุปองคความรทูี่ไดเผยแพรใหกับคณา
จารยและนักวิจัย ทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และจัดเก็บไฟลขอมูลเพื่อเปนเอกสารองคความรทูี่สามารถดา
วนโหลดได้  
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน 
6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 
1) เวทีถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิค การวิจัยด้านการ
พัฒนาแผนวจิัยและตพีิมพ์ผลงานวิจัย ภายใน มทส. 
2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัยด้านการพฒันาแผนวิจัย
และตีพิมพ์ผลงานวิจัย ร่วมกับผูม้ีส่วนร่วมการวิจัยกับ มทส. 

7 การเรียนรู้ (Learning) ถอดบทเรียนการจัดการความรู ้
สรุปและประเมินผล 

 
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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ยุทธศาสตร์หลัก 
การสร้างคณุค่าต่อเศรษฐกิจและสงัคมด้วย
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม   

   (Social & Commercial – STI Impact) 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “เทคโนธาน”ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------- 
1. ยุทธศาสตร์หลัก : 3. การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Social 

& Commercial – STI Impact) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3.2 การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม (University Engagement) 
3. กลยุทธ์ : 3.2.2 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม (STI for social contribution) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการด้วยใจ (Service Mind) ส าหรับบุคลากรผู้ประสานงานการ

ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทคโนธานี 
7. หลักการและเหตผุล :  

เทคโนธานี มีบทบาทและภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ การส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น ตลอดจนการน าผลงานวิจัยลงพื้นที่ถ่ายทอด ให้ค าปรึกษาเชิงลึก พัฒนา
ต่อยอดผลงานวิจัย การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก ผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญห า
ของชุมชนและสังคม สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

จากภารกิจดังกล่าวนั้น ท าให้บุคลากรเทคโนธานี ซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนินการบริหารจัดการเป็น
ตัวกลางประสานงานเชื่อมโยงภารกิจต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ส าคัญที่สุดของงานบริการ บุคลากรเทคโนธานีจึงจ าเป็นจะต้องมีความสามารถในการให้บริการ
ประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการด าเนินงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างกลไก/
กระบวนการประสานความร่วมมือ รวมถึงการพัฒนาทักษะ ความสามารถ เทคนิคในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานคู่ค้า/คู่ความร่วมมือองค์กรทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเพื่อ การบริหารองค์กรโดยการเห็น
คุณค่าคน จากการน าบ ุคลากรที ่เก ่งม ีประสบการณ ์ในการท างานมาถ่ายทอด แบ ่งป ัน แลกเปลี ่ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing) เกิดการเรียนรู้ของคนในองค์กร (Learning) มีการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) สามารถการเข้าถึงความรู้ได้ (Knowledge Access)  

ดังนั้น เทคโนธานี จึงได้จัดท าโครงการการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ 
“แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการด้วยใจ (Service Mind) ส าหรับบุคลากรผู้ประสานงานการให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ” ขึ้น เพื่อเป็นการลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากการประสานงาน เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เข้มแข็ง และเกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือใหม่ ๆ มากขึ้น รวมถึงเพื่อตอบโจทย์การยกระดับองค์กรเทคโนธานีเป็นพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กรต่อไป  
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8. วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ 
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพื่อรวบรวมเทคนิคและองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประการณ์ในการท างานสูง  
4. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของปฏิบัติงาน 
    ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดงานได้ 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 3.2.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 3.2.2.3) 

3.2.2 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม (STI for social contribution) 

3.2.2.3 Problem-solver to locals (STI consultancy) 

10. ระยะเวลาโครงการ : …1.. ปีงบประมาณ  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       

ปรับภารกิจ SUT Technopolis โดยเน้นการให้ค าปรึกษา
ด้าน STI 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่
การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ 
2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
3. ประเมินผลลัพธ์จ านวนหน่วยงานภายนอกที่กลบัมา

รับบริการซ้ า 

คะแนน 
 

คน 
หน่วยงาน 

5 
 

50 
30 

1 
 

50 
- 

2 
 
- 
- 

3 
 
- 
- 

5 
 
- 

30 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอโครงการส าหรับเสนอขอ
งบประมาณเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนธานี 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

แสวงหาบุคลากรผู้มีความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่
ยอมรับและได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานอยู่เป็นประจ าที่
เก่ียวข้องในประเด็นที่ก าหนด 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  

(Knowledge Organization) 
การจัดท าฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Base)  
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

การปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ เช่น ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมหารือ Web 
Site หน่วยงาน Line Grope เป็นต้น 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้  

(Knowledge Sharing) 

ด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด โดยใช้
รูปแบบของกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & 
Share) ถ่ ายทอดประสบการณ์  ความส าเร็จ  ความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน เทคนิคการให้บริการด้วยใจ 
(Service Mind) ส าหรับบุคลากรผู้ประสานงานการ
ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 

7 การเรียนรู้ (Learning) - บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การท างาน 
- ประเมินผลลัพธ์จ านวนหน่วยงานภายนอกที่กลับมารับ
บริการซ้ า 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี ้

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. 2564 

(ระดับหน่วยงาน) 
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โครงสร้างโครงการแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ระดับหน่วยงาน” ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์หลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

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

1.1.2 แผนงานการสร้างทักษะแห่งความเป็นเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills) 
    1.1.2.1 แผนงานรอง 21st Century skills 

 1) การถอดบทเรียนศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
จากประสบการณ์ผู้สอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักศึกษาส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ส านักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

 2) การพัฒนากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ส่วนกิจการนักศึกษา 
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 

 3) การปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellent University Profile) 
1.3.1  แผนงานการสร้างหลักสูตรที่เป็นเลิศ (Excellent Curriculum) 
    1.3.1.2 แผนงานรอง International Standards 
          4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
          5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาหลักสูตรส าเร็จรูป (Modular Curriculum) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
    1.3.1.4 แผนงานรอง e-learning Courseware 

 6) สร้างองค์ความรู้การผลิตสื่อ e-Courseware ด้วยตนเอง ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

1.5) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
 (Entrepreneurial & Innovation Capability) 
1.5.1  แผนงานการสร้างระบบสนับสนุนด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ 
 (Entrepreneurial and innovation supporting system) 
    1.5.1.1 แผนงานรอง  Entrepreneurial and innovation curriculum 
          7) การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความ

เป็นผู้ประกอบการส าหรับ
นักศึกษา 

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

 8) การเสริมสร้างความรู้การออกแบบอาคารเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
ด้วยการใช้โปรแกรม Building Information Modeling: BIM 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
รังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

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) 
    3.2.2.2 แผนงานรอง Social Accountability in STI 

 9) องค์ความรู้การเลี้ยงและการดูแลม้าอย่างถูกวิธี  ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
4. ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (North-Eastern Culture Engagement) 
4.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Local 
Knowledge Management Using STI) 
4.1.1  แผนงานการใช้ประโยชน์ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” เพื่อท้องถิ่น (local technology outlets) 
    4.1.1.1 แผนงานรอง local technology outlets 

 10) แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มทส. 

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) 
    5.1.1.1 แผนงานรอง Intelligent mass transport 

 11) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า TOR รถยนต์เช่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

ส่วนอาคารสถานที่ 

    5.1.1.2 แผนงานรอง Efficient MIS for executive decision database 
 12) ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 13) การออกแบบและศึกษาระบบงานประกอบจัดจ้างพัฒนาระบบ ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

สารสนเทศฯ (MIS) 
    5.1.1.6 แผนงานรอง Digital wide campus 
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 14) แนวปฏิบัติที่ดีในการอนุมัติค าร้องออนไลน์ (การลงทะเบยีนเพ่ิม เปลี่ยน
กลุ่ม ลงเกินหน่วยกิตที่ก าหนด (กรณีกลุ่มเต็ม) ถอนรายวิชา ผา่นระบบ online ) 

ศูนย์บริการการศึกษา 

5.1.2  แผนงานการจัดการและระบบเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and System for 
Digital University) 
    5.1.2.1 แผนงานรอง Rules & Regulations Review 

 
 

15) โครงการจัดท าระบบความรู้กระบวนการท างานด้านบริหารบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

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

 16) แนวปฏิบัติการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding    
     วงเงินเกิน 500,000 บาท 

ส่วนพัสดุ 

 17) การจัดท าแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมของห้อง 
     ประชุมพจนสาร 

หน่วยประสานงาน มทส.
กทม. 

5.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาพนักงานสนับสนุนที่เป็นเลิศ (Excellent Supporting Staffs) 
5.4.1  แผนงานการจัดการทรัพยากรบุคคล 3R (Recruit-Retain-Retire) 
    5.4.1.2 แผนงานรอง HRD & HRM master plan 

 18) การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

5.4.2  แผนงานการประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล (Human resource evaluation and promotion) 
    5.4.2.1 แผนงานรอง Staff upgrades 

 19) การเลือกใช้เครื่องมือเพ่ิมผลผลิตตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาองค์กร 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

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 

 20) แนวปฏิบัติการด าเนินการเพื่อจัดท าบันทึกความร่วมมือกับภาคเอกชน 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) 
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   21) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือลดข้อผิดพลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

    5.7.2.3 แผนงานรอง Improve staff communication channels 
   22) การผลิตรายการ SUT Podcast รายการเสียงออนไลน์ เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ 
ส่วนประชาสัมพันธ์ 

    5.7.2.7 แผนงานรอง Knowledge management 
   23) การจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 I  24) การบริหารจัดการเอกสารลับ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
   25) การใช้งานระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ (Auditing Online 

System) 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

   26) ระบบคลังข้อมูลการจัดการความรู้งานด้านกิจการนานาชาติออนไลน์ 
(CIA-KM System) 

ศูนย์กิจการนานาชาติ 

   27) แนวทางการสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการดิจิทัล
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

   28) การสร้างองค์ความรู้การประสานงานการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

 29) แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจเช็คครุภัณฑ์ห้องออกก าลังกาย สถานกีฬาและสุขภาพ 
   30) OKR (objectives & Key Results) เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการ

และงบประมาณของมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องตามเกลียวรอบการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Spiral) 

ส่วนแผนงาน 

   31) เบิกจ่ายสุขใจ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง ส่วนการเงินและบัญชี 
   32) การศึกษากระบวนการปฏิบัติงานและการปรับตัวของบุคลากร สวทส. ในภาวะ

สถานการณ์ไม่ปกติ (COVID-19) การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการเรียนรู้ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

      33) การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
   34) เทคนิคการสืบค้นเอกสารในระบบ SUT Document Archive System ส่วนสารบรรณและนิติการ 

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 

   35) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานประจ าหนว่ยงาน (SOP 
Committee) และสารสนเทศในระบบการจัดการ (IMS) 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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ยุทธศาสตร์หลัก 
การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 

(Academic Excellence) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์”  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------- 
1. ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellent) 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างนักศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellent Student Profile) 

3. กลยุทธ์ : การสร้างทักษะแห่งความเป็นเลิศของนักศึกษา (Excellent Skill) 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การถอดบทเรียนศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

จากประสบการณ์ผู้สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

5. สถานภาพโครงการ :            โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

7. หลักการและเหตุผล :  

  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมของผู้สอนเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพของผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมทักษะการท างานในอนาคต ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการด าเนินชีวิต ของคนในยุคดิจิทัล ถือเป็นปัจจัย
แวดล้อมและแรงผลักที่บัณฑิตจะต้องเผชิญในชีวิตส่วนตัวและการท างานในอนาคต  ซึ่งแนวโน้มในการประกอบ
อาชีพในอนาคตจึงแตกต่างจากวิถีในอดีตอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น ผู้ใช้บัณฑิตจึงมีความต้องการทักษะของบัณฑิตที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมของ
บัณฑิตต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างทักษะแห่งความเป็นเลิศของนักศึกษา โดยเน้น
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (ได้แก่ C1 = ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม , C2 = การคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และทักษะการเรียนรู้, C3 = การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, C4 = การร่วมมือ การท างาน
เป็นทีมและภาวะความเป็นผู้น า, C5 = คอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและการรู้เท่าทันสื่อ , C6 = ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ และ C7 = การเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม)  ในการนี้ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่ง
รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน จึงเห็นควรแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
 

8. วัตถุประสงค์ :  
  เพื่อจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนภายในส านักวิชาฯ ในการถอดบทเรียนรูปแบบ การ
จัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างทักษะที ่จ าเป ็นในศตวรรษที ่ 21 ของนักศึกษา ส าน ักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 1.1.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 1.1.2.1) 
การสร้างทักษะแห่งความเป็นเลศิของนักศึกษา (Excellent 
Skill) 

21st Century Skills 
 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะทีจ่ าเปน็ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของขั้นตอนในการแสวงหา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะทีจ่ าเปน็ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

คะแนน 5 1 2 3 5 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 

รูปแบบ 1 - - - 1 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของขั้นตอนในการแสวงหารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดกิจกรรมใน

การด าเนินการ  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

- ระดมความความคิดเพื่อรวบรวมรูปแบบการสอน จาก

คณาจารย์ในส านักวิชา 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

น ารูปแบบการสอนไปใช้ในชั้นเรียน  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ประเมินและสรุปผลการน ารูปแบบการสอนไปใช้การ

สอน  

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เผยแพร่รูปแบบการสอนและสรปุผลประเมินการสอน 

ใน website ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการสอน  

7 การเรียนรู้ (Learning) ปรับปรุงรูปแบบการสอนตามขอ้เสนอแนะ  
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12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1-1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-5 

ขั้นตอน 

1-6 

ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส่วนกิจการนักศึกษา” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเปน็เลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.1 การสร้างนักศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellent Students Profile) 

3. กลยุทธ์ : 1.1.2 การสร้างทักษะแห่งความเป็นเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills) 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 

5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานแนะแนวและพฒันานักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ฝา่ยกิจการนกัศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

7. หลักการและเหตผุล :  

           ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้เหมาะสมต่อการพัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic 
Excellence) ประเด็นที่ 1.1.7 การสร้างนักศึกษาที่ เป็นเลิศ (Excellent Students Profile) ของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
สอดคล้องกับ KPI ของอธิการบดีในประเด็นคุณภาพบัณฑิต (Students E-Profile       21st Century Skills) โดยใน
ปี 2562 มีผลส าเร็จด้านแบบทดสอบสมรรถนะของนักศึกษา ปี 2563 การพัฒนาระบบทดสอบและพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปี2564 ผลส าเร็จด้านระบบการทดสอบ และการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
           ส่วนกิจการนักศึกษา มีพันธกิจในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่พึงประสงค์และเพื่อให้สอดคล้อง   กับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงเห็นสมควรให้ความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค
การพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมต่างๆกับบุคลากร ซึ่งมีหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ   ในศตวรรษที่ 21 
(21st Century Skills) แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

8. วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อให้บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 

         2. เพื่อให้บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการพัฒนากิจกรรม เพื ่อเสริมสร้างทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ให้กับนักศึกษา 

        3. เพื่อให้บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาสามารถน าความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาได้  

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 1.1.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 1.1.2.1) 

1.1.2 การสร้างทักษะแห่งความเป็นเลิศของนักศึกษา 
(Excellent Skills) 
1.1.1.7  21st Century Skills                                              

พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาศตวรรษที่ 21 (21st Century 

Skills) 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1  ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
                                 บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา สามารถพัฒนากิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skills) 
ตัวชี้วัด : (KPI)       
KPI เชิงปริมาณ 

- จ านวนบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาสนใจเข้าร่วม
อบรมร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 

 
80 

 
80 

 
0 

 
0 

 
0 

KPI เชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาที่เข้าอบรมมีความพึง
พอใจหลังการอบรมอยู่ในระดับมาก                                                                                                                              
 2. บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ของผู้เข้า
อบรม (เปรียบเทียบจาก Pre-test/ Post-test) 
3. บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาที่เข้าอบรมได้รับ
ประโยชน์สามารถน าความรูไ้ปพัฒนากิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21อยู่ในระดับมาก 

 
คะแนน 

 
 

ร้อยละ 
 
 

 
คะแนน 

 
5 
 

50 
 
 

 
5 

 
4 
 

50 
 
 

 
4 

 
5 
 
0 
 
 
 
5 

 
0 
 
0 
 

 
 

0 

 
0 
 
0 
 

 
 

0 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21                    

                                            (21st Century Skills) 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

พันธกิจของส่วนกิจการนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ

ที่พึงประสงค ์

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and 
Acquisition) 

สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ในด้านความหมาย ความจ าเปน็ ค าจ ากัดความ      

ตัวบ่งชีท้ักษะและอ่ืนๆ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

จัดท าหลักสูตรขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

น าเสนอหลักสูตรในรปูแบบของพาวเวอร์พอยด์ 

(PowerPoint) 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

น าหลักสูตร ข้ันตอนในรูปแบบของพาวเวอร์พอยด์ 

(PowerPoint) ลงในเวปไซด์ของส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อให้

บุคลากรในหน่วยงานเข้ามาศึกษาได้ตลอดเวลา 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ 

(Knowledge Sharing) 

จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบตัิการเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ

การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และฝกึ

ปฏิบัต ิ

7 การเรียนรู้ (Learning) 

บุคลากรทุกงานในส่วนกิจการนกัศึกษาน าความรู้และขั้นตอนการ

พัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ไปใช้

ปรับปรุงพฒันากิจกรรมฯในงานของตนเอง 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 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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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1.  ยุทธศาสตร์หลัก : การสร้างความเป็นเลิศทางวชิาการ (Academic Excellence) 

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

3. กลยุทธ์ : การพัฒนาความสามารถหลักของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Core Competency   
                Development) 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

5. สถานภาพโครงการ :      โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะท างานห้องสมุดสีเขียว ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 

7. หลักการและเหตผุล :  
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit 

Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในระดับสูง 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเป้าประสงค์ในการด าเนินงานเพื่อเข้าสู่
ส านักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เนื่องจากตระหนักถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561 -2564 ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเลิศทางวิชาการ กลยุทธ์ การสร้างระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนที่เป็นเลิศ 
Green University ก าหนดโครงการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ Green University Award ในอันดับที่
เหมาะสม และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานที่น าสมัยเป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ กลยุทธ์ การ
สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผ่านการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) อันจะน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) การปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงเห็นควรเสนอโครงการจัดการความรู้เรื่อง การปฏิบัติงานขององค์กรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้จากทักษะ และประสบการณ์ด้านการ
ปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

8. วัตถุประสงค์โครงการ : 

8.1 เพื่อแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้จากทักษะ และประสบการณ์ดา้นการปฏิบัตงิานขององค์กรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจากผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

8.2 เพื่อน าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปเปน็แนวพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 
 

27 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

 กลยุทธ์ (ข้อที่ 1.2.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 1.2.2.3) 

การพัฒนาความสามารถหลักของอาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Core Competency Development) 

High Caliber Researchers/ Professors 
- พัฒนาบุคลากรสนบัสนุนการเรียนรู้ให้มีศักยภาพเพื่อ

สนับสนนุการจัดการศึกษาให้ไดม้าตรฐานสากล 

 
10. ระยะเวลาโครงการ :  1 ปี เร่ิมต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : 
สนับสนนุให้บุคลากรมีองค์ความรู้ในการพัฒนาการปฏิบตัิงานขององค์กรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

     

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คะแนน 5 0 1 3 5 

2. รายงานสรปุองค์ความรู้ในการพัฒนาการปฏิบัตงิานขององค์กรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เล่ม 1 0 0 0 1 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

 

1 

การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจ าศนูย์บรรณสารฯ 
เพื่อก าหนด 

 

2 

การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

แสวงหาผู้ทรงคุณวฒุิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ/หรือข้อมูล
ความรู้ในด้านการปฏิบตัิงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลทีไ่ด้เป็นหมวดหมู่ตามประเด็นและ
การจัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

 

4 

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้และจัดรูปแบบ
การน าเสนอให้เข้าใจได้ง่าย 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) น าองค์ความรู้ทีไ่ด้มาเผยแพร่หลากหลายวิธี เช่น บนเว็บไซต์ 
โปสเตอร์ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึง
โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

น าองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถาบนั เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ เช่น การ
ประชุม การเสวนา ฯลฯ 

7 การเรียนรู้ (Learning) น าองค์ความรู้ทไีด้ไปจัดท ารายงานสรปุการน าองค์ความรู้ที่ได้
ไปเปน็แนวพฒันาการปฏบิัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 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 “ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การพฒันาอาจารย์และบุคลากรสนบัสนุนการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ  
(Excellent Academic Staffs and Supporting Staffs) 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพฒันามหาวิทยาลยัที่เป็นเลิศ (Excellent University Profile) 
3. กลยุทธ์ : การสร้างหลักสูตรที่เป็นเลิศ (Excellent Curriculum) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
7. หลักการและเหตผุล :  

  ปจัจัยในการพฒันาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ถูกขับเคลื่อนโดยทรัพยากรบุคลากรของส านักวิชาฯ ซึ่งประกอบด้วย
สายวชิาการและสายสนับสนุน ฉะนั้น เพื่อเกิดการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จึงจ าเปน็ต้องมี
การเตรียมพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของส านักวิชาฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัฯ ส านักวิชาฯ จึงเห็นควรมีการจัดการความรู้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การจัดท าข้อมูลเตรียมความ
ความพร้อมขอรับการรับรองจาก TABEE 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอทุนวิจัย บริการวิชาการของสายวชิาการ 
3) การท างานวิจัย R2R ของสายสนับสนนุ 

8. วัตถุประสงค์ :  
8.1 เพื่อเรียนรู้หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วางแผน เทคนิคในการจัดท าข้อมูลรับรองหลักสูตร ให้เป็นตามเกณฑ์ 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ที่ถูกต้องในรูปแบบเดียวกันทั้งส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์ 
8.2 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอทุนวิจัย บริการวิชาการของพนักงานสายวชิาการ 
8.3 เพื่อให้พนักงานสายสนบัสนุนมคีวามรู้เกี่ยวกับการท างานวิจัย พัฒนางานประจ าสูง่านวิจัย 
 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 1.3.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 1.3.1.2) 

การสร้างหลักสูตรที่เปน็เลิศ (Excellent Curriculum) International Standards  

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อสู่มุ่งความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพงาน 
     บุคลากรของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อสู่ 
     ความเป็นเลิศ 

คะแนน 5 1 2 3. 5 

2.  ความส าเร็จในการปรับปรุงหลกัสูตรที่สามารถยื่น 
     ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
     วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ในรองปีการศึกษา  
     2564 
3. ร้อยละการเขียนโครงการเสนอโครงการวิจัยและ 
    บริการวิชาการใหม่ 
4. จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานสรุปผลงาน 
    โครงการวิจัย หรือบทความวิจัย จากการพัฒนา 
    งานประจ าสู่งานวิจัย 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
 

โครงการ 

100 
 
 
 

100 
 
5 

10 
 
 
 

10 
 
- 

30 
 
 
 

30 
 
- 

60 
 
 
 

60 
 
- 

100 
 
 
 

100 
 
5 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ขั้นตอน รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน คะแนน 

1 ก าหนดประเด็น เปา้หมาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 

2 วางแผนก าหนดกลุ่มเปา้หมาย วันเวลา จัดกิจกรรม งบประมาณ 2 

3 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ตัง้ไว้ 3 

4 วิเคราะห์ประเมินผลงาน 4 

5 สรุปผลการจัดกิจกรรม 5 
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12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

คัดเลือกเคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการจัดการความรู ้

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

แสวงหาความรู้ที่ดีจากผู้มปีระสบการณ์ และรวบรวมไว้ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  

(Knowledge Organization) 

จัดเก็บความรู้และข้อมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศ 
เผยแพร่ใน Web board  
ส านักวชิาฯ ซึง่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

ปรับปรุงรูปแบบเอกสารจากการกลั่นกรองความรู้ให้เป็น
มาตรฐานโดยมีรูปแบบเดียวกันทั้งส านักวิชาฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ในระบบสารสนเทศได้
สะดวก 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้  

(Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบตัิงาน
ตามวัตถุประสงค ์

7 การเรียนรู้ (Learning) บุคลากรมีการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนางานในหน้าที่ 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

ขั้นตอน 

1-6 

ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัตกิารจัดการความรู้ “ส านักวิชาพยาบาลศาสตร”์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------- 
1. ยุทธศาสตร์หลัก : 1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellent University Profile) 
3. กลยุทธ์ : 1.3.1 การสร้างหลักสูตรที่เป็นเลิศ (Excellent Curriculum) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาหลักสูตรส าเร็จรูป (Modular Curriculum) 
5. สถานภาพโครงการ :          โครงการเดิม     โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
7. หลักการและเหตผุล :  

 ในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นไปอย่างรวดเร็ว (Dynamic and disruptive 
changes) ทั้งในระดับโลก (Global) และสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความต้องการด้าน
สุขภาพ  โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อน (Thailand 4.0) การก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Super 
aged society) การเกิดโรคอุบัติใหม่ (Emerging disease) การก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 (21st Century) เป็นต้น อัน
เป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อนและมี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การศึกษาของไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างผลผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีพันธกิจส าคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาหลักสูตร คือ การจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก) และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทางแก่พยาบาลวิชาชีพ และ /หรือ 
บุคลากรในทีมสุขภาพอ่ืน ๆ ส านักวิชาฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญว่าการพัฒนา หรือ การออกแบบหลักสูตรส าเร็จรูป 
(Modular curriculum) เป็นหลักสูตรที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจาก 
เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน
ในการเรียนรู้ และ แต่ละส าเร็จรูปของการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ในตัวเอง (Self-contained)  

   ดังนั้น ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพฒันาหลักสูตร 
ส าเร็จรูป (Modular Curriculum)” นี้ขึ้น 

8. วัตถุประสงค์ :  
1. คณาจารย์มีความรู้เก่ียวกับการการพัฒนา หรือออกแบบหลักสตูรส าเร็จรูป 
2. คณาจารย์น าความรูไ้ปใช้ในการพัฒนา หรือออกแบบหลักสูตรส าเร็จรูป ในระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หรือ หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะสั้น 4 เดือน) 
9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 1.3.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 1.3.1.2) 
การสร้างหลักสูตรที่เปน็เลิศ (Excellent Curriculum) 1.3.1.2 International standards/curriculum in STI 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พฤศจิกายน 2563) สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(กันยายน 2564) 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : 
มีหลักสูตรส าเร็จรูปในระดบับัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
และ หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะสั้น 
4 เดือน) 

 

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตรส าเร็จรูป คะแนน 5 1 2 4 5 
2. หลักสูตรส าเร็จรูประดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
จ านวน 1 หลักสูตร และ หลักสตูรการอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทาง (ระยะสั้น 4 เดือน) จ านวน 1 
หลักสูตร 
 

ร้อยละ 100 20 40 60 100 
 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : หลักสูตรส าเร็จรูปในระดับบณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท) และ หลักสูตรการ
อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะสั้น 4 เดือน) 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

1.1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ 

1.2 น าประเด็นการจัดการความรู้เพื่อการพิจาณาใน

คณะท างานการจัดการความรู้ และคณะกรรมการ

ประจ าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามล าดบั 

1.3 ลงบนัทึกแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับ

หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

2.1 แสวงหาบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ตรงในการ
พัฒนา ออกแบบหลักสูตรส าเร็จรูป 

2.2 ผู้เชี่ยวชาญ ตามข้อ 2.1 แลกเปลีย่นเรียนรู้การพฒันา
หลักสูตรส าเร็จรูปกบัคณาจารย์ของส านักวชิาพยาบาล
ศาสตร์        

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

3.1 บันทึกข้อมูลการจัดการความรู้ในฐานข้อมูลของส านัก
วิชาฯ และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

4.1 ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรส าเร็จรูป 
4.2 วิพากษ์ผลการพัฒนาหลักสตูรโดยผู้เชี่ยวชาญ (ตามข้อ 

2.1) 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 5.1 ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ของส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร ์

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

6.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรส าเร็จรูปน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่อคณะท างานการจัดการ 

      ความรู้ และกรรมการประจ าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ตามล าดับ 

6.2 น าเสนอผลการด าเนินงานในกิจกรรมSUT KM Day 
7 การเรียนรู้ (Learning)  7.1 จัดท าคู่มือการพัฒนาหลักสูตรส าเร็จรูปของส านักวิชา  

      พยาบาลศาสตร ์

 

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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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1.    ยุทธศาสตร์หลัก : 1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellent University Profile) 
3. กลยุทธ์ : 1.3.1 กลยุทธ์: การสร้างหลักสูตรที่เป็นเลิศ (Excellent Curriculum) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : สร้างองค์ความรู้การผลิตสื่อ e-Courseware ด้วยตนเอง 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล :   

 จากยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรที่เป็นเลิศ การพัฒนาวิธีการ
สอนโดยการน าเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาประยุกต์ใช ้ เพื ่อให้น ักศึกษาและผู ้สนใจสามารถเรียนได้ตลอดเวลา 
e-Courseware เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การเรียนมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการ เรียน
การสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ประสานงานหลักในการผลิต E-Courseware ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้เกิดสื่อ E-Courseware ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน ศูนย์
นวัตกรรมฯ จึงเห็นความส าคัญในการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เรียนรู้กระบวนการผลิต e-Courseware ซึ ่งจะ
ต้องการถ่ายองค์ความรู้ “การผลิตสื่อ e-Courseware”  ให้กับคณาจารย์ เพื่อให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน
ที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามชมด้วยตนเองได้ มีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและน่าติดตามชม เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่อาจารย์ นักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป 

8. วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถผลิตสื่อ e-Courseware ดว้ยตนเองได้  
2. เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิครูปแบบตา่งๆ ที่ใชส้ าหรับการผลิต e-Courseware ได ้
3. เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้อุปกรณ์ที่จ าเปน็ส าหรับ e-Courseware ได ้
4. เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการผลิต e-Courseware  

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 1.3.1 ) แนวทาง (ข้อที่  1.3.1.4) 

การสร้างหลักสูตรที่เป็นเลิศ (Excellent Curriculum) e-learning Courseware 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1  ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
สนับสนนุให้คณาจารย์ที่ร่วมผลติ e-Courseware มีความรู้ใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอนดว้ยตนเอง และได้มาตรฐาน
ตามที่ศูนยน์วัตกรรมก าหนด 
ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของ สร้างองค์ความรู้การผลิตสื่อ 
e-Courseware ด้วยตนเอง 

คะแนน 5 0 0 0 5 

2. ร้อยละของคณาจารย์ที่ผลิต e-Coursewareร่วมกับ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาไดส้ าเร็จ  

ร้อยละ 80 0 0 0 80 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : องค์ความรู้การผลิตสื่อ e-Courseware ด้วยตนเอง 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรูท้ี่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

- ก าหนดขอบเขตและประเด็นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ 
โดยวางแผนเตรียมการรวบรวมและค้นคว้าความรู้ 

- ก าหนดแผนการด าเนินงานจัดการความรู้ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 

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

knowledge ที่เก่ียวข้องจากบุคลากร ที่เชี่ยวชาญ และ

แหล่งความรู้อ่ืนๆ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

- ก าหนดหัวข้อและก าหนดความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ 

- ก าหนดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 

4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

- ประมวล จัดระเบียบความรู้ให้เข้าใจง่าย 
- ออกแบบวิธีการน าเสนอความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) - จัดท าคู่มือการใช้งานระบบผลติสื่อการเรียนการสอนด้วย

ตัวเอง 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบผลิตสื่อ

การเรียนการสอนด้วยตัวเอง 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
- คณาจารย์ สามารถใช้ระบบผลิตสื่อการเรียนการสอน

ด้วยตัวเอง 
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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 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ส าหรับนักศึกษา” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.5 การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial &  
    Innovation Capability)  
3. กลยุทธ์: 1.5.1 การสร้างระบบสนับสนุนด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial and 

innovation supporting system)  
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  
5. สถานภาพโครงการ :         โครงการเดิม       โครงการใหม่  
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา  
7. หลักการและเหตุผล :  

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์ ประเทศไทย 4.0 เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ ของประเทศจาก
ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency-Driven Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย ปรับบทบาท เพื่อก้าวสู่
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) เพื่อสร้างแนวคิด ทักษะ และองค์ความรู้ด้าน
ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อเป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่ (New 
Economy Warrior) ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561- 2580) ได้ก าหนดให้ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการขับเคลื่อนใน 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการ ยุคใหม่ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

มากไปกว่านั้น มาตรฐานการอุดมศึกษา. พ.ศ. 2561 ยังได้ก าหนดให้ผลลัพธ์ของผู้เรียนต้องเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา หรือแก้ไข
ปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  สามารถสร้าง
โอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ ซึ่งสอดรับกับรายงานศึกษา คุณลักษณะและทักษะพึง
ประสงค์ในบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for 
Economic Co-operation and Development : OECD) ที่ระบุว่า “ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
(Entrepreneurship & Innovation)” เป็นหนึ่งในทักษะส าคัญที่จะช่วยท าให้บัณฑิตสามารถมองเห็นโอกาส และต่อ
ยอดองค์ความรู้ให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากไปกว่านั้น ในมุมมองของนายจ้าง ความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานในองค์กร  

 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ นักศึกษา 

(Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA) ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาและ ฟูมฟักความเป็น
ผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Nurturing Entrepreneurship @ SUT) ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ จึงได้ร่วมมือกับส านักวิชา/ศูนย์/
สถาน/ส่วน ในการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรด้านการสร้างผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อสร้างและพัฒนาให้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีความโดดเด่น และสร้างมวลวิกฤติ (Critical Mass) 
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ของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น  เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่นักศึกษา
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการยกระดับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ (Entrepreneurial University) และเป็นผู้น าในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการ
ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้  

      ดังนั้น โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการส าหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship 
Development Academy: SEDA) จึงมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ดังนี้ วิสัยทัศน์: SEDA เป็นกลไกส าคัญที่
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) 
และเป็นผู้น าในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ พันธ
กิจ: พัฒนาและฟูมฟักความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Nurturing Entrepreneurship @ 
SUT) กลยุทธ์: การสร้างระบบสนับสนุนด้านความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurial and 
innovation supporting system)  

8. วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้สามารถพัฒนาความเป็น  
ผู้ประกอบการและนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา  

2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นด้านความเป็นผู้ประกอบการ เป็นที่ต้องการของ  
ตลาดแรงงาน  

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพ  
4. เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)” ที่ ได้รับ

การยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดบัโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 1.5.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 1.5.1.1) 

การสร้างระบบสนับสนนุด้านนวัตกรรมและ ความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial and innovation 
supporting system) 

Entrepreneurial and innovation curriculum 
 

10. ระยะเวลาโครงการ : 3 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
การพัฒนาความเปน็ผูป้ระกอบการ  
ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาความเปน็
ผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั  

คะแนน 5 3 3 4 5 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ พัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ 
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

การวิเคราะห์สถานการณป์ัจจุบนั นโยบายของ รัฐบาล 
กระทรวง อว. และมหาวิทยาลยั เก่ียวกับการพัฒนาความเปน็
ผู้ประกอบการ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

การศึกษารูปแบบ วิธีการ กระบวนการและ เครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาความเปน็ ผูป้ระกอบการ และขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั แห่งการประกอบการ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

จัดท าแนวทางขัน้ตอนปฏบิัติการ กระบวนการพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

พัฒนากลไกการประมวลความรู้และกลั่นกรอง ความรู้ ทั้งใน
ระดับ Implicit Knowledge และ Explicit Knowledge 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) พัฒนากระบวนการเข้าถึงความรู้ ทั้งในรูปบบ Dialogue, On-
the-Job Training, Observe, และ Brainstorming 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

จัดประชุมเพื่อสรุปผลการพฒันาความเป็นผู้ ประกอบระหว่าง
ผู้บริหาร และพนักงานเป็น ประจ า 

7 การเรียนรู้ (Learning) ถอดบทเรียนการพัฒนาความเปน็ผู้ประกอบการ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปผล และปรับปรุงแนวทางการปฏบิัติงานฯ 
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12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

ขั้นตอน 

1-6 

ขั้นตอน 

1-7 
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ยุทธศาสตร์หลัก 
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

(Research University) 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอน 
จับยึดนิวตรอน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------- 
1. ยุทธศาสตร์หลัก : การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างการยอมรับระดับชาติ และระดบัสากล (National & International Acceptance) 
3.    กลยุทธ์ : การสร้างกระบวนการการวิจัยที่เปน็เลิศ (Excellent research approach) 
4.    ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การเสริมสร้างความรู้การออกแบบอาคารเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ด้วยการใช้  
       โปรแกรม Building Information Modeling: BIM  
5. สถานภาพโครงการ :          โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการจัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยดึนิวตรอน 
7. หลักการและเหตุผล :  

  อาคารเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตามมาตรฐานสากล การออกแบบอาคารฯ ต้องครอบคลุมทุกระบบ
ที่ใช้งานในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย โดยแบบอาคารฯ จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงสร้าง
อาคารฯ ทุกส่วน ในรูปแบบ Total Solution เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ การประมาณการการใช้วัสดุ และการ
ประมาณราคาการก่อสร้างในเบื้องต้น อีกทั้ง ยังสามารถช่วยสนับสนุนให้เกิดการวางแผนการบ ารุงรักษาระบบ
ภายในอาคารฯ ได้ครบถ้วนมากขึ้น ด้วยโปรแกรมจะแสดงข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคของวัสดุ -อุปกรณ์ที่น ามา
ออกแบบทุกส่วน และทุกระบบ บุคลากรประจ าโครงการฯ จึงควรมีความรู้ด้านการออกแบบอาคารฯ ในรูปแบบ
ดังกล่าว และสามารถใช้งานโปรแกรมฯ ให้มีความช านาญ เพื่อการด าเนินงานด้านอาคารเครื่องฯ ถูกต้อง และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

8. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โครงการฯ มีการออกแบบอาคารเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุก
ระบบ และบุคลากรภายในโครงการฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ และสามารถออกแบบอาคารฯ โดยใช้งาน
โปรแกรมในรูปแบบ Total Solution ที่เก่ียวข้องได้ 
 

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 เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
1. บุคลากรภายในโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบ
อาคาร ด้วยการใช้โปรแกรม Building Information Modeling: BIM 
และสามารถใช้งานโปรแกรม BIM เพื่อสร้างรูปแบบจ าลองข้อมูลอาคาร
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มทส. ได้ครอบคลุมทุกระบบ 
2. เกิดความร่วมมือและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน มทส.  
ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของบุคลากรภายในโครงการฯ ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการออกแบบอาคารด้วยการใช้โปรแกรม Building 
Information Modeling: BIM ที่ครอบคลุมทั้งระบบ (ARC, STR, 
MEP)  

คะแนน 5 1 2 3 5 

2. ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์
2.1 โครงการฯ มีแบบอาคารเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใน
รูปแบบ Building Information Modeling: BIM ที่ครอบคลุม
ทั้งระบบ (ARC, STR, MEP) 
2.2 โครงการฯ มีข้อมูลโครงสร้างอาคารฯ และข้อมูลระบบที่
เก่ียวข้องและงบประมาณราคาการก่อสร้างอาคารฯ ใน
เบื้องต้น 

 
โปรแกรม 

 
 

ชุด 

 
2 
 
 
1 

 
0 
 
 
0 

 
0 
 
 
1 

 
1 
 
 
0 

 
1 
 
 
0 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : บุคลากรภายในโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบอาคาร

ด้วยการใช้โปรแกรม Building Information Modeling: BIM ที่ครอบคลุมทั้งระบบ 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอยีดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม

ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจ า

หน่วยงาน  
2 การสร้างและแสวงหาความรู้  

(Knowledge Creation and Acquisition) 
1.  ศึกษารายละเอียดโปรแกรม BIM ส าหรับการออกแบบ

อาคารฯ เบื้องต้น 
2.  สืบค้นข้อมูลผู้เชีย่วชาญการใช้โปรแกรม BIM 
3.  ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ (วทิยากร) และผู้เกี่ยวข้องเพื่อ

การจัดการฝึกอบรม  
4.  จัดท าแผนปฏบิัติการฝึกอบรม/ก าหนดช่วงเวลา และ

ขอบเขตโครงการฯ 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ; การออกแบบ 
   อาคารฯ ด้วยการใช้โปรแกรม BIM (ภายใน 
   หน่วยงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอยีดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
2. ฝึกปฏิบัติจัดการออกแบบอาคารฯ ด้วยการ 
   ใช้โปรแกรม BIM 
3. ประมวลปัญหา/ข้อสงสัย /หารือรับ 
   ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขร่วมกัน  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

1. ด าเนินงานออกแบบอาคารฯ ด้วยการใช้ 
   โปรแกรม BIM (ร่างแบบอาคารฯ) 
2. ตรวจสอบแบบอาคารฯ (ผู้เชี่ยวชาญ) 
3. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุโครงสร้าง  
    อาคารฯ ที่ครอบคลุมทั้งระบบ (ARC, STR,  
    MEP) และประเมินราคา  

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 1. จัดเก็บโปรแกรม BIM บนระบบเซิร์ฟเวอร์ของ
โครงการฯ   

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

1. วิเคราะห์-ตรวจสอบงานแบบอาคารฯ/เสนอความเห็น 
ในแบบอาคารฯ ที่เก่ียวข้อง 

2. แนะน า/ถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรม BIM ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง  

7 การเรียนรู้ (Learning) 1. แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ บูรณาการการใช้ประโยชน์ และ
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน มทส. กับ
เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เพื่อลดความผิดพลาด ลดความ
ซ้ าซ้อน และลดขั้นตอนการท างาน 

2. จัดคู่มือในการบ ารุงรักษาอาคารฯ (Preventive 
Maintenance)  

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 - 2 

ขั้นตอน 

3 

ขั้นตอน 

4 

ขั้นตอน 

5-6 

ขั้นตอน 

7 
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ยุทธศาสตร์หลัก 

การสรา้งคุณค่าตอ่เศรษฐกิจและสงัคมด้วยวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี และนวัตกรรม   

   (Social & Commercial – STI Impact) 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ฟาร์มมหาวิทยาลัย” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

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 : องค์ความรู้การเลี้ยงและการดูแลม้าอย่างถูกวิธี 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานสัตวศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
7. หลักการและเหตุผล :  

  ด้วยฟาร์มมหาวิทยาลัยได้มีการเรียนการสอนด้านการเลี้ยงและการดูแลม้า ส าหรับนักเรียนนักศึกษา 
แต่ยังไม่เป็นที่รับรู้ส าหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งการเลี้ยงและการดูแลม้าอย่างถูกวิธียังไม่มีหลักสูตรการให้ความรู้อย่าง
กว้างขวางเนื่องจากม้าที่ใช้ในการเรียนรู้มีราคาสูงและการดูแลค่อนข้างหลายขั้นตอน ผู้ดูแลต้องมีประสบการณ์และ
ความช านาญจ าเพาะ ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงเห็นว่าองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลม้ามีประโยชน์และควร
เผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป 

8. วัตถุประสงค์ :  
  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลมา้อย่างถกูวิธี 
               2. เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงและการจัดการม้าอย่างถูกวิธี 
 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 3.2.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 3.2.2.2) 

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม Social Accountability in STI 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลมา้
อย่างถูกวิธี ให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะชน 
ตัวชี้วัด :       
     1. ระดับความส าเร็จของการสร้างองค์ความรู้ด้านการ
เลี้ยงและการดูแลมา้อย่างถูกวิธ ี

คะแนน 5 0 
 

1 2 
 

2 

2. มีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลม้าโดยจัดท า
เป็นรูปเล่มข้อมูลการเผยแพร่และวีดีทัศน ์

ชุด 2 0 0 0 2 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : รูปเล่มข้อมูลการเผยแพร่และวีดีทัศน์ จ านวน 2 ชุด  

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

รวบรวมข้อมูลและประเด็นเก่ียวกับการจัดการความรู้เรื่อง

เก่ียวกับม้า ประเภทชนิด สายพนัธ์ ลักษณะการใช้งาน  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

ค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง การดูแล การควบคุม 

ฝึกบังคับ การสังเกตุพฤติกรรมม้า การให้อาหาร การท า

ความสะอาด ตลอดจนการสร้างความคุ้นเคยกับม้า 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

น าข้อมูลมาเรียบเรียงให้เป็นขั้นตอนและเหมาะส าหรับ

การศึกษา 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

ทบทวนและศึกษาขั้นตอนให้ครบถ้วนตามหลักสูตรการเลี้ยง

และการดูแลม้า 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) บันทึกภาพและเสียงการฝึกบังคบั การขี่ และการดูแลมา้

อย่างถูกวิธี 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

น าองค์ความรู้ทีไ่ด้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคคล

ทั่วไป 

7 การเรียนรู้ (Learning) จัดท ารูปเล่มคู่มือและสื่อวีดีทัศน์และเปิดสอนให้แก่ผู้สนใจ

ทั่วไป 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

2-3 

ขั้นตอน 

3-4 

ขั้นตอน 

4-5 

ขั้นตอน 

5-7 
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ยุทธศาสตรห์ลัก 
การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

    (North-Eastern Culture Engagement) 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ”  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------- 
1. ยุทธศาสตร์หลัก : 4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture 

Engagement) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Local 

Knowledge Management Using STI) 
3. กลยุทธ์ : 4.1.1  การใช้ประโยชน์ “อุทยานการเรียนรู้สิรนิธร” เพื่อท้องถิ่น (local technology outlets) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7. หลักการและเหตผุล :  

    ด้วยศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับมอบภารกิจจากมหาวิทยาลัยให้ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่ 
อพ.สธ. คลอง ด้านงานสนองพระราชด าริ และงานสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯมีอุทยานการเรียนรู้สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการในการ
สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้ภายนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility, USR)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ แมลงและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบ เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมเน้นการปลูกฝังและสร้างจิตส านึก จึงได้มีการน า
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เด็ก 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป  เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เป็นทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้ที่เน้นความทันสมัย และมีความเป็นสากล  

       ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม และการยกระดับองค์กรศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ของท่าน
อธิการบดี การพัฒนาศักยภาพบุคคลและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนที่ส าคัญในการ
พัฒนาองค์กร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  

8. วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกันบูรณาการพัฒนาแหลง่เรียนรู้  
2. เพื่อรวบรวมเทคนิคและองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ท างานสูง 
3. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างกันก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอด

งานได้ 
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9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 4.1.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 4.1.1.1) 

การใช้ประโยชน์ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” เพื่อท้องถิ่น (local 
technology outlets) 

การใช้ประโยชน์ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร”           
เพื่อท้องถิ่น local technology outlets 

10. ระยะเวลาโครงการ : …1….. ป ีเร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ...2564...... สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ...2564..... 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
พัฒนาอุทยานการเรียนรู้สิรินธร “เป็นแหล่งสะสมองค์
ความรู”้ ในลักษณะ Interactive Science Museum เพื่อ
แสดงองค์ความรู้ท้องถ่ินภูมิปัญญาชาวบา้นที่อธบิายดา้น STI 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการมีแนวทางในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

คะแนน 5 1 3 4 5 

2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ คน 25 - 8 9 8 
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในงาน 

ร้อยละ 50 - - - 50 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ร้อยละความส าเร็จของการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

แสวงหาบุคลากรผู้มีความสามารถ ประสบการณ์เปน็ที่ยอมรับ
และได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานอยู่เป็นประจ าที่เก่ียวข้องใน
ประเด็นที่ก าหนด 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

การจัดท าฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Base)  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

การปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ เช่น ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบนัสอดคล้องและตรงตามความต้องการของ
แต่ละแหล่งทนุ 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) การสื่อสารผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น การประชุมหารือ Web Site 
หน่วยงาน หนังสือประชาสัมพนัธ์โครงการ Line เป็นต้น 



 
 52 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

ด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรูใ้นหัวข้อที่ก าหนด โดยการเรียนรู้
จากการเขียนข้อเสนอโครงการจริง (Leaning by Doing) และ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกอบรม (Leaning by Training)  

7 การเรียนรู้ (Learning) - บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณได้จริง 
- ประเมินผลลัพธ์ร้อยละของบคุลากรที่เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้อย่างเข้าใจ 

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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ยุทธศาสตรห์ลัก 
การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม  

และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ     
(Smart Management, Good Governance and  

Quality Ecosystem) 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส่วนอาคารสถานที่” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------- 
1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานทีน่ าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างมหาวิทยาลัยที่น าสมัยด้วยดิจิทัล (Smart Campus : Digital University) 
3. กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT application for university) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า TOR รถยนต์เช่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5. สถานภาพโครงการ :         โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานยานพาหนะ ส่วนอาคารสถานที่ (นางธนิตา  เสรีคชหิรัญ) 
7. หลักการและเหตผุล :  

  การจัดท า TOR รถยนต์เช่าเป็นงานที่ต้องใช้ข้อมูลรายละเอียดที่น ามาใช้หลายชนิดที่น ามาใช้ค านวณ
ราคากลาง และ มทส.ยังไม่มีคู่มือในการด าเนินงานในเรื่อง TOR รถยนต์เช่ามาก่อน 

8. วัตถุประสงค์ :  
  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า TOR รถยนต์เช่า ให้กับผู้ที่ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ TOR ผู้ที่มี
ความสนใจในการจัดท า TOR รถยนต์เช่า โดยยึดหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ประสานกับ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.1.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.1.1.1) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย 
(IT application for university) 

Intelligent mass transport 
 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
      มีคู่มือในการจัดท าร่าง TOR รถยนต์เช่าที่มีความชัดเจน 

สามารถเผยแพร่ให้บุคคลที่สนใจได ้
ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือ ในการจัดท า
ร่าง TOR รถยนต์เช่า 

2. ร้อยละของการน าระดับความส าเร็จของการจัดท า
คู่มือไปถูกเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

คะแนน 
 

ร้อยละ 

4 
 

100 

1 
 
0 

2 
 
0 

3 
 

50 

4 
 

100 

3. คู่มือ TOR ได้ถูกเสนอเพื่อขอช านาญงาน 
(ความก้าวหนา้ในอาชีพ) 

ผลงาน 1 0 0 
 

0 1 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : การน าความรู้ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นคู่มือถูกเผยแพร่และสามารถใช้งานได้
จริง โดยในปทีี่ด าเนนิการจัดท า TOR รถยนต์เช่า ต้องไม่มีการขยายระยะเวลาสามารถจัดจ้างได้ทันตามก าหนด 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอยีดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

- ก าหนดหัวข้อต่างๆ ที่ควรมีในคูม่ือ 
- รวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

- รวบรวมเอกสารต่างๆ ตามประเด็นที่ก าหนด และ
รวบรวมความรู้จากทักษะที่เคยปฏิบัติมา 

- ใช้เคร่ืองมือ KM ต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

- จัดท าประเด็นย่อย ๆ และการจดัเก็บข้อมูลลงตาม
หมวดหมู่ที่ก าหนด 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement)  

- วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสมัพันธ์ของข้อมูลที่ได้ 
และจัดรูปแบบการน าเสนอ 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
- น าคู่มือการปฏิบัตงิานประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานจริง 
- น าความรู้ ทักษะ การปฏบิัติและกเปลี่ยนความรู้ภายใน

หน่วยงาน 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

- เผยแพร่คู่มือการจัดท า TOR รถยนต์เช่า     โดย
แจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายใน    ส่วนอาคาร
สถานที ่

- เผยแพร่ผ่าน Web Site ของสว่นอาคารสถานที่ 
7 การเรียนรู้ (Learning) - น าความรู้ทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชนจ์ริงและพัฒนาให้ดีขึ้น 

 

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 “ส านักวิชาวิทยาศาสตร์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5. การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
                         (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5.1 การสร้างมหาวิทยาลัยที่น าสมัยด้วยดิจิทัล (Smart Campus : Digital University) 
3. กลยุทธ์ : 5.1.1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT Application for University)   

            5.1.2. การจัดการและระบบเพื่อการเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทัล (Management and system for digital  
                    university) 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
5. สถานภาพโครงการ :              โครงการเดิม       โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
7. หลักการและเหตผุล :  

             ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 445 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 
319 คน จากจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีจ านวนมาก จึงมีความจ าแป็นที่หน่วยงานจะต้องมีระบบการ
บริหารจัดการด้านข้อมูลนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน
ของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2561-2564 (SUT Re-Profile 2020) อีกด้วย 
  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม KM โดยพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่โครงการได้ลาออก จึงท าให้การด าเนินงานดังกล่าวยังไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการ
จัดกิจกรรม KM ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา ให้พร้อมต่อกาารปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที ่ควรก าหนดให้มีการจัดท า
โครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ให้พร้อม
ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                

8. วัตถุประสงค์ :  
 1. เพื่อให้ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มีระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ถูกต้องรวดเร็ว 
และเป็นปัจจุบัน  

                  2. เพื่อพัฒนาระบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อให้มีการบริหารจัดการงานด้านเอกสารอย่างเป็นระบบ และสามารถในการก ากับ ติดตาม และ

รวบรวม 
       ข้อมูลต่างๆ ประมวลผลและน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่พร้อมต่อการด าเนินงานประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และ
ประกอบการ 

 ด าเนินงานของส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาฯ 
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9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.1.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.1.1.2) 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT 

Application for University)   

Efficient MIS for executive decision database 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ มีระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบ การจัดการ
ข้อมูลนักศึกษา 

คะแนน 5 - 1 3 5 

2. ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcomes)                           
     2.1 การจัดการระบบเอกสารมีความถูกต้อง   
     รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน    

2.2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

         2.3 มีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานของ  
         ผู้บริหาร                         
 

 
ระบบ 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

-  คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ก าหนดประเด็นและหัวข้อใน

การจัดท า KM ของหน่วยงาน 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

-  เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์แบ่งปัน

แลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาฯ, เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

3  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

-  เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หารือ

ร่วมกับคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และเจา้หน้าทีว่ิเคราะห์

คอมพิวเตอร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดท าระบบข้อมูล

งานบัณฑิตศึกษา 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

-  เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หารือ

ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ ส านักวิชา

วิทยาศาสตร์ เพื่อจัดท าระบบขอ้มูลงานบัณฑิตศึกษา 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) - เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ

เจ้าหน้าทีป่ระจ าสาขาฯ ทดลองใช้ระบบงานบัณฑิตศึกษา 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

-  เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ

เจ้าหน้าทีป่ระจ าสาขาฯ ทดลองใช้ระบบ พร้อมกับร่วมกัน

แบ่งปนัผลของการใช้ระบบ/ปัญหา/อุปสรรค ในการทดลองใช้

ระบบ 

- สรุปผลการด าเนนิงานและการทดลองใช้ระบบต่อผู้บริหาร

ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์

- น าเสนอผลการด าเนินงานในกิจกรรม SUT KM Day 

7 การเรียนรู้ (Learning) - เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา เจา้หน้าทีป่ระจ าสาขาฯ และ

ผู้เกี่ยวข้อง 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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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS)” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------- 
1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5. การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5.1 การสร้างมหาวิทยาลัยที่น าสมัยด้วยดิจิทัล (Smart Campus : Digital University) 
3. กลยุทธ์ : 5.1.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย ( IT application for university) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การออกแบบและศึกษาระบบงานประกอบจัดจ้างพัฒนาระบบ 
5. สถานภาพโครงการ :          โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS) 
7. หลักการและเหตผุล : 

 เนื่องด้วยปัจจุบันหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบจ านวนมากในแต่ละปี แต่ยั งไม่
สามารถจัดท าเอกสารแสดงความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศที ่ชัดเจนได้ เพื ่อช่วยให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยสามารถเขียนรายงานการออกแบบระบบสารสนเทศประกอบการจัดจ้างพัฒนาระบบในรูปแบบ
เดียวกัน ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ จึงได้จัดการความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และศึกษา
ระบบงานประกอบการจัดจ้างพัฒนาระบบ เพื่อใช้เป็นคู่มือให้เจ้าหน้าที่ SA ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ศึกษาระบบ และจัดท าเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศในรูปแบบเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นคู่มือให้เจ้าหน้าที่ 
SA ภายในหน่วยงานของสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ส าหรับตรวจสอบรายงานการออกแบบ
ระบบสารสนเทศประกอบการจัดจ้างพัฒนาอีกด้วย 

8. วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ SA ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสามารถจัดท ารายงานการออกแบบและ
ศึกษาระบบงานประกอบจัดจ้างพัฒนาระบบ ในรูปแบบเดียวกัน โดยหากเกิดปัญหาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที 

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. 2564   สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
เพื่อสนับสนุนการจัดท าเอกสารการออกแบบและศึกษา
ระบบงานในทิศทางเดียวกันภายในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลยั 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

ตัวชี้วัด :       
1. เจ้าหน้าที่ SA ภายในหนว่ยงานของมหาวิทยาลัย 
สามารถตรวจสอบรายการการออกแบบและศึกษา
ระบบงานประกอบจัดจ้างพัฒนาระบบ  

หน่วยงาน 5 1 2 3 5 

2. จ านวนโครงการการออกแบบและศึกษา
ระบบงานประกอบจัดจ้างพัฒนาระบบ 
 

โครงการ 10 1 4 7 10 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone :  

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

ก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ คือ การเขียนรายงานการ

ออกแบบระบบสารสนเทศประกอบการจัดจ้างพฒันาระบบ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

จัดท าเอกสารประกอบการจัดการความรู้ เช่น แบบฟอร์ม เช็ค

ลิสต์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเปน็ต้องใช้ในการท ากิจกรรม

จัดการความรู้ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อมูล และความรู้ต่างๆ มาสรุปเปน็

เอกสารหรือแบบฟอร์มมาตรฐานที่สามารถน าไปใช้ร่วมกัน 

และเป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งมหาวิทยาลัย 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เผยแพร่เอกสารหรือแบบฟอร์มที่ได้จากข้ันตอนที่ 4 เพื่อใช้

งานร่วมกัน 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

เมื่อใช้งานเอกสารหรือแบบฟอร์มไปได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

หากมีข้อคิดเห็น ข้อมูล หรือความรู้อ่ืนๆ เพิ่มเติม จะท าการ

รวบรวมไว้เพื่อใช้ในการปรับปรงุเอกสารหรือแบบฟอร์มต่อไป 

7 การเรียนรู้ (Learning) หากมีการปรับปรุงเอกสารหรือแบบฟอร์มเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ก็

จะเผยแพร่ให้ใช้งานต่อไป 
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12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

...1... 

ขั้นตอน 

...2... 

ขั้นตอน 

...3-4... 

ขั้นตอน 

...5... 

ขั้นตอน 

...6-7... 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ศูนย์บริการการศึกษา” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานทีน่ าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างมหาวิทยาลยัที่น าสมัยดว้ยดิจิทลั (Smart Campus : Digital University) 
3. กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลยั  (IT application for university) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบตัิที่ดีในการอนุมัติค าร้องออนไลน์ (การลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม ลงเกิน

หน่วยกิตที่ก าหนด (กรณีกลุ่มเตม็) ถอนรายวิชา ผ่านระบบ online )  
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริการการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล :    

            ศูนย์บริการการศึกษา ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีบริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 6 บริการ  ได้แก่  บริการด้าน
การรับนักศึกษา ตารางสอนตารางสอบ การลงทะเบียนนักศึกษา การบริการจัดสอบ การประมวลผลการศึกษา และ
การตรวจสอบส าเร็จการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะให้งานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพสูงสุด 
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ ให้บริการในหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะระบบทะเบียนและประเมินผล 
Online ที่รองรับการเข้าใช้งานจาก ผู้สมัครเข้าศึกษา นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง มีระบบต่าง ๆ 
อาทิ ระบบรับสมัคร  ระบบทะเบียน ระบบตารางสอน ระบบตารางสอบ ระบบวัดผลและประมวลผล ระบบส าเร็จ
การศึกษา  ระบบการเงินนักศึกษา  ระบบลงทะเบียนสหกิจศึกษา  ระบบงานกิจการนักศึกษา  และงานประเมิน
คณาจารย์  ปัจจุบันฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประเมินผล  รองรับจ านวนผู้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย
นักศึกษา จ านวน 16,000 คน คณาจารย์ จ านวน 500 คน  บุคลากร จ านวน 200 คน ผู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน 
15,000 คนต่อปี และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน Back Office จ านวน 107 เครื่อง  ดังนั้นการให้บริการจึงต้องมีความ
สะดวก รวดเร็ว ในทุกที่ ทุกเวลา การปรับปรุงงาน วิธีการ จึงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาบริการ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ฯ ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ลงเกิน      
หน่วยกิตที่ก าหนด ถอนรายวิชา  ออนไลน์  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์  โดยนักศึกษายื่น    
ค าร้องออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th หลังจากที่นักศึกษายืนยันค าร้องออนไลน์แล้ว จะมีระบบแจ้ง
เตือนไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ  เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติรายวิชาที่นักศึกษายื่นค าร้องออนไลน์แล้ว  
จากนั้นระบบจะลงทะเบียนให้กับนักศึกษา และปรากฎตารางเรียนตารางสอบ  แต่จากการลงทะเบียนที่ผ่านมา
พบว่ามีนักศึกษาบางรายยื่นค าร้องออนไลน์แล้ว แต่รอผลการพิจารณาเป็นระยะเวลานาน หรืออาจารย์บางท่านไม่
พิจารณาค าร้อง  และบางค าร้องต้องพิจารณาตามล าดับขั้น  ผู้อนุมัติล าดับถัดไปไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้  
ส่งผลให้ค าร้องค้างในระบบจ านวนมาก และนักศึกษาไม่สามารถวางแผนการลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดการลงทะเบียนเรียน และทราบตาราง ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการจัดการความรู้ในเร่ือง การอนุมัติค าร้อง
ออนไลน์ (การเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม ลงเกินหน่วยกิตที่ก าหนด (กรณีกลุ่มเต็ม) ถอนรายวิชา ผ่านระบบ online)  นี้
เพื่อให้การบริการเกิดผลส าเร็จสูงสุด 
 

8. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว ในทุกที่ ทุกเวลา กับบริการที่จดัให้ 
 
 
 
 



 
 63 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

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

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT 
application for university) 

Digital wide campus 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : การอนุมัตคิ าร้องออนไลน์ การเพิ่ม 
เปลี่ยนกลุ่ม ลงเกินหน่วยกิตที่ก าหนด (กรณีกลุ่มเต็ม) ถอน
รายวิชา ได้รับการอนุมัต ิ

 

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการมีแนวปฏิบตัิที่ดีในการ
อนุมัติค าร้องออนไลน ์

คะแนน 5 1 2 3 5 

2. จ านวนการอนุมัติค าร้องออนไลน์ การลงทะเบียน
เพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม ลงเกินหน่วยทีก่ าหนด (กรณีกลุ่มเต็ม) 
ถอนรายวิชา ได้รับการอนุมัติ (คน/วิชา) 

ร้อยละ 70 - - - 70 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : การอนุมัติค าร้องออนไลน์ (การเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม ลงเกินหน่วยกิตที่

ก าหนด (กรณีกลุ่มเต็ม) ถอนรายวิชา ผ่านระบบ online)   

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

การอนุมัติค าร้องออนไลน์  การลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม 
ลงเกินหน่วยกิตที่ก าหนด (กรณีกลุ่มเต็ม) ถอนรายวิชา ผ่าน
ระบบ online  ที่มปีระสทิธิผล 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

1) ศึกษาจากกรณีศึกษา มหาวทิยาลัยที่ใช้แนวทางนี้ เพื่อ
แสวงหา best practice 
2) ศึกษาแนวทางเดิมที่เคยท ามาเพื่อทบทวนปัญหาและ
อุปสรรค  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

ประมวลและกลั่นกรองความรู้ วิธีการ ที่เก่ียวข้องกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

คัดเลือกความรู้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อาจารย์  
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน ตามกลุ่มเป้าหมาย 
-จัดท าคู่มือการใช้งานในแตล่ะกลุ่ม                 
-จัดท า คลปิ แนะน าการใช้งาน 
- จัดท าบนัทึกข้อความส่งส านักวิชาเก่ียวกับแนวปฏิบัติใน
การอนุมัติค าร้องออนไลน ์
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ก าหนดวิธีการเข้าถึงความรู้ ของแต่ละกลุ่มเปา้หมาย ใน
หลายหลายช่องทาง เช่น 
Website social media Plate form 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

แนะน านักศึกษา อาจารย์  
- แบ่งปนัความรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Clip 

tiktok  เอกสาร ฯลฯ 
- พบนักศึกษา อาจารย์ ตามส านกัวิชา ฯลฯ 
- E-mail 
- Line กลุ่มเลขาส านักวชิา 

7 การเรียนรู ้(Learning) นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปฏิบตัิการ ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธผิล  

 

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 “ส่วนทรัพยากรบุคคล” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

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

University) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : โครงการจัดท าระบบความรู้กระบวนการท างานด้านบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย

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

 คู่มือการปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเร่ิมต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ 
ที่ระบุถึง ขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น การจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานท าให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและ
กัน บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายต าแหน่ง
งาน ลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจาก การท างานที่ไม่เป็นระบบ ช่วยในการออกแบบระบบงาน
ใหม่และปรับปรุงงาน 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. .2564 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
มีฐานขอ้มูล (online) กระบวนการท างาน ดา้นบริหาร
บุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ตัวชี้วัด :       

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนงานด้านบริหารบุคคล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ร้อยละ 100 0 0 100 0 

2. คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ดา้นบริหารบุคคลของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ตามแผนด าเนนิการ
ประจ าปี 2563 

ร้อยละ 100 0 0 0 100 

3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล
กระบวนการท างานดา้นบริหารบุคคลของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

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 าหนดประเดน็การจัดการความรูป้ระจ าปี 
“โครงการจัดท าระบบความรู้กระบวนการท างานด้านบริหาร
บุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี 
1.1 รวบรวมกระบวนงานด้านบริหารบุคคลของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
1.2 วิเคราะห์ความส าคัญของแต่ละกระบวนการท างาน 
เลือกกระบวนงานเพื่อจัดท า SOP ประจ าปี 2563 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

การเตรียมความพร้อมของพนักงานโดยจัดอบรม SOP เพื่อ
เรียนรู้การจัดการความรู้ให้เป็นกระบวนการ  

4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

มอบหมายพนักงาน เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับกิจกรรม Story 
Telling 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) จัดกิจกรรม Story Telling เพื่อแบ่งปนัความรู้กระบวนการ
ท างาน 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

น าความรู้เข้าระบบฐานข้อมูล 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

7 การเรียนรู้ (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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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส่วนพัสดุ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5. การบริหารงานที่น าสมัย เปน็ธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5.3 การบริหารแบบประสานภารกิจ และการจัดการคนที่มีความสามารถสูง  

(Matrix and Talent Management) 
3. กลยุทธ์ : 5.3.1 การรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix Management) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบตัิการซื้อหรือจ้างโดยวิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding    

                                 วงเงินเกิน 500,000 บาท 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนพัสด ุ
7. หลักการและเหตผุล :  

           การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยส่วนพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งในการปฏิบัติงานส่วนพัสดุต้องกระท าทุกอย่างทุกข้ันตอนให้
ถูกต้องตามที่ระเบียบก าหนด ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ อย่างลึกซึ้งและแม่นย า เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อ
ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการปฏิบัติงาน ส่วนพัสดุตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงมี
แนวความคิดสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการท างานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการท างาน และสามารถ
ตรวจทานขั้นตอนการปฏิบัติงานได้  ส่วนพัสดุได้พิจารณาเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบมีขั้นตอนการปฏิบัติที่
ส าคัญค่อนข้างมาก อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอนซึ่งเป็นไปได้ จึงควรมีการรวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี น ามาจัดการให้เป็นระบบหมวดหมู่และ
เป็นเครื่องมือการท างานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจง่าย แต่เนื่องจากวิธีการซื้อหรือจ้างมีหลากหลาย
วิธี  โดยวิธีหนึ่งที่ส าคัญคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding วงเงินเกิน 500,000 บาท  ดังนั้น ส่วนพัสดุจึงเห็น
ควรจัดการความรู้ในวิธีดังกล่าว ภายใต้หัวข้อเรื่อง “แนวปฏิบัติการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-
bidding วงเงินเกิน 500,000 บาท” 

8.   วัตถุประสงค์ :  
8.1  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป                  

e-bidding วงเงินเกิน 500,000 บาท 

8.2  เพื่อทบทวนกระบวนการท างานให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการที่ถูกต้อง   

8.3  เพื่อสร้างมาตรฐานในการท างาน 

8.4  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ 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 เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11.  รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

2565 2566 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
มีคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 

        

ตัวชี้วัด :         
1. ระดับความส าเร็จของกระบวนการการจัดท า

คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง แนวปฏิบัติการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
e-bidding วงเงินเกิน  500,000 บาท 

คะแนน 5 0 1 3 5 0 0 

2. คู่มือ เรื่อง แนวปฏิบัติการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding วงเงินเกิน  
500,000 บาท 

เล่ม 1 - - - 1 0 0 

3. การเผยแพร่แนวปฏิบัติการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding วงเงินเกิน  
500,000 บาท 

ร้อยละ 100 - - - 100 0 0 

 
12.ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : การจัดท าคู่มือ “แนวปฏิบัติการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-

bidding  วงเงินเกิน 500,000 บาท” 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

1.1 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเก่ียวกับการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ และมีการก าหนดประเด็น
และนิยามความรู้ร่วมกัน 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

2.1   ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
2.2   ประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์จากผู้รู้ผูท้ี่เชี่ยวชาญ 
 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

3.1   น าข้อมูลมาจัดการสรุปเปน็หมวดหมู่ 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

4.1   ประชุมวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลที่ได้ 
4.2   ก าหนดขอบเขตรายละเอียดของคู่มือ 
4.3   จัดท าคู่มือแล้วเสร็จ 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 5.1   ส่งคู่มือให้เจ้าหน้าที่ผูป้ฏบิัติงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อศึกษาและน าไปใชป้ระโยชน ์

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

6.1  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

7 การเรียนรู้ (Learning) 7.1  ประเมินผลการน าคู่มือไปใช้ประโยชน์  

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการที่แล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “หน่วยประสานงาน มทส.กทม.” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5.การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารแบบประสานภารกิจ และการจัดการคนที่มีความสามารถสูง 
3. กลยุทธ์ : 5.3.1 การรวมบริการประสานภารกิจ 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ :  การจัดท าแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมของห้อง 

                                  ประชุมพจนสาร 
5. สถานภาพโครงการ :               โครงการเดิม                   โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยประสานงาน มทส.กทม. 
7. หลักการและเหตผุล :  

          การจัดประชุมนับได้วา่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์ และแนวคิดจากผู้ที่มี
ความรู้ในสาขาเดียวกัน หรือจากหลากหลายสาขาอาชีพมาพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหวา่งกนั  
เป็นการเพิ่มแนวคิดและวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองรวมไปถึงการพัฒนาระดับองค์กร
ได้อย่างเหมาะสม 
            ทั้งนี ้ องค์ประกอบหนึ่งทีส่ าคัญในการชว่ยให้การประชุมด าเนนิไปจนส าเร็จลุลว่งไปด้วยดี ได้แก่องค์ประกอบ
ด้านสถานที่รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ การก าหนดจ านวนที่นั่ง การเตรียมป้ายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม การเตรียมรับรองอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ด้านเครื่อง
เขียน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ หน่วยประสานงาน มทส.กทม. จึงพิจารณาจะจัดท าแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการ
จัดการประชุมของห้องประชุมพจนสารเพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแทนกันได้ 

8. วัตถุประสงค์ :  
  1. เพื่อพัฒนางานในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้การจัดประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร 
ด าเนินไปด้วยความราบรื่น 

                      2. เพื่อมุ่งสร้างและยกระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการรวมบริการประสานภารกิจ 
9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.3.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.3.1.1) 

การรวมบริการประสานภารกิจ การรวมบริการประสานภารกิจ 
 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ 

 

แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 
เป้าหมายโครงการ :  
จัดท าแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการ   จัดการ
ประชุมของห้องประชุมพจนสาร 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ 

 

แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 
ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแนวปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมการจัดการประชุมของห้องประชุมพ
จนสาร 

คะแนน 
 

 

    5 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

5 
 

 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ระดับ 4 - - - 4 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone :   ระดบัความส าเร็จของการจัดท าแนวปฏบิัติการเตรียมความพร้อม      
                                                 การจัดการประชุมของห้องประชุมพจนสาร 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน  

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

ประชุมระดมสมองเพื่อก าหนดประเด็นความรู้ที่เก่ียวข้องกับ

การเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมของห้องประชุมพจน

สาร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

- ก าหนดหัวข้อความรู้ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเทคนิคการปฏิบัตงิานของแต่
ละบุคคลเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 
 

- น าความรู้ทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดท าเปน็

เอกสาร แยกหมวดหมู่ จัดท าสารบัญ เพื่อสะดวกในการ

สืบค้น  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and 

Refinement) 

น าความรู้ทีไ่ด้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจัดท ารูปแบบการ

น าเสนอที่เข้าใจงา่ย 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) การน าแนวปฏิบัตฯิ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
 
 
 

- ได้จัดท าแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการห้อง
ประชุมของห้องประชุมพจนสาร เพื่อการปฏิบัติงานแทนกัน
ภายในหน่วยงาน 
- น าผลการด าเนนิงานเสนอต่อผู้บริหารฯ เพื่อรับทราบต่อไป 
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12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 
ขัน้ตอน 

2-3 
ขั้นตอน 

4-5 
ขั้นตอน 

6 
ขั้นตอน 

7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------- 
1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5. การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart 

Management, Good Governance and Quality Ecosystem) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5.4 การพัฒนาพนักงานสนบัสนนุที่เปน็เลิศ (Excellent Supporting Staffs) 
3. กลยุทธ์ : การจัดการทรัพยากรบุคคล 3R (Recruit-Retain-Retire) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
5. สถานภาพโครงการ :        โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กลุ่มการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ กลุ่ม

บริหารยุทธศาสตร์  กลุ่มงานการพยาบาล  กลุ่มการแพทย์และเทคนิคบริการ) 
7. หลักการและเหตผุล :  

  การให้บริการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย ปลอดภัย
และใช้หลักมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานระบบงานต่าง ๆ อีกทั้งความรู้ที่อยู่ในบุคคล ที่ทั้งได้มีจากการแสวงหา
ความรู้ การสะสมประสบการณ์ ใน รพ. มทส. ยังไม่มีการก าหนดชุดความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ทั่วไป และทักษะเฉพาะด้านที่ชัดเจน  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ระดับองค์กรเพื่อเป็น
แหล่งความรู้และน ามาใช้ถ่ายทอดความรู้ที่จ าเป็น การพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมาย 
 

8. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้ที่จ าเป็นตาม SUTH EASI KAS และน าไปวางระบบในการพฒันา
บุคลากรให้มีทักษะจ าเปน็ในการปฏิบัติงาน 
 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.4.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.4.1.2) 

การจัดการทรัพยากรบุคคล 3R (Recruit-Retain-Retire) HRD & HRM master plan 

 

10. ระยะเวลาโครงการ :    ปี 2564 เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตวัชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  ระดับความส าเร็จในการพฒันา
โครงการกิจกรรมตาม Milestone  

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงการ

กิจกรรมตาม Milestone  
คะแนน 5 1 2 4 5 

   2. CQI 2, R2R 1, DSC 1, Innovation  
     1 ต่อ 1 ฝ่าย  

เร่ือง 23 0 0 0 23 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงการกิจกรรมตาม Milestone 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

หน่วยงาน มีการส่งประเด็นส าคญั ที่จะน ามาวางแผนการพฒันา 

ซึ่งเกิดจากการทบทวนตนเอง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การน า

ผลตัวชีว้ัดที่ส าคัญของหน่วยงานมาพฒันา  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

มีการวิเคราะห์ Root cause Analysis  และตามรอยจากการ

ทบทวนหน้างาน การแลกเปลี่ยนประเด็น ระหวา่งหน่วยงาน  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

วางแผนในการพัฒนาตาม Gap Analysis วัดผลลัพธ์ และถอด

บทเรียนที่ได้จาการพฒันา 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

น าบทเรียนที่ได้จาการวิเคราะห์ มาจัดท าแนวทางการปฏบิัติ 

คู่มือการปฏิบัติ มาขึ้นทะเบียนเอกสาร Document Control ที่

แผนกคุณภาพ  

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
น าชดุความรู้ทีไ่ด้ มีจัดเก็บเข้าระบบ KM  website ภายใน

องค์กร เพื่อน าไปจัดเก็บ KM ของทางมหาวิทยาลัย ต่อไป 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนผลงาน CQI R2R  research  ภายใน 1 

คร้ัง น าเสนอผลงาน องค์กรภายนอก 1คร้ังต่อปี   
7 การเรียนรู้ (Learning) 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 

1-2 
ขั้นตอน 

2-3 
ขั้นตอน 

3-4 
ขั้นตอน 

4-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส านักวิชาแพทยศาสตร์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 5. การบริหารงานที่น าสมัย เปน็ธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ  (Smart 
Management, Good Governance and Quality Ecosystem) 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5.4 การพัฒนาพนักงานสนบัสนนุที่เปน็เลิศ (Excellent Supporting Staffs) 

3. กลยุทธ์ :  5.4.2 การประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล (Human resource evaluation and promotion)  

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ :   การเลือกใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลติตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
องค์กร  

5. สถานภาพโครงการ :      โครงการเดิม    โครงการใหม่ 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

7. หลักการและเหตผุล :  
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี  จัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหลักเพื่อลดปัญหาการขาด

แคลนแพทย์ในชนบท เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2549 ปัจจุบันมีแพทย์ส าเร็จการศึกษาแล้ว 8 รุ่น 
ออกไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ประเทศ กว่า 500 คน  

ในการปฏิบัติการและกระบวนการท างานของฝ่ายสนับสนุน นับว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ
หลักสูตรและบัณฑิตของส านักวิชาฯ  ประกอบกับองค์กรในปัจจุบันทั้งใหม่และเก่าล้วนต้องเผชิญกับความท้าทาย
ในการปฏิบัติการประจ าวันและที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมพนักงานสนับสนุนให้มี
ความรู้และทักษะที่จะสามารถปรับปรุงกระบวนการท างาน มีความชัดเจนและสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั่ว
ทั้งองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ในระดับที่จะประสบความส าเร็จและบรรลุพันธกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  

8. วัตถุประสงค์ :  
1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยเน้นเกณฑ์หมวด 6 การ

ปฏิบัติการ (Operations) 
2) เพื่อให้เกิดการทบทวนกระบวนการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต 
3) เพื่อให้รู้จักการเลือกใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิต (Productivity Tools) เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4) เพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนา และสามารถท าซ้ าได้อย่างเป็นมาตรฐาน 
5) เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมในการท างานและเป็นแบบอย่างที่ดีที่สามารถถ่ายทอดได้ 

 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.4.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.4.2.1) 

5.4.2 การประเมินและสง่เสริมทรัพยากรบุคคล (Human resource 
evaluation and promotion)  

5.4.2.1 Staff upgrades 
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10. ระยะเวลาโครงการ :  3 ปี  เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
a.  ปี 2564 - การเลือกใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิตตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติเพื่อการพัฒนาองค์กร ระยะที่ 1   
b.  ปี 2565 - การเลือกใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิตตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติเพื่อการพัฒนาองค์กร ระยะที่ 2   
c.  ปี 2566 - การเลือกใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิตตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติเพื่อการพัฒนาองค์กร ระยะที่ 3   
 

หมายเหตุ  ใช้หลักการประเมินกระบวนการประกอบด้วย A-D-L-I (Approach, Deployment, Learning, 
Integration) 
               ปี 2564 ด าเนินการและประเมินความส าเร็จในขั้นตอน A, D 
               ปี 2565 ด าเนินการและประเมินความส าเร็จในขั้นตอน A, D, L 
               ปี 2566 ด าเนินการและประเมินความส าเร็จในขั้นตอน A, D, L, I 
 

11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
การเลือกใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลติตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาองค์กร ระยะที่ 1 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของแนวปฏิบัติที่ด ี คะแนน 5 1 2 4 5 
2. กระบวนการท างานที่ได้รบัการปรับปรุง ครั้งที่ 1  
โดยใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิตตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

กระบวนการ 1 - - - 1 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone :  ระดับความส าเร็จของแนวปฏบิัติที่ดี 

a. รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน หมายเหตุ 

ระยะที่ 1 ปี 2564 
1 การก าหนดประเด็นการจัดการ

ความรูแ้ละนิยามความรู้ทีบ่่งชี้  
 

1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.2 ประชุมก าหนดประเด็น ขอบเขต และแนวทางกล

ยุทธ์ 
1.3 ทบทวนกระบวนการท างานหลกัขององค์กร  

ด าเนินการ
ระยะที่ 1 
ปี 2564 
 

2.1 การสร้างและแสวงหาความรู้  
Part I 

2.1 จัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(หมวด 1-7) 

2.2 จัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
เน้นหมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations) และการ
ใช้เคร่ืองมือในการเพิ่มผลผลิต 
 
 
 
 

ด าเนินการ
ระยะที่ 1 
ปี 2564 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน หมายเหตุ 
2.2 การสร้างและแสวงหาความรู้  

Part II 
2.3 ประชุมระดมสมองการปรับปรุงกระบวนการท างาน

เพื่อการพัฒนางานและสร้างความรู้ใหม่ 
2.4 คัดเลือกกระบวนการท างานตวัอย่าง (รอบที่ 1) ที่จะ

น ามาปรับปรุงและเปน็ตัวอย่างน าร่อง 
2.5 สืบค้นวิธีการใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิตฯ และตัวอย่าง  
2.6 เชิญวิทยากรให้ความรู้และความชัดเจนในการใช้

เครื่องมือต่าง ๆ 
2.7 ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็น good practice 

ด าเนินการ
ระยะที่ 1 
ปี 2564 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
 

3.1   เลือกใช้เคร่ืองมือเพิ่มผลผลิตฯ ที่เหมาะสมกบั
กระบวนการท างาน 

3.2  จัดกลุ่มเครื่องมือเพิ่มผลผลิตฯ เพื่อความสะดวกใน
การเลือกและน าไปใช้ในกระบวนการอ่ืน ๆ ต่อไป 

ด าเนินการ
ระยะที่ 1 
ปี 2564 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่
ได้จากการทดลองด าเนนิการ 
รอบที่ 1  

4.1  ทดลองใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิตฯ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

4.2  วัดและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบผลทีไ่ด้รับ และ
ปัญหาอุปสรรค 

4.3  สรุปผล 

ด าเนินการ
ระยะที่ 1 
ปี 2564 

 
12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนน) 

1 2 3 4 5 
ปี 2564       

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

2.1 
ขั้นตอน 

2.2 
ขั้นตอน 

3 
ขั้นตอน 

4 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส่วนบริหารสินทรัพย์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก :  5.การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :  5.6 การบริหารการเงินที่สมดุลเพื่อความยั่งยืน 

3. กลยุทธ์ :   5.6.1 การหารายได้รูปแบบใหม่ 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติการด าเนินการเพื่อจัดท าบันทึกความร่วมมือกับภาคเอกชน 

5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

7. หลักการและเหตผุล :   
 ส่วนบริหารสินทรัพย์เป็นหน่วยงานจัดหารายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ ในรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยให้แก่เอกชน หรือผู้ประกอบการที่มีความประสงค์เข้ามาประกอบการภายในมหาวิทยาลัย หรือ
พื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อด าเนินการพัฒนา
งานด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับ
มหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบการการศึกษาและวิจัยร่วมกัน หรือการร่วมทุน ดังนั้น ส่วนบริหารสินทรัพย์ จึง
จ าเป็นต้องจัดท า “แนวปฏิบัติการด าเนินการเพื่อจัดท าบันทึกความร่วมมือกับภาคเอกชน” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรุ่น
ใหม่ได้ใช้ศึกษาและถือเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง กระชับเวลา ตามขั้นตอน 

8. วัตถุประสงค์ :  
a. เพื่อให้มีคู่มือ “แนวปฏิบัติการด าเนินการเพื่อจัดท าบันทึกความร่วมมือกับภาคเอกชน”  
b. เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 

9.   การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดบัโครงการ : 
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. 2564   สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : พนักงานผู้มาปฏบิัติงานภายใน
หน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ได้อย่างถูกต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้สู่พนักงานรุ่นใหม่ได้
อย่างเป็นระบบ 

 

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ได้แก่ การจัดท า
คู่มือ การทวนสอบขั้นตอน การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กัน และถ่ายทอด
ประสบการณ์  (Milestone) 

คะแนน 5 1 2 3 5 

2. มีคู่มือ “แนวปฏิบัติการด าเนนิการเพื่อจัดท าบนัทึก
ความร่วมมือกับภาคเอกชน” (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

เล่ม 1 - - 1 - 

 

12.   ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการมีคู่มือการปฏิบัติงาน 

       12.1  รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
1 การก าหนดประเด็นการ

จัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

ด าเนินการเพื่อให้ตอบสนองนโยบายมหาวทิยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
“การบริหารงานทีน่ าสมัย การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบนิเวศทีส่่งเสริม
สุขภาพ  และคุณภาพชีวิต  เพือ่มุ่งสู่ Sustainability Green and Clean 
University” และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3  “การสร้างคุณคา่ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม โดยการมุง่ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในกลุ่มเทคโนโลยี/ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมสนับสนนุ
งานวิจยั”  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation 
and Acquisition) 

 - ประสานความร่วมมือกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั และ
แสวงหาหน่วยงานเอกชนภายนอกเพื่อมาร่วมด าเนินการ 
 - ด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างระบบ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge 
Organization) 

 - ด าเนินการโครงการในรูปแบบหมู่คณะ โดยเชิญคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินการ และระดมความคิดเห็นเพื่อด าเนินการ
อย่างครอบคลุม 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

 - ศึกษาความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการจัดท าข้อเสนอโครงการ แผนธุรกิจ 
และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สนิ สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ และจัดรูปแบบการรายงานที่สามารถ
น าเสนอเข้าใจงา่ย 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
 - การพิจารณากลัน่กรองบันทกึความร่วมมือ และสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมด าเนินการ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge Access) 

 - ด าเนินการพิจารณาจดัท าคู่มอื “แนวปฏิบัติการด าเนินการเพื่อจัดท าบนัทึก
ความร่วมมือกับภาคเอกชน” ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับ 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยน
ความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

 - ประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อทบทวน ทวนสอบขั้นตอนการด าเนินงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน   

7 การเรียนรู้ (Learning) 
 - หัวหน้าส่วน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ให้กับพนักงานเพื่อ
น าไปปฏบิัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างเป็นระบบ 

 

     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 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

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

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

ชุมชน รวมถึงงานประจ าอื่น ๆ ของส านักวิชานั้นในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น และเกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน 
เพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นดังนั้นควรน าเอาบทเรียนจากการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการที่มีประสบการณ์สูง และความเชี่ยวชาญในงานด้านต่าง ๆ มา
ถ่ายทอดให้บุคลากรท่านอ่ืน ๆ ในส านักวิชาฯ 

8. วัตถุประสงค์ : เพื่อส ารวจความเชี่ยวชาญและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ของบุคลากรส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และน าเอาความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงานมาถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรอ่ืนในส 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….. ป ีเร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. .2563. สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. .2567.. 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

2565 2566 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
เพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการท างานทีด่ี 
และเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานของ
คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และบุคลากรอ่ืน ๆ ให้เพิ่มข้ึน 
และลดข้อผิดพลาดในการท างานให้น้อยลง รวมถึง
ให้เกิดการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และงานประจ าอ่ืน ๆ ให้ดีขึ้น 
ตัวชี้วัด :         
1. ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาแนวปฏบิัติ

ที่ดีเพื่อลดข้อผิดพลาด 
 

คะแนน 5 - 2 4 5 5 5 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

2565 2566 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

2. ร้อยละการลดลงของจ านวนข้อผิดพลาดของการ
ปฏิบัติภารกิจงานประจ าและงานด้านอ่ืน ๆ ของ
บุคลากรในส านักวชิาลดลง  
ผลลัพธ์ 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานภารกิจรอบด้านของ
ส านักวิชาทั้งด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านบริการ
วิชาการชุมชนของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดขั้นตอนการท างาน มี
ข้อผิดพลาดน้อยลงหรือไม่มีเลย ยังผลให้สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว 

ร้อยละ 
 

35 - 25 30 35 
 

40 45 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone :  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาแนวปฏบิัตทิี่ดีเพื่อลดข้อผิดพลาด 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน
ที่  

 KM Process  รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม

ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ประชุมคณะกรรมการ KM ของส านักวชิาฯ เพื่อก าหนด

ประเด็นการด าเนินการที่มีข้อผดิพลาดในการปฏิบัตงิานหรือ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ในส่วนงานของคณาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการของ

ส านักวชิาฯ รวมถึงตัวอยา่งอันดทีี่ปฏิบัตไิด้อย่างมี

ประสิทธิภาพแล้วทีส่ามารถเป็นตัวอย่างให้คนอ่ืน ๆ ได้ (ไตร

มาสที่ 2) 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 

Creation and Acquisition) 

เมื่อได้หัวข้อประเด็นส าคัญแล้วจะท าการติดต่อบุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านนัน้มาให้ความรู้ โดยเปน็

ประเด็นการปฏบิัติงานของคณาจารย์และพนักงานสาย

ปฏิบัติการอย่างละ 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) 

บุคคลากรให้ความรู้ และตอบขอ้สักถามของประเด็นของการ

ปฏิบัติงานดา้นนั้นโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ี้จะจัดขึ้นในส่วน
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ขั้นตอน
ที่  

 KM Process  รายละเอียดการด าเนินงาน 

ของประเด็นการปฏิบัตงิานของคณาจารย์และพนักงานสาย

ปฏิบัติอย่างละ 1 ประเด็น รวม 2 ประเด็น (ไตรมาสที่ 3-4) 

7 การเรียนรู้ (Learning) สามารถสรุปขัน้ตอน/วิธีการ/การจัดระบบทีส่ าคัญต่อการท า

ให้เกิดประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของประเด็นการปฏิบัตงิาน

ของคณาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการที่ก าหนดนัน้ได้ 

และสามารถน าเอาไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงของ

คณาจารย์และพนักงานสายปฏบิัติการได้ (ไตรมาสที่ 3-4) 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

1-2 
ขั้นตอน 
1-2, 6 

ขั้นตอน 
1-2, 6 

ขั้นตอน 
1-2, 6-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส่วนประชาสัมพันธ์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

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 : การผลิตรายการ SUT Podcast รายการเสียงออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์  
5. สถานภาพโครงการ :     โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนประชาสัมพันธ์ 
7. หลักการและเหตุผล :   

          การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงาน ตลอดจนสร้าง
ภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย ทางสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรายการ “SUT Podcast” ในรูปแบบ 
Podcast รายการเผยแพร่เสียงออนไลน์ ที่มีเนื้อหาหลากหลาย น าเสนอเป็นตอน ๆ ผู้ฟังสามารถเปิดฟังเวลาใดก็ได้
ตามต้องการหรือดาวน์โหลดมาฟังแบบออฟไลน์ เพื่อตอบสนองความสนใจและเข้าถึงพฤติกรรมการใช้สื่อของ
กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค
วิธีการผลิตรายการ การสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ เพื่อให้บุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ สร้างสรรค์รายการได้ตามวัตถุประสงค์ 

8. วัตถุประสงค์ :  
1) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการผลิตและบริหารจัดการรายการ “SUT Podcast” ที่น าสมยัอย่างมีระบบ 
2) เพื่อรวบรวม จัดท าวิธีการผลติและการบริหารจัดการรายการ “SUT Podcast” อย่างมีระบบ  
3) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหา รวมถึงรูปแบบการน าเสนอ

ที่น่าสนใจ เพื่อการประชาสัมพนัธ ์
9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 

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

Improve Staff Communication Channels 
ปรับช่องทางการสัง่การ/ ถ่ายทอดค าสั่ง/ การรายงานผลผ่าน
ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ โดยใช้
ระบบ ICT และ ระบบ SUT MIS 

 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
การผลิตและบริหารจัดการรายการ “SUT Podcast” ที่น าสมยั
อย่างมีระบบ 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการผลิตและบริหารจัดการ
รายการ “SUT Podcast”  

คะแนน 5 1 
 

2 
 

3 
 
 

5 
 
 

2. บุคลากรส่วนประชาสัมพนัธส์ามารถผลิตและบริหาร
จัดการรายการ “SUT Podcast” อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ตัวชี้วัดระดบัผลลัพธ)์ 

ร้อยละ 80 - - - 80 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone :  
12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ประเด็นการจัดการความรู้การผลิตและบริหารจัดการรายการ 

“SUT Podcast” 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

การประชุมระดมสมอง ประชุมเชิงปฏบิัติการ   เพื่อรวบรวม

แนวทางการผลิตและบริหารจัดการ แนวปฏิบัติและปัญหาที่

เกิดขึ้น  

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
ข้อก าหนด แนวปฏิบัติ แนวทางแก้ไขปัญหา  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

คู่มือแนวทางในการผลิตและบรหิารจัดการรายการ “SUT 

Podcast” 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
Upload คู่มือ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับผิดชอบสามารถ 

Download ไปใช้งานได ้

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จาก

การใช้งาน 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบ น าแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงานอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
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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. 2564 

-------------------------- 
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 :   

   การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จ าเป ็นต้องใช้ข ้อมูล

สารสนเทศในการตัดสินใจ ในช่วงแรกของการจัดตั้งส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พบว่าข้อมูลของส านักฯ 

มีอยู่กระจัดกระจายตามบุคคล เมื่อผู้บริหารต้องตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น ผลงานคณาจารย์ 

และบุคลากร  การฝึกอบรม การสัมมนา ผลงานนักศึกษา ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับผิดชอบจะใช้เวลามากในการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง และจะ

ด าเนินการเมื่อมีการขอข้อมูล ดังนั้น เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการตัดสินใจให้เป็นปัจจุบัน 

ครบถ้วน ถูกต้องและน่าเชื ่อถือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักวิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการ จัดการ

ความรู้เรื่อง  การจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร ซึ่งได้มีการออกแบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยง

ข้อมูลกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย  และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อย

ละ 60 ของระบบทั้งหมด  ในการนี้ เพื่อให้ระบบสารสนเทศ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินงานของส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการการ

จัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร ต่อเนื่องอีก 1 ปี ในใปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กรให้ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้เบื้องต้น 
2. เพ่ือน าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการตัดสินใจประกอบการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้ 

       อย่างเหมาะสม  
 

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. 2564 
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รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 
เป้าหมายโครงการ :       

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร       
ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของขั้นตอนในการจัดท าสารสนเทศ
เพื่อการบริหารองค์กร 

คะแนน 5 1 2 3 5 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารองค์กร 

ระดับความพงึ
พอใจ 

3.5 0 0 0 3.5 

 

11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของขั้นตอนการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

องค์กร 

12.1  รายละเอียดผลงานของแต่ละข้ันตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

- ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดรายการข้อมูลที่จ าเป็นต่อ

การบริหารองค์ท่ีต้องจัดเก็บ  

- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประเมิน

คุณภาพการศึกษาเพื่อนิยามข้อมูลที่จะจัดเก็บ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

หาแหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ทีม่ีข้อมูล  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

รวบรวมข้อมูลและจ าแนกหมวดหมู่ และจัดท ารายงาน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานที่เก่ียวข้อง 

5 การเข้าถึงความรู ้(Knowledge Access) 
เผยแพร่ข้อมูล โดยก าหนดสิทธิใ์นการปรับปรุง และดูรายงาน
ต่าง ๆ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนะน าการใช้ระบบ 

7 การเรียนรู ้(Learning) น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงจัดเก็บข้อมูลและการพัฒนาระบบ 
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12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1-1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

ขั้นตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส านักงานสภามหาวิทยาลัย” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานทีน่ าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3.    กลยุทธ์ : การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for quality culture embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการเอกสารลับ 
5. สถานภาพโครงการ :          โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
7. หลักการและเหตุผล :  
    ด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการด าเนินการรับเอกสารลับ ส่งเอกสารลับ และท าลายเอกสารลับ 

ดังนั้นเพื่อให้บุคคลากรในส านักงานสภามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการเอกสารลับ
ได้ถูกต้องและมีประสิทธิผล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

8. วัตถุประสงค์ :  
8.1.   เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารลับในทิศทางเดียวกัน 
8.2.   เพื่อให้การบริหารจัดการเอกสารลับเป็นไปอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 
8.3. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

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. 2564   สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
องค์ความรู้วิธีการบริหารจัดการเอกสารลับ 

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการมีองค์ความรู้วิธีการบริหาร
จัดการเอกสารลับ  

คะแนน 5 2 5 0 0 

2. มีคู่มือการบริหารจัดการเอกสารลับ 
 

ร้อยละ 100 50 100 0 0 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการมีองค์ความรู้วิธีการบริหารจัดการเอกสารลับ 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ก าหนดชื่อองค์ความรู้และนิยามเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

เสาะหาและรวบรวมจัดเก็บความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลภายในหน่วยงาน และแหล่งข้อมูล
ภายนอก รวมทั้งศึกษาจากระเบียบ ข้อบังคบั หรือ
ประกาศที่เก่ียวข้อง 

3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

จัดกลุ่มความรู้/เอกสาร และล าดับขั้นตอน รวมทั้งประชุม
ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดล าดบัขั้นตอนการน าเสนอข้อมูล
การบริหารจัดการเอกสารลับ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

วิเคราะห์ ประมวลผลเอกสาร/ล าดับขัน้ตอนและประชุม
เพื่อน าเสนอขั้นตอนการรับเอกสารลับ การส่งเอกสารลับ 
และการท าลายหรือเก็บเอกสารลบั เพื่อขอค าแนะน ามา
ปรับปรงุ โดยการประมวลและกลั่นกรองความรู้ใหม่ให้
เหมาะสม 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) น าคู่มือการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

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 

ขั้นตอน 

5 

ขั้นตอน 

6-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “หน่วยตรวจสอบภายใน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for quality culture embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การใช้งานระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ (Auditing Online System)  
5. สถานภาพโครงการ :         โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน 
7. หลักการและเหตุผล :  

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ พัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบรายงานผลการ
ด าเนินการตามข้อสังเกต สตง. (โดยเปิดใช้งานระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  2) ระบบการตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชี และงบประมาณ (Financial Auditing Online)  และ 3) ระบบการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ (Compliance Auditing Online) (โดยจะเร่ิมใช้งานระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป) 

8. วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อให้บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ใช้งานระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อรับทราบปัญหา และได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

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. 2564   สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
มีองค์ความรู้วิธีการใช้งานระบบการตรวจสอบภายใน
ออนไลน ์

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้
วิธีการใช้งานระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ 

คะแนน 5 1 3 4 5 

2. มีคู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบภายใน
ออนไลน์ จ านวน 1 ระบบ 
 

เลม่ 1 - - 1 - 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้วิธีการใช้งานระบบการ

ตรวจสอบภายในออนไลน ์

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรูท้ี่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ประชุมเพื่อก าหนดหัวข้อและเปา้หมายในการจัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

ศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบการตรวจสอบภายใน

ออนไลน ์

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

รวบรวม และบนัทึกข้อมูล โดยแยกเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่

องค์ความรู้ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อท าคู่มือการใช้งาน

ระบบฯ 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) จัดท าเล่มคู่มือการใช้งานระบบฯ พร้อมอัพโหลดไฟล์ไวท้ี่

คลังข้อมูล Google Drive ของหน่วยตรวจสอบภายใน หรือ

เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

7 การเรียนรู้ (Learning) น าคู่มือฯ ไปใช้งานระบบการตรวจสอบการตรวจสอบ

ภายในออนไลน์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ ต่อไป 
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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 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ศูนย์กิจการนานาชาติ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

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 : ระบบคลังข้อมูลการจัดการความรูง้านดา้นกิจการนานาชาติออนไลน์ (CIA-KM 

System) 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์กิจการนานาชาติ 
7. หลักการและเหตุผล :  

   การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้”  การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์กิจการ
นานาชาติตระหนักถึงการจัดการความรู ้ที ่อยู ่กับตัวบุคคลที ่เชี ่ยวชาญเฉพาะด้านซึ ่งเป็นความรู ้แบบ Tacit 
Knowledge จึงจัดท าระบบคลังข้อมูลการจัดการความรู้งานด้านกิจการนานาชาติออนไลน์ (CIA-KM System) 
โดยให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเขียนสิ่งที่ตนรู้จากการปฏิบัติงานออกมาแล้วน าความรู้ที่ได้มา
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความ
คิดเห็นผ่านระบบอินเตอร์เน็ท 
 

8. วัตถุประสงค์ : 
เพื่อสร้างระบบจดัเก็บองค์ความรู้ที่แฝงอยู่กับตัวบุคคลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเก่ียวกับงานด้านกจิการ 

       นานาชาติให้เป็นระบบและเป็นคลังความรู้ของศูนย์กิจการนานาชาติ 
 

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

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
(Management for Quality Culture 

ระบบคลงัข้อมูลการจัดการความรู้งานดา้นกิจการนานาชาติ
ออนไลน์ (CIA-KM System) 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
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11.  รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
มีระบบคลงัข้อมูลการจัดการความรู้งานด้านกิจการ
นานาชาติออนไลน์  

      

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

คะแนน 5 1 3 4 5 

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

บทความ 10 0 3 6 10 

12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าระบบคลังข้อมูลการจัดการ
ความรู้งานด้านกิจการนานาชาติออนไลน์ (CIA-KM System) 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ทีบ่่งชี้ (Knowledge Identification) มีการก าหนดประเด็น หัวข้อเร่ืองการจัดการความรู้ขององค์กร 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

ศึกษา จัดเตรียม และรวบรวม เขียนร่างความรู้ที่มีอยู่ในตวั
บุคคล 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

มีการก าหนดหมวดหมู่องค์ความรู้ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement) 

น าความรู้ทีไ่ด้จากการแสวงหาความรู้มาประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) บันทึกความรู้เข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ได้ตลอดเวลา 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

เผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลคลัง
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานดา้นกจิการนานาชาติให้ผู้ใชส้ามารถ
เข้ามาสืบคน้ได้จากอินเตอร์เน็ทและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากข้อเสนอแนะหรือข้อความคิดเห็น 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
น าความรู้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเว็บบอร์ดมาปรบัปรุงและ
พัฒนาในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 

 



 
 98 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

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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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ศูนย์คอมพิวเตอร์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1.  ยุทธศาสตร์หลัก :  การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ  
2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture)    
3.  กลยุทธ์ :  การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for Quality Culture Embedded) 
4.  ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวทางการสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศดา้นการบริการดิจิทัลของ 
                                 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
5.  สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศนูย์คอมพิวเตอร์         
7.  หลักการและเหตุผล :   
                  ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหลักในด้านงานบริการ  ดังนั้นจึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา

กระบวนการการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว    จึงเกิดแนวคิดที่มีการสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างและสามารถปรับเข้าสู่ความเป็น
ดิจิทัล   โดยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว รวมถึงได้รับการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นใน
การบริการ ตลอดจนความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด 

8.  วัตถุประสงค์ :  
8.1 เพื่อท าความเข้าใจและจัดกลุ่มกระบวนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของหน่วยงานให้เกิดความเด่นชัด 
8.2 เพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างเป็นระบบ   
8.3 เพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของกระบวนการปฏบิตัิงานในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 
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 เริม่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ตลุาคม 2563 สิ้นสดุ ปงีบประมาณ พ.ศ. กันยายน 2564 
11.  รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการเพื่อ
รองรับสู่ความเป็นดิจิทัล และสามารถน าไปพัฒนา
ปรับใช้กับระบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในอนาคตได้    

ตัวชี้วัด :       
1. จ านวนคู่มือปฏบิัติงานที่เปน็เลิศ เร่ือง 5 2 3 4 5 
2. ความพึงพอใจด้านการให้บรกิารในภาพรวม คะแนน 5 - 4 5 5 
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11.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : จ านวนคู่มือปฏบิัติงานที่เป็นเลิศ 
 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระดับที่ 1  จัดประชุมคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 -2565 เพื่อ

จัดท าร่างแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ “ระดับหน่วยงาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระดับที่ 2 ด าเนินการตามแผนงาน  สรรหา ระดมความคิดเห็น สร้างความรู้  คู่มือที่ต้องการเป็นเลิศ และ

เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  
ระดับที่ 3 ด าเนินการรวมรวบข้อมูลเอกสารคู่มือปฏิบัติงานที่คัดเลือก เพื่อวิเคราะห์ แก้ไข และจัดเก็บเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
ระดับที่ 4 ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้ร้อยละ 80 
ระดับที่ 5 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564      ได้ร้อยละ 

100 และสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ 
(Knowledge Management :KM) ของ มทส. ต่อไป 

 

12. รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

ประชุมคณะท างานการจัดท าแผนปฏบิัติการการจัดการความรู้ 

ประจ าปี พ.ศ. 2563-2565  เพื่อก าหนด ขอบเขต วัตถุประสงค์ 

และประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงาน   

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and 
Acquisition) 

ประชุมสรรหาข้อมูล รายละเอียดประเด็นความรู้จาก

กระบวนการ การให้บริการ และสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดท า

คู่มือปฏิบัติงานที่เปน็เลิศและมมีาตรฐาน 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

จัดเตรียมข้อมูลกระบวนการงานบริการตามหัวข้อที่ก าหนด 

และรวบรวม บนัทึกเนื้อหาจากผู้ปฏิบัตงิานแล้วเกิด

กระบวนการที่ดี   และน ามาจัดท าให้เป็นระบบลายลักษณ์

อักษร   

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

ด าเนินการกลัน่กรองข้อมูล  พร้อมทั้งตรวจสอบกระบวนการที่

ได้ เพื่อน ามาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการสรา้งกระบวนการ

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ น าไปสู่การปรับปรุงข้อมูลให้เข้าใจง่าย

และเกิดข้อมูลที่สมบูรณ์และมีคณุภาพ ส าหรับใช้จัดท าคู่มือ

กระบวนการปฏบิัติงานที่เป็นเลศิของงานบริการต่อไป 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ประชุมจัดเตรียมความพร้อมข้อมูลสมบูรณ์ทีผ่่านการกลั่นกรอง

ตามหัวข้อที่คัดเลือก เพื่อเตรียมน ามาถา่ยทอดเกณฑ์มาตรฐาน

สร้างกระบวนการที่เปน็แบบอย่าง  ในการน าไปสู่การ

ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธผิลต่อการปฏบิัติงาน 
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ 

(Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนปฏิบัติการการจัดการ

ความรู้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564  ของศูนย์คอมพิวเตอร์

และน าเสนอรายละเอียดข้อมูลกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็น

เลิศด้านการบริการดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจใน

ทิศทางเดียวกัน และน าไปปฏิบัติให้เกิดมาตรฐานของหน่วยงาน

ต่อไป 

7 การเรียนรู้ (Learning) มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการเพื่อรองรับสู่
ความเป็นดิจิทัล และสามารถน าไปพัฒนาปรับใช้กับระบบ
แพลตฟอร์มต่าง ๆ ในอนาคตได้ รวมถึงน าเสนอผลงาน
เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  

 

 11.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้    

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนคู่มือปฏิบัติงานที่แล้วเสรจ็ เร่ือง 
เร่ือง 
1 

เร่ือง 
2 

เร่ือง 
3 

เร่ือง 
4 

เร่ือง 
5 
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แผนปฏิบัตกิารจัดการความรู้ “ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
3. กลยุทธ์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture)   
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การสร้างองค์ความรู้การประสานงานการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5. สถานภาพโครงการ :  โครงการเดิม     โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
7. หลักการและเหตผุล :  

  เพื ่อให้เกิดความเรียบร้อยในการประสานงานทั ้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีในการด าเนินการรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อรับนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้ ามาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถดด าเนินการได้ในแนวทาง
เดียวกัน จึงได้จัดท าขั้นตอนการประสานงานการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 

8. วัตถุประสงค์ :  
  เพื่อรวบรวมแนวและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประสานงานการับนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
นักศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันอ่ืน โดยมีศูนย์สหกิจศึกษาเป็นหน่วยงานกลาง 
 

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

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for 
quality culture embedded 

Kowledge management 
 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1  ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  
องค์ความรู้ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเก่ียวกับขั้นตอนการ
ประสานงานการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของการสร้างองค์ความรู้ใน
การประสานงานการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

คะแนน 5 1 2 4 5 

2. มีคู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
ประสานงานการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

เล่ม 1 0 0 0 0 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ขั้นตอนการประสานงานการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ศึกษา รวบรวมข้อมูล เสนอผู้บรหิารเพื่อก าหนดประเด็น 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

วางโครงร่างขั้นตอนการประสานงานและประชุมระดมความ

คิดเห็นของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการประสานงานการรับ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
รวบรวมแบบฟอร์ที่เก่ียวข้องและจัดท าเปน็คู่มือปฏิบัตงิาน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

ประชุมผู้รบัผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมตรวจสอบ

กระบวนการและขั้นตอน 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนนิการตามขั้นตอนได้อย่าง

ครบถ้วนและถูกต้อง 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

น าเสนอเข้าทีป่ระชุมพนักงานประจ าเดือนเพื่อการแบ่งปนั

ข้อมูลการจัดท า KM 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
มีการประเมินผลการเรียนรู้และน าผลประเมินไปปรับใช้

ต่อไป 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

2 

ขั้นตอน 

3 

ขั้นตอน 

4 

ขั้นตอน 

5 

ขั้นตอน 

6.-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “สถานกีฬาและสุขภาพ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก :     5) การบริหารงานที่น าสมัย เป็นะรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :     5.7  การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ  (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ :    5.7.2 การจัดการเพื่อปลูกฝังวฒันธรรมแห่งคุณภาพ ( Management for Quality culture 

embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวปฏิบตัิที่ดีในการตรวจเช็คครภุัณฑ์ห้องออกก าลังกาย 
5. สถานภาพโครงการ :         โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :     สถานกีฬาและสุขภาพ 
7. หลักการและเหตผุล :  

           ตามที่สถานกีฬาและสุขภาพเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพและออกก าลังกายแก่นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยสถานกีฬาและ
สุขภาพให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆรวมถึง
ห้องออกก าลังกายด้วยแต่เนื่องจากครุภัณฑ์ในห้องออกก าลังกายมีหลากหลายชนิดท าให้การตรวจเช็คครุภัณฑ์ใน
การให้บริการสมาชิกในแต่ละวัน และการตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจ าปี ไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด   ดังนั้นเพื่อการ
บริการสมาชิกในแต่ละวันเกิดความคล่องตัว และการตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจ าปี มีแนวปฏิบัติที่ดี และแล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด จึงได้จัดจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจเช็คครุภัณฑ์ห้องออกก าลังกาย ขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค์ :  
8.1 เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจในการตรวจเช็คครุภัณฑ์ก่อน หลัง การให้บริการในแต่ละวนั  และ 

       การตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจ าป ี
8.2 มีการรวบรวมเผยแพร่องค์ความรู้จากการตรวจเช็คครุภัณฑ์ที่ดี 
8.3 สนับสนนุนโยบายองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
 

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

การจัดการเพื่อการปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ(Management 
for Quality culture embedded) 

5.7.2.7 Knowledge  Management 
 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1  ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : 
แนวปฏิบัตทิี่ดีในการตรวจเช็คครุภัณฑ์ห้องออกก าลัง
กาย 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

ตัวชี้วัด :       
       1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแนวปฏิบัติ 
       ที่ดีในการตรวจเช็คครุภัณฑ์ห้องออกก าลังกาย 

คะแนน 5 2 3 4 5 

       2. คูม่ือแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจเช็ค 
       ครุภัณฑ์ห้องออกก าลังกาย 

เล่ม 1 - - - 1 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแนวปฏิบัตทิี่ดีในการตรวจเช็คครุภัณฑ์ห้อง

ออกก าลังกาย 
12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

ประชุม หารือคณะท างานและบคุลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา
ข้อมูลและความเป็นไปได้ในการด าเนินการตามหัวข้อที่
ก าหนด 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

ประชุม หารือ กับบุคลากรสถานกีฬาและสุขภาพที่มีหน้าที่
เก่ียวข้อง เพื่อจัดท าข้อมูลและวางแผนหาวิธีการส่งต่อข้อมูล/
เผยแพร่ข้อมูลฯ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

บุคลากรสถานกีฬาและสุขภาพได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การตรวจเช็คครุภัณฑ์ส่วนใหญต่้องใช้เวลาในเวลาในการ
ตรวจเช็คเป็นเวลานาน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

รวบรวมข้อมูลรายการครุภัณฑ์และรายการตรวจเช็คครุภัณฑ์ 
จัดท าเปน็แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจเช็คครุภัณฑ์ห้องออก
ก าลังกาย 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) -ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ 
-น าไฟล์ข้อมูล (PDF) แนวปฏบิตัิที่ดีในการตรวจเชคครุภัณฑ์
ห้องออกก าลังกายสถานกีฬาและสุขภาพ เตรียมท าการ
เผยแพร่บนเวปไซด ์

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

-น าเสนอการด าเนินการแนวปฏบิัติที่ดีในการตรวจเชคครุ
ภัณฑ์ห้องออกก าลังกายสถานกฬีาและสุขภาพ ในทีป่ระชุม
สถานกีฬาและสุขภาพ ทาง E-mail และทางไลน์กลุ่มของ
หน่วยงาน 

7 การเรียนรู้ (Learning) - ด าเนินการจัดท าส าเนา แนวปฏิบัติที่ดีในการอบรมสมาชิก
ห้องออกก าลังกายสถานกีฬาและสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ไว้ที่ตา่ง 
ๆ ได้แก่ ห้องออกก าลังกาย ห้องอบรมสมาชิก และเผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์สถานกีฬาและสุขภาพ 
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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 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส่วนแผนงาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก  :     การบริหารงานที่น าสมัย เปน็ธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 

3. กลยุทธ์ :    การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ :  OKR (objectives & Key Results) เพื่อการจัดท าแผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องตามเกลียวรอบการจัดการความรู้ (Knowledge Spiral) 

5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนแผนงาน 
7. หลักการและเหตผุล :  

  จากการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ส่วนแผนงานได้ก าหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ในหัวข้อ “OKR (objectives & Key Results) เพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย” โดยมีการแสวงหาและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ OKR จากภายในและภายนอกองค์กร น ามาประมวล
จัดการความรู้ให้เป็นระบบในรูปแบบต่าง ๆ และได้น ามาทดลองใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 จริง แต่ความรู้ได้จากการปฏิบัติจริงนั้น เป็นความรู้เฉพาะตัวบุคคลที่ปฎิบัติงาน ซึ่งยัง
ไม่ได้ถอดบทเรียนให้เป็นความรู้ที่สามารถน าไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้  
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องตามเกลียวรอบการจัดการความรู้ (Knowledge Spiral) ใหม่ โดย
ในปีนี้มีการถอดบทเรียนความรู้เฉพาะบุคคล (Tacit Knowledge) จากผู้ปฏิบัติงานจริงให้เป็นความรู้ Explicit 
Knowledge เป็นเอกสารการถอดบทเรียนที่สามารถน าไปเผยแพร่และใช้ปฏิบัติตามได้ โดยจะด าเนินการควบคู่ไป
กับการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนแผนงานจึงได้มีการ
ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ในหัวข้อเดิมต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดและปรับปรุงแก้ไขให้
ดียิ่งขึ้นต่อไป 

8. วัตถุประสงค์ :  
เพื่อสร้างองค์ความรู้ส าหรับการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฎิบัติของมหาวิทยาลัย เร่ือง 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. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ OKR เพื่อการจัดท าแผนปฏบิัติการ
ของมหาวิทยาลัย 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้เรื่อง 
OKR (objectives & Key Results)  

คะแนน 5 1 3 4 5 

2. น าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 100 0 0 0 100 

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

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

การน า OKR (objectives & Key Results) มาใช้เพื่อ

การจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

มีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ OKR โดยการถอดบทเรียน

ความรู้เฉพาะบุคคลที่ปฏิบตัิงานจริง 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

มีข้อมูลที่เกิดจากการออกแบบกระบวนการวิเคราะห์และ

จัดท า OKR  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

มีการสื่อสารภายในหนว่ยงานโดยมีผู้รับผิดชอบเข้าร่วม

รับฟังการน าเสนอและกลัน่กรองความรู้ร่วมกัน  

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) จัดท า OKR และทดลองปฏิบัตจิริงในการจัดท า

แผนปฏบิัติการประจ 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 “ส่วนการเงินและบัญชี” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารการเงินที่สมดุลเพื่อความยั่งยืน 
3. กลยุทธ์ : การบริหารการเงินสมัยใหม่ 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : เบิกจ่ายสุขใจ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง 
5. สถานภาพโครงการ :       โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนการเงินและบัญช ี

7.   หลักการและเหตุผล :  
ส่วนการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานลักษณะ “รวมศูนย์” สอดคล้องกับนโยบายและการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยในลักษณะ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ด าเนินงานให้การบริการโดยเป็นหน่วยงานกลางในการ
ควบคุมดูแลด้านการเงิน ด้านการบัญชี ทรัพย์สิน และการตัดจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย จัดท ารายงาน
การเงินพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการชุดส าคัญๆ ของมหาวิทยาลัย คือ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยด าเนินการด้านการเงินบัญชีตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 หมวด 3 การบัญชีและการตรวจสอบ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประกาศ ข้อบังคับ ข้อก าหนด
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในการถือปฏิบัติใช้ส าหรับการเบิกจ่าย ให้ครบถ้วนถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้  

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และท าความเข้าใจในการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ  
ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสรุปสาระส าคัญของการเบิกจ่าย ก่อให้เกิด
ความสุขใจ แก่ผู้รับบริการการเบิกจ่ายและผู้ตรวจสอบเอกสาร 

8.  วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อพัฒนา “องค์ความรู”้ ของการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี เก่ียวกับการเบิกจ่าย 
                         2. เพื่อสรุปสาระส าคัญ และเผยแพร่บน website ของส่วนการเงินและบัญช ี
 

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

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management 
for Quality Culture Embedded) 

Knowledge Management 
 

10. ระยะเวลาโครงการ :  1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
ผู้ปฏิบัตงิานและผู้รับบริการ มีความสุขใจ พึงพอใจ และ
ด าเนินการได้ถูกต้อง 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของการบริการด้านการเบิกจา่ย คะแนน 4 1 2 3 4 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ร้อยละ 80 0 50 70 80 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดบัความส าเร็จของการบริการด้านการเบิกจา่ย 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ประชุมเตรียมการจัดการความรู ้การเบิกจ่าย  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 

Creation and Acquisition) 

ค้นหาองค์ความรู้ เทียบเคียงแนวปฏิบัติระหว่างองค์กร 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

ออกแบบ และการเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 

Codification and Refinement) 

ประชุมทบทวน ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง  

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เผยแพร่องค์ความรู้ บน website 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

แบบประเมนิการรับรู้ การปฏิบตัิ 

7 การเรียนรู้ (Learning) การเบิกจ่ายได้ถูกต้อง  

 

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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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management foe Quality Culture Embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การศึกษากระบวนการปฏิบัติงานและการปรับตัวของบุคลากร สวทส. ในภาวะ

สถานการณ์ไม่ปกติ (COVID-19) การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการเรียนรู้ 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7. หลักการและเหตผุล :  

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID – 19 ที่กระจายไปทั่วทุกมุมโลก    ท าให้
ทุกประเทศและทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัส  ชนิดนี้ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการใช้วิตแบบปกติใหม่ (new normal) การท างาน การเรียนหนังสือ การท่องเที่ยว และอ่ืน ๆ ล้วน
แล้วแต่ต้องปรับการปฏิบัติแบบเดิมเป็นแบบใหม่อย่างสิ้นเชิง  
 ดังนั้น ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม เล็งเห็นประเด็นส าคัญในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ท างานของบุคลากรส านักวิชาในภาวะที่ไม่ปกติเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวด้านการจัดเรียนการสอน      การ
ท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว จึงน าไปสู่การศึกษาที่ว่า บุคลากรในส านักวิชามีวิธีจัดการการท างานและการใช้ชีวิต
อย่างไร ในภาวะสถานการณ์ไม่ปกติที่ผ่านมา 
 

8. วัตถุประสงค์ :  
 8.1 พัฒนา Model การท างานในภาวะสถานการณไ์ม่ปกติ เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
บุคลากรส านักวิชาเทคโนโลยสีังคมร่วมกัน 
 

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

5.7.2 การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 
(Management foe Quality Culture Embedded) 
 

5.7.2.7 Knowledge Management 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
พัฒนา Model การท างานในภาวะสถานการณไ์ม่ปกติ       
ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท า model การ
ท างานในภาวะสถานการณไ์ม่ปกติ 

คะแนน 5 1 3 4 5 

2. จ านวนชิ้นงานที่สามารถน าไปใช้งานจริงและ
เผยแพร่ได้ 
 

ชิ้น 1 0 0 0 1 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : การศึกษากระบวนการปฏิบัติงานและการปรับตัวของบุคลากร สวทส. ใน
ภาวะสถานการณ์ไม่ปกติ (COVID-19) การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการเรียนรู้ 
12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ก าหนดประเด็น / หัวข้อที่จะศึกษา ก าหนดขอบเขตของ

งาน และประเดน็ย่อยที่ต้องศึกษา ด้านการจัดการเรียน

การสอน การท างานและการปรับตัวในภาวะ

สถานการณไ์ม่ปกต ิ

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 

Creation and Acquisition) 

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างข้อค าถามที่น าไปสู่การท าแบบ

ส ารวจจากบุคลากรในส านักวิชา รวมถึงการสัมภาษณ์

ด้วย 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

รวบรวม วิเคราะห์ค าตอบ จัดรวบรวมหมวดหมู่ สรุปผล 

และร่าง Model การท างานในภาวะสถานการณไ์ม่ปกติ  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 

Codification and Refinement) 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) จัดท าผลงานเผยแพร่แบบ one lesson plan และ/

หรือ จัดท าเป็นผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความใน

วารสารทางวชิาการ 
6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

7 การเรียนรู้ (Learning) 
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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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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์หลัก :  การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :   การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 

3. กลยุทธ์ :  การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 

4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 

5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

7. หลักการและเหตุผล :   
              ด้วยส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เป็นส านักวิชาที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558 เป็นต้นมา มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที ่มีคุณภาพ เป็นคนดี ซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีวินัย และ
แพทย์ช่องปากเพื่อชุมชน ในส านักวิชามีบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่ให้
การสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรด้วยความตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนอย่างดี อย่างไรก็ตาม ด้วยบริบทที่
เป็นส านักวิชาที่ก่อตั้งใหม่ การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ มีส่วนส าคัญอย่าง
ยิ่งเพื่อให้เข้าใจในบริบทการท างานของมหาวิทยาลัยและส านักวิชาฯ จึงเป็นสิ่งที่บุคลากรต้องเรียนรู้และปฏิบัติไป
พร้อมกัน ทั้งการบริหารจัดการงานในส านักวิชา การให้บริการ และการสนับสนุนภารกิจด้ านต่าง ๆ จ าเป็นต้องมี
การพัฒนาและเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพของบุคลากรให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น ซึ่งกระบวนการที่นิยมใช้ในการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน 
คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงการท างานและแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1) ความรู้
ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคล
ในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที ่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเ รียนรู้การ
ท างานระหว่างกันผ่านการจัดการความรู้ หรือ KM (Knowledge Management) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก่อเกิดงานใหม่ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อองค์กรมาก
ยิ่งขึ้น 

8. วัตถุประสงค์ :  
8.1 เพื่อสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
8.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการท างานเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 
8.3 เพื่อลดความผิดพลาดการท างานน้อยกว่าร้อยละ 20 
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9 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.7.2) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.7.2.7) 

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ Knowledge management 

 

10.  ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

11.  รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :       
บุคลากรมีทักษะ ประสทิธิภาพในการท างานเพิ่มข้ึน       

ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความส าเร็จของกระบวนการพัฒนาทักษะ
การท างานเพิ่มขึ้นของบุคลากร 

คะแนน 5 1 2 3 5 

2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการท างานของบุคลากร กิจกรรม 2 
 

0 0 1 2 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะการท างานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 20 40 60 80 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดบัความส าเร็จของกระบวนการพัฒนาทักษะการท างานเพิ่มขึ้นของ

บุคลากร 
12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ

นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 

Identification) 

ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้ 

และแลกเปลี่ยนจากผู้มปีระสบการณ์ด้านกระบวนการใน

การจัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 

Creation and Acquisition) 

ศึกษาบทบาทหนา้ที่ของบุคลากรเพื่อหาจุดร่วมในการ

พัฒนางานโดยมุง่เน้นที่งานหลักเป็นส าคัญ เพื่อลด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่มปีระสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึง

การได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
เปลี่ยนกระบวนการในการลดระยะเวลาและเพิ่ม

ประสทิธิภาพในงานโดยจ าแนกตามหัวข้อที่ต้องการพฒันางาน  
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ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and 

Refinement) 

ออกแบบโครงสร้างการท างานของแต่ละบุคคลโดยก าหนด

แผนเพื่อพัฒนาระบบการท างาน ให้ตรงตามความต้องการ 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) บุคลากรได้แลกเปลี่ยนและทราบเป้าหมายในงานของ

ตนเองและสามารถจัดการอย่างเป็นระบบได้ บุคลากรได้รับ

การอบรม พัฒนาทักษะการท างาน และใช้เทคโนโลยีในการ

บันทึกองค์ความรู้เพื่อสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรมให้กับ

บุคคลอื่นเข้าใจได้ โดยผา่นกระบวนการจัดประชุม

แลกเปลี่ยนรวมถึงศึกษาจากสื่อ สิ่งพิมพ์ทีบ่ันทึกไว้ 

7 การเรียนรู้ (Learning) บุคลากรสามารถน าความรู้ทีไ่ดม้าปรับใช้ในการพัฒนางาน 

และพัฒนาองค์กรได้มปีระสิทธภิาพ และสามารถพฒันาต่อ

ยอดไปสู่งานอ่ืนได้ 

 

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 

ขัน้ตอน 

1-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ส่วนสารบรรณและนิติการ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------- 
1.  ยุทธศาสตร์หลัก :  การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture) 
3. กลยุทธ์ : การจัดการเพื่อปลูกฝงัวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for quality culture embedded) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : เทคนิคการสืบค้นเอกสารในระบบ SUT Document Archive System 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม  √  โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ส่วนสารบรรณและนิติการ 
7. หลักการและเหตผุล : 

        ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีระบบสืบค้นเอกสาร SUT Document Archive System เพื่อจัดเก็บเอกสาร
ประเภทค าสั่ง ค าสั่งสภา ประกาศ ประกาศสภา ระเบียบ ข้อก าหนด และข้อบังคับ ส าหรับให้พนักงานสามารถเข้า
ใช้งานเพื่อสืบค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องและต้องการ ดังนั้น เพื่อให้สามารถสืบค้นหาข้อมูลของเอกสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เข้าใจในการใช้ค าค้น (Key word) ได้อย่างชัดเจน และค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 

8.  วัตถุประสงค์ : 
1.  บุคลากรในส่วนสารบรรณและนิติการมีความรู้และเข้าใจ สามารถใช้ค าค้น (Key word) ไปค้นหาได้

ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น 
2.  พนักงานสามารถน าความรูไ้ปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ไดด้ยีิ่งขึ้น   

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

การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management 

for quality culture embedded) 

5.7.2.7 knowledge management 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้น  1 ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
11. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 
เป้าหมายโครงการ :       

บุคลากรในส่วนสารบรรณและนิติการมีความรู้ความ
เข้าใจและใช้ค าค้น (Key word) ในระบบสืบคน้
เอกสาร SUT Document Archive System ได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

      

ตัวชี้วัด :       

1. คู่มือ “เทคนิคการสืบค้นเอกสารในระบบ SUT 
Document Archive System” 

เล่ม 1 0 0 0 1 

2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 0 0 50 100 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบจัดเก็บเอกสาร และปริมาณการใช้
กระดาษลดลง 20 % 

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 

Creation and Acquisition) 
ประชุมภายในหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็น 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 
ก าหนดขอบเขตรายละเอียด และจัดล าดับขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

ประมวลและกลั่นกรองความรู้ทีเ่ก่ียวข้อง 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏบิัติการใช้คค้นเพื่อสืบค้น 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 
จัดท าคู่มือแล้วเสร็จ 

7 การเรียนรู้ (Learning) จัดอบรมเทคนิคการสืบค้นให้กบัพนักงานทุกหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

2-3 

ขั้นตอน 

3-4 

ขั้นตอน 

4-5 

ขั้นตอน 

5-7 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

และสารสนเทศในระบบการจัดการ (IMS) 
13. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15. หลักการและเหตผุล :  

 ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศ มทส. เร่ือง นโยบายการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ลง
วันที่ 3 เมษายน 2561    ศูนย์เครื่องมือฯ  ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการ และคณะท างาน
เอกสารและสารสนเทศ ศูนย์เครื่องมือฯ    เพื่อวางแผนการด าเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนระบบการจัดท า คู่มือการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานประจ าหน่วยงาน (SOP Committee) และสารสนเทศในระบบการจัดการ (IMS) ใน
ศูนย์เครื่องมือฯ ให้สามารถด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั ้น ศูนย์เครื ่องมือฯ จึงต้องระดมความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการ และ
คณะท างานเอกสารและสารสนเทศ ศูนย์เครื่องมือฯ    เพื่อทบทวนการด าเนินงานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่ผ่านมายังขาดตกบกพร่องในเร่ืองใด เพื่อก าหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดท า ให้เป็นไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

16. วัตถุประสงค์ :  
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท าให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด   ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน 
แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน พนักงานสามารถท างานแทนกันได้  สามารถเร่ิมปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายต าแหน่งงาน ลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ 
ลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดในการท างาน ท าให้มีการปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ และช่วยในการออกแบบ
ระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน  
 

17. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.8.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.8.1.3) 

การจัดการมาตรฐานและความสอดคล้อง (Standard 
and Compliance Management) 

5.8.1.3 การจัดท าระบบการตรวจสอบ/การควบคุมภายในผ่าน
ท า ง  Standard Checklist Approach แ ล ะ ม ีร ะ บ บ ก า ร
ติดตามการปฏิบัติตาม Checklist ที่ถูกก าหนด 

 

18. ระยะเวลาโครงการ : 3 ปี   เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563      สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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19. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
2565 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 
เป้าหมายโครงการ :        

ศูนย์เครื่องมือฯ มีคู่มือการปฏิบัติการครอบคลุมทุก
กิจกรรม 

       

ตัวชี้วัด :        
1. ระดับความส าเร็จของแผนปฏิบัติการการ
จัดท า SOP และปรับปรุงเอกสารและสารสนเทศ
ให้เป็นปัจจุบนั  

คะแนน 
 

5 0 0 0 5 5 

2. ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติ
การฯ  
 

ร้อยละ 60 0 0 0 60 85 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone :  

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และ
นิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

- สรุปนโยบายการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการและ

คณะท างานเอกสารและสารสนเทศ ศูนย์เครื่องมือฯ     

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

ส ารวจ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลการจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

3 การจัดความรูใ้ห้เป็นระบบ (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 คู่มือการปฏิบัติงาน 
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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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ภาคผนวก 
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ด้าน โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
เรียนการสอน 

1.2.2.3 High caliber 
researchers/professors 

- พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี
ศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 

ระดับความส าเร็จของคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 5 คะแนน 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมและ
น าแนวปฏิบัตไิปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 12 

 

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 2.2.2.5 
Research 
Management (+ IP 
management) 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยแลลครบวงจร โดยการสร้าง
ระบบบรหิารจดัการวิจยัที่มีจรยิธรรมระหว่าง
นักวิจัยและมหาวิทยาลัย 

- ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ดา้นการวิจัย 5 
คะแนน 
- จัดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์
และเทคนิคด้านการวิจยั จ านวน 
8 ครั้ง 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
การวิจัยร่วมกับผู้มสี่วนร่วมการ
วิจัยกับ มทส. จ านวน 4 ครั้ง  

จ านวนแผนการวิจยัที่เกิดจาก
กระบวนการจดัการความรู้ 
จ านวน 12 โครงการ 

 

แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ
ด้วยใจ (Service Mind) 
ส าหรับบุคลากรผู้ประสานงาน
การให้บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่
การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ 

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
เครื่องมือราคาแพง และการให้ค าปรึกษาเพื่อ
จัดตั้งวิสาหกจิฯ 

- ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การ
เป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ 5 
คะแนน 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 50 คน 

ประเมินผลลัพธ์จ านวน
หน่วยงานภายนอกท่ีกลับมารับ
บริการซ้ า จ านวน 30 หน่วยงาน 

ด้านการเรียน
การสอน 

ด้านการวิจัย 

ด้านบริการวิชาการ 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
การถอดบทเรียนศึกษารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
จากประสบการณ์ผู้สอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา 
(ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

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

1.1.2.1 21st 
Century Skills 

พัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้กับ
นักศึกษา โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ เข่น ปรับปรุง
หลักสูตร โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะด้าน Creativity and 
Innovation ทักษะด้าน 
Critical Thinking and 
Problem Solvingฯ โดย
ผ่านกระบวนการรูปแบบการ
เรียนรู้แบบ Student-
Centered และ Problem-
Solving/จัดให้มีกิจกรรม
นอกหลักสูตร เพื่อพัฒนา
คุณสมบัติพึงประสงค์ของ
นักศึกษา เช่น ความสามารถ
ในการปรับตัวและความ
ยืดหยุ่นในการท างาน มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
วินัยในการท างาน  เป็นต้น 

ระดับความส าเร็จของขั้นตอนใน
การแสวงหารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 5 
คะแนน 

ไดรู้ปแบบการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษา 1 รูปแบบ 

การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Skills) (ส่วนกิจการ
นักศึกษา) 

การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์/การจัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มี
คุณภาพ 

1. จ านวนบุคลากรส่วนกิจการ
นักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมร้อย
ละ 80 
2. บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาท่ี
เข้าอบรมมีความพึงพอใจหลังการ
อบรมอยู่ในระดับมาก 5 คะแนน 
3. ร้อยละบุคลากรส่วนกิจการ
นักศึกษาท่ีเข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 
21เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 ของผู้เข้า
อบรม (เปรียบเทียบจาก Pre-
test/ Post-test) 

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาท่ีเข้า
อบรมได้รับประโยชน์สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนากิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21
อยู่ในระดับมาก 5 คะแนน 

การปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(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
รายงานสรุปองค์ความรู้ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กรท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 คะแนน 

บุคลากรของหน่วยงานมีองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานของ
องค์กรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยมีรายงานสรุปองค์ความรู้ 1 
เล่ม เพื่อเผยแพร่ต่อไป 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 
(ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 

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

1.3.1.2 
International 
Standards 
 

ปรับปรุงหลักสูตรในทุก
สาขาวิชาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาเซียนและสากล/ - จัดท า
ระบบ “Standard Curriculum 
Education” ในทุกหลักสูตร 
โดยเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ
และต่างประเทศทุกช่วงเวลา 3 
ปี 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาศักยภาพงานบุคลากรของ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อสู่     
ความเป็นเลิศ 5 คะแนน 
2. จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัย 
รายงานสรุปผลงานโครงการวิจัย 
หรือบทความวิจัย จากการพัฒนา 
งานประจ าสู่งานวิจัย 5 โครงการ 

1. ความส าเร็จในการปรับปรุง
หลักสูตรที่สามารถยื่นขอรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา     
วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ในรอง
ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 100 
2. ร้อยละการเขียนโครงการเสนอ
โครงการวิจัยและบริการวิชาการ
ใหม่ ร้อยละ 100 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา
หลักสูตรส าเร็จรูป (Modular 
Curriculum) (ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์) 
 
 
 

เช่น ผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ือสนองความต้องการ
ของประเทศและนานาชาติ/ผลิตผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน/ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนานวัตกรรมใน
การจัดการสุขภาพ/ให้บริการวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องของชุมชนและสังคม/ยึดหลักความเป็นอิสระทาง
วิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
หลักสูตรส าเร็จรูป 5 คะแนน 

ร้อยละของการได้หลักสูตร
ส าเร็จรูประดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโท) จ านวน 1 หลักสูตร 
และ หลักสูตรการอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทาง (ระยะสั้น 4 
เดือน) จ านวน 1 หลักสูตร ร้อยละ 
100 

สร้างองค์ความรู้การผลิตสื่อ e-
Courseware ด้วยตนเอง 
(ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา) 

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

1.3.1.4 e-learning 
Courseware 

พัฒนาการระบบสื่อการสอนให้
อยู่ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(E-learning Courseware) โดย
ใช้ประโยชน์จากศูนย์พัฒนา
นวัตกรรมการเรยีนการสอน 
และมีการจัดให้มีรางวัล “The 
Best Coursewares Awards” 

ระดับความส าเร็จของการสร้าง
องค์ความรู้การผลิตส่ือ e-
Courseware ด้วยตนเอง 5 
คะแนน 

ร้อยละของคณาจารย์ท่ีผลิต e-
Coursewareร่วมกับศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาได้ส าเร็จ ร้อยละ 80 

การพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ (โครงการจัดตั้ง
สถานพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา) 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ในรูปแบบ
การด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความ
ตระหนักด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนา
ทักษะ องค์ความรู้ และแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ 
ในหลากหลายวิธีการ อาทิ การจัดการเรียนการสอน การ
จัดค่ายกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ
นักศึกษา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการจัดเสวนา
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ  เป็นต้น 

1.5.1.1 
Entrepreneurial 
and innovation 
curriculum 

การพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
การสร้างผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 5 คะแนน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ พัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 
80 

ถอดบทเรียนการพัฒนาความเป็น 
ผู้ประกอบการ เพื่อใช้
ประกอบการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานฯ 
ในอนาคต 1 เรื่อง 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
การเสริมสร้างความรู้การออกแบบ
อาคารเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัย ด้วยการใช้โปรแกรม 
Building Information 
Modeling: BIM (โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจาก
โบรอนจับยึดนิวตรอน) 

การปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานปฏิบัติการ
วิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

2.1.2.2 Problem-
based/area-based 
research topics 

ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการ
แก้ปัญหาของประเทศ และ
ตรงต่อความต้องการของ 
อุตสาหกรรม ของพื้นท่ีและ
ประชาชน 

ระดับความส าเร็จของบุคลากร
ภายในโครงการฯ ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการออกแบบอาคาร
ด้วยการใช้โปรแกรม Building 
Information Modeling: BIM ท่ี
ครอบคลุมท้ังระบบ (ARC, STR, 
MEP) 5 คะแนน 

1.  โครงการฯ มีแบบอาคารเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในรูปแบบ 
Building Information Modeling: 
BIM ท่ีครอบคลุมท้ังระบบ (ARC, 
STR, MEP) 2 โปรแกรม 
2. โครงการฯ มีข้อมูลโครงสร้าง
อาคารฯ และข้อมูลระบบท่ีเกี่ยวข้อง
และงบประมาณราคาการก่อสร้าง
อาคารฯ ในเบื้องต้น 1 ชุด 

องค์ความรู้การเล้ียงและการดูแล
ม้าอย่างถูกวิธี 
(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
องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการ
ดูแลม้าอย่างถูกวิธี 5 คะแนน 

มีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการ
ดูแลม้าโดยจัดท าเป็นรูปเล่มข้อมูล
การเผยแพร่และวีดีทัศน์ 2 ชุด 

แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
(ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับมหาชน
ชาวไทย 

4.1.1.1 local 
technology outlets 

การใช้ประโยชน์ “อุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร”           
เพื่อท้องถิ่น local 
technology outlets 

1. ระดับความส าเร็จของการมี
แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5 
คะแนน 
2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 25 คน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในงาน ร้อยละ 50 

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า TOR 
รถยนต์เช่าของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(ส่วนอาคารสถานที่) 

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

5.1.1.1  Intelligent 
mass transport 

ปรับปรุงระบบบริหารการ
ขนส่งนักศึกษา/ คณาจารย์/
พนักงาน ให้สัมพันธ์กับเวลา
เรียน/ เปลี่ยนชั่วโมงเรียน/ 
เวลาท างาน โดยใช้ระบบ 
รถไฟฟ้าท่ีวิ่งวนรอบ และ
สามารถบริหารเวลา การ
ขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้ระบบ Intelligent 
Control System 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท า
คู่มือ ในการจัดท าร่าง TOR 
รถยนต์เช่า 4 คะแนน 
2. ร้อยละของการน าระดับ
ความส าเร็จของการจัดท าคู่มือไป
ถูกเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ร้อยละ 100 

คู่มือ TOR ได้ถูกเสนอเพื่อขอ
ช านาญงาน (ความก้าวหน้าใน
อาชีพ) 1 ผลงาน 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
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
ระบบ การจัดการข้อมูลนักศึกษา 
5 คะแนน 

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

Microsoft Power BI เพื่อการ
จัดการ (ส.ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ (MIS)) 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กร ท้ังด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ 

เจ้าหน้าท่ี SA ภายในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบ
รายการการออกแบบและศึกษา
ระบบงานประกอบจัดจ้างพัฒนา
ระบบ 5 หน่วยงาน 

จ านวนโครงการการออกแบบและ
ศึกษาระบบงานประกอบจัดจ้าง
พัฒนาระบบ 10 โครงการ 

การจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency Exam) 
(ศูนย์บริการการศึกษา) 

การให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
มุ่งมั่นท่ีจะให้ผลผลิตงานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว มีคุณภาพสูงสุด สร้างความประทับใจให้แก่
ผู้รับบริการ และเป็นแห่งสารสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษา
ให้กับมหาวิทยาลัย 

5.1.1.6 Digital wide 
campus 

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

ระดับความส าเร็จของการมีแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการอนุมัติค าร้อง
ออนไลน์ 5 คะแนน 

ร้อยละของจ านวนการอนุมัติค า
ร้องออนไลน์ การลงทะเบียนเพิ่ม 
เปลี่ยนกลุ่ม ลงเกินหน่วยที่ก าหนด 
(กรณีกลุ่มเต็ม) ถอนรายวิชา ได้รับ
การอนุมัติ (คน/วิชา) ร้อยละ 70 

โครงการจัดท าระบบความรู้
กระบวนการท างานด้านบริหาร
บุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (ส่วนทรัพยากรบุคคล) 

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

5.1.2.1 Rules & 
Regulations 
Review 

ปรับระบบการบริหาร Rules 
& Regulations ของ
มหาวิทยาลัย/ปรับกฎเกณฑ์
หรือระเบียบท่ีล้าสมัย เป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติ/ 
ขัดแย้งกันเอง โดยปรับเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูล SUT Big 
Data เพื่อการน าไปใช้ และ
อ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ฐานข้อมูลกระบวนการท างานด้าน
บริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 5 คะแนน 
2. คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ด้าน
บริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตามแผน
ด าเนินการประจ าปี 2563 ร้อยละ 
100 

ร้อยละของผลการวิเคราะห์
กระบวนงานด้านบริหารบุคคล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ร้อยละ 100 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
แนวปฏิบัติการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป e-
bidding    
 วงเงินเกิน 500,000 บาท 
(ส่วนพัสดุ) 

บริหารจัดการด้านการพัสดุตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย  

5.3.1.1 Matrix 
Management 

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

1. ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ซ้ือหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป e-bidding วงเงินเกิน  
500,000 บาท 5 คะแนน 
2. คู่มือ เรื่อง แนวปฏิบัติการซ้ือ
หรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป e-bidding วงเงินเกิน  
500,000 บาท จ านวน 1 เล่ม 

ร้อยละของการเผยแพร่แนว
ปฏิบัติการซ้ือหรือจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไป e-
bidding วงเงินเกิน  500,000 
บาท ร้อยละ 100 

การจัดท าแนวปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมการจัดการประชุมของ
ห้องประชุมพจนสาร 
(หน่วยประสานงาน มทส. กทม.) 

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

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
การจัดการประชุมของห้อง
ประชุมพจนสาร 5 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการน าแนวปฏิบัติท่ี
ดีในการเตรียมความพร้อมการจัด
ประชุมไปใช้ ระดับ 4 

การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี) 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุก
ระดับ/เป็นศูนย์กลางทางการวิจัยด้านวิทยาการท่ี
ทันสมัย/ให้บริการทางการแพทย์ท่ีได้มาตรฐานสากล
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม/สร้างเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.4.1.2 HRD & HRM 
master plan 

พัฒนาแผนแม่บทในการ
พัฒนาบุคลากร โดยมีแนว
ทางการด าเนินการ เช่น 
พิจารณาสมรรถนะและ
เส้นทางอาชีพของบุคลากร
เป็นส าคัญ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
โครงการกิจกรรมตาม Milestone 
5 คะแนน 

มีชุดความรู้ CQI 2, R2R 1, DSC 
1, Innovation 1 ต่อ 1 ฝ่าย รวม
ท้ังหมด 23 เรื่อง บรรจุลงใน 
Website หน่วยงาน  

การเลือกใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิต
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาองค์กร 
(ส านักวิชาแพทยศาสตร์) 

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

5.4.2.1 Staff 
upgrades 

ปรับปรุงระบบพิจารณา
ความดีความชอบของ
บุคลากรสายปฏิบัติการ โดย
ใช้ระบบ Performance-
Based KPIs ท่ีพิจารณา 
Personal KPIs จากระบบ 
Assignment Matrix 

ระดับความส าเร็จของการมีแนว
ปฏิบัติท่ีด ี5 คะแนน  

มีกระบวนการท างานท่ีได้รับการ
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 โดยใช้เครื่องมือ
เพิ่มผลผลิตตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาต ิ1 กระบวนการ 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
แนวปฏิบัติการด าเนินการเพื่อ
จัดท าบันทึกความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน 
(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 เป็นต้น 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการ ได้แก่ การจัดท าคู่มือ 
การทวนสอบขั้นตอน การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึ่งกัน และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ 5 คะแนน 

น าแนวปฏิบัติท่ีดีมาจัดท าเป็นคู่มือ 
“แนวปฏิบัติการด าเนินการเพื่อ
จัดท าบันทึกความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน” (ด าเนินการแล้ว
เสร็จ) 1 เล่ม 

ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อลด
ข้อผิดพลาด และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
(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 าเร็จของโครงการ
ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือลด
ข้อผิดพลาด 5 คะแนน 

ร้อยละการลดลงของจ านวน
ข้อผิดพลาดของการปฏิบัติภารกิจ
งานประจ าและงานด้านอื่น ๆ ของ
บุคลากรในส านักวิชาลดลง ร้อย
ละ 35 

การผลิตรายการ SUT Podcast 
รายการเสียงออนไลน์ 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 าเร็จของการผลิต
และบริหารจัดการรายการ “SUT 
Podcast” 5 คะแนน 

ร้อยละบุคลากรส่วน
ประชาสัมพันธ์สามารถผลิตและ
บริหารจัดการรายการ “SUT 
Podcast” อย่างมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

การจัดท าสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารองค์กร 
(ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

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

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 ข้อมลูฯ 

ระดับความส าเร็จของขั้นตอนใน
การจัดท าสารสนเทศเพื่อการ
บริหารองค์กร 5 คะแนน 

เผยแพร่ระบบสารสนเทศและ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
องค์กร ระดับ 3.5 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
การจัดการความรู้การใช้งาน 
Software Workflow เพื่อการ
บริหารจัดการ 
(ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา) 

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

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 าเร็จของการใช้งาน 
Software Workflow  5 คะแนน 

ร้อยละของบุคลากรศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาได้รับการถ่ายทอด
ความรู้และน า Software 
Workflow มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 

แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการเอกสารลับ 
(ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 

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

ระดับความส าเร็จของการมีองค์
ความรู้วิธีการบริหารจัดการ
เอกสารลับ 5 คะแนน 

น าแนวปฏิบัติท่ีดีมาจัดท าเป็นคู่มือ
การบริหารจัดการเอกสารลับแล้ว
เสร็จ ร้อยละ 100 

การใช้งานระบบการตรวจสอบ
ภายในออนไลน์ (Auditing 
Online System) 
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 

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

ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้วิธีการใช้งานระบบการ
ตรวจสอบภายในออนไลน์ 5 
คะแนน 

น าแนวปฏิบัติมาจัดท าเป็นคู่มือ
การใช้งานระบบการตรวจสอบ
ภายในออนไลน์ 1 เล่ม  

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) ตามขั้นตอนการ
ด าเนินงาน (Milestone) 5 
คะแนน 

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

แนวทางการสร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการ
บริการดิจิทัลของ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์) 

การให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และงานวิจัย/การ
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานของสถาบัน/การบริการวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวนคู่มือปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 5 
คะแนน 

ความพึงพอใจด้านการให้บริการ
ในภาพรวม 5 คะแนน 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
การสร้างองค์ความรู้การ
ประสานงานการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ) 

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 าเร็จของการสร้าง
องค์ความรู้ในการประสานงานการ
รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 5 คะแนน 

ได้องค์ความรู้และจัดท าเป็นคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ประสานงานการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 ชุด เพื่อใช้
ในการเรียนรู้ต่อไป 

แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจเช็ค
ครุภัณฑ์ห้องออกก าลังกาย 
(สถานกีฬาและสุขภาพ) 

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

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แนวปฏิบัติท่ีดีในการตรวจเช็ค
ครุภัณฑ์ห้องออกก าลังกาย 5 
คะแนน 

ได้แนวปฏิบัติท่ีดีในการตรวจเช็ค
ครุภัณฑ์ห้องออกก าลังกาย 
จ านวน 1 ชุด เพื่อเผยแพร่ต่อไป 

OKR (objectives & Key 
Results) เพื่อการจัดท า
แผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องตาม
เกลียวรอบการจัดการความรู้ 
(Knowledge Spiral) 
(ส่วนแผนงาน) 

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

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

น าองค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
100 

โครงการ “เบิกจ่ายสุขใจ เอกสาร
ครบถ้วน ถูกต้อง” 
(ส่วนการเงินและบัญชี) 

บริการด้านการเงินและข้อมูลทางบัญชีด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้/บริหารจัดการการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด/พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
 

ระดับความส าเร็จของการบริการ
ด้านการเบิกจ่ายเงิน 4 คะแนน 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน 
ต้องไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 



 

132 แผนปฏบิตักิารจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

โครงการ 
ความสอดคล้อง ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ ์ Output Outcome 
การศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน
และการปรับตัวของบุคลากร 
สวทส. ในภาวะสถานการณ์ไม่
ปกติ (COVID-19) การเปลี่ยน
วิกฤตเป็นโอกาสในการเรียนรู้ 
(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 
model การท างานในภาวะ
สถานการณ์ไม่ปกติ 5 คะแนน 

จ านวนชิ้นงานท่ีสามารถน าไปใช้
งานจริงและเผยแพร่ได้ 1 ชิ้น 

การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากร (ส านักวิชา
ทันตแพทยศาสตร์) 

เป็นสถาบันต้นแบบของประเทศในการพัฒนาวิชาการ
และเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากครอบครัว
และชุมชน แบบองค์รวมทุกช่วงวัย 

1. ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการพัฒนาทักษะการ
ท างานเพิ่มขึ้นของบุคลาก 5 
คะแนน 
2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการ
ท างานของบุคลากร 2 กิจกรรม 

ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะการ
ท างานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

เทคนิคการสืบค้นเอกสารในระบบ 
SUT Document Archive 
System 
(ส่วนสารบรรณและนิติการ) 

ให้บริการด้านการสารบรรณ การประสานงานและ
สนับสนุนงานผู้บริหาร การให้บริการความรู้และวิธีการ
ด้านกฎหมาย 

มีแนวปฏิบัติและเทคนิคการสืบค้น
โดยจัดท าเป็นคู่มือ “เทคนิคการ
สืบค้นเอกสารในระบบ SUT 
Document Archive System” 
1 เล่ม 

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ี
เป็นมาตรฐานประจ าหน่วยงาน 
(SOP Committee)  และ
สารสนเทศในระบบการจัดการ 
(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 60 

 




