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ค าน า 
 

 ปัจจุบันกระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือส าคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลักในด้าน 
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen การค้นคว้าวิจัยที่เป็นเลิศ การบริการวิชาการ 
ที่เกิดประโยชน์แก่สังคม แสวงหารายได้เพ่ือความยั่งยืน และบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยเห็นว่า “คน” เป็นองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ในกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้ของคณะเกษตรศาสตร์ยังให้ความส าคัญกับองค์ประกอบด้าน “เทคโนโลยี” และ 
“กระบวนการความรู้” (Knowledge Process) โดยทั้ง 3 องค์ประกอบจะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการ 
อย่างสมดุล เพ่ือให้การจัดการองค์ความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์จึงก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ และได้
ก าหนดเป้าหมายในการจัดการองค์ความรู้  โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

1. การจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 
- ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

มีศักยภาพในการท างาน ทั้งในและต่างประเทศ 

2. การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 
- เพ่ือผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน 

และใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร 
- เพ่ือผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
- สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 

3. การจัดการองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 
- เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
- เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร 
- เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

  การด าเนินการจัดการองค์ความรู้ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวนั้น คณะฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ 
ให้มีการบูรณาการองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน (คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้) เพ่ือให้กระบวนการ
จัดการองค์ความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยขับเคลื่อนให้กระบวนการผลิตบัณฑิต การมุ่งเน้น 
ไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย 
ของคณะเกษตรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป 

 



วัตถุประสงค์ (เป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้) 
1. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ไปยังกลุ่มคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1  
ของคณะเกษตรศาสตร์ คือ การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล 

2. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ ไปยั งกลุ่ มคณาจารย์  นั กวิทยาศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์เกษตร นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการสัตวบาล เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัยและบริการวิชาการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และเพ่ือพัฒนา
ชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและรับใช้สังคม 

3. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ไปยังกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้การบริหารจัดการในระดับภาควิชา ศูนย์วิจัย หน่วยงาน
และคณะเกษตรศาสตร์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ
คณะเกษตรศาสตร์ คือ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรของคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
 

คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 



สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2564 1  
 - แผนการจัดการความรู้ที่ 1:   งานการเงิน การคลังและพัสดุ  

1. KM ระเบียบการด าเนินงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 2 
 สิ่งก่อสร้าง 2 
 งบด าเนินงาน 2 
 งานวิจัย โครงการบริการวิชาการ และระเบียบการยืมเงินทดรองจ่าย 3 

 - แผนการจัดการความรู้ที่ 2:   งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา  
1. KM การบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง EdPEx 4 
2. KM กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 
3. KM การบริหารจัดการ Budget management ส าหรับผู้บริหาร/ ผู้ปฏิบัติงาน 6 
4. KM การบริหารจัดการเงินรายได้สะสม (เงินเหลือจ่าย) ระยะสั้นและระยะยาว 7 
5. KM การจัดการตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน PA / Action Plan 8 
6. KM การจัดท าแผนอัตราก าลัง ระยะสั้นและระยะยาว 9 

 - แผนการจัดการความรู้ที่ 3:   งานบุคคล / สารบรรณ  
1. KM การขอต าแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ 10 
2. KM การเลื่อนข้ันเงินเดือน ส าหรับผู้บริหาร / หัวหน้างาน 11 
3. KM การกรอกภาระงาน TOR ของสายวิชาการ 12 
4. KM แนวทางการก าหนด KPI รายบุคคลของบุคลากรสายปฏิบัติการ 13 

 - แผนการจัดการความรู้ที่ 4:   งานสารสนเทศ  
1. KM การใช้งานแอปพลิเคชั่นส าหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ 15 

 - แผนการจัดการความรู้ที่ 5:   งานประชาสัมพันธ์ / ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
1. KM การใช้โปรแกรมออกแบบสื่อการสอน/ ประชาสัมพันธ์ 16 

 - แผนการจัดการความรู้ที่ 6:   งานกายภาพ  
1. KM ระบบการจัดการของหน่วยกายภาพ 17 
 ฝ่ายซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค 
 ฝ่ายยานพาหนะ 
 ฝ่ายสนาม 

 
ภาคผนวก 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้   
 
 



1 

หัวข้อการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการจดัการองค์ความรู้ ด้านบริหารจดัการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หัวข้อการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานประจ า 
งานการเงิน การคลังและพัสดุ KM ระเบียบการด าเนินงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 

- สิ่งก่อสร้าง 
- งบด าเนินงาน 
- งานวิจัย โครงการบริการวิชาการ และระเบียบการยืมเงินทดรองจ่าย 

งานนโยบายและแผนฯ 1. KM การบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง EdPEx 
2. KM กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
3. KM การบริหารจัดการ Budget management ส าหรับผู้บริหาร/ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
4. KM การบริหารจัดการเงินรายได้สะสม (เงินเหลือจ่าย) ระยะสั้นและ

ระยะยาว 
5. KM การจัดการตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน PA / Action Plan 
6. KM การจัดท าแผนอัตราก าลัง ระยะสั้นและระยะยาว 

งานบริหารทั่วไป 1. KM การขอต าแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ 
2. KM การเลื่อนขั้นเงินเดือน ส าหรับผู้บริหาร / หัวหน้างาน 
3. KM การกรอกภาระงาน TOR ของสายวิชาการ 
4. KM แนวทางการก าหนด KPI รายบุคคลของบุคลากรสายปฏิบัติการ 

หน่วยสารสนเทศ KM การใช้งานแอปพลิเคชั่นส าหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ KM การใช้โปรแกรมออกแบบสื่อการสอน/ ประชาสัมพันธ์ 
หน่วยกายภาพ KM ระบบการจัดการของหน่วยกายภาพ 

- ฝ่ายซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค 
- ฝ่ายยานพาหนะ 
- ฝ่ายสนาม 
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ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:   ระเบียบการด าเนินงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ         

- สิ่งก่อสร้าง         
- งบด าเนินงาน        

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) บุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ  

2. บุคลากรภาควิชา/ศูนย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
พัสดุ 
3. บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

มกราคม – มีนาคม 2564 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบการด าเนินงานด้านการเงิน 
การคลังและพัสดุ 
- สิ่งก่อสร้าง 
- งบด าเนินงาน 

มีนาคม 2564 
 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ รวบรวมกฎ ระเบียบด้านการเงิน และพัสดุที่เก่ียวข้อง มกราคม – มีนาคม 2564 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) เผยแพร่บนเว็บไซต์ งานการเงิน การคลังและพัสดุ มีนาคม 2564 
6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง มีการพัฒนาทักษะและเข้าใจ หลักเกณฑ์ กฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านสิ่งก่อสร้าง และงบด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 
เมษายน – มิถุนายน 2564 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย บุคลากรสามารถปฏิบัติงานพัสดุ และเบิกจ่ายงบด าเนินงาน ได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

มกราคม – มีนาคม 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2564 มีนาคม 2564 
 
  



3 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:   ระเบียบการด าเนินงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ         

- งานวิจัย โครงการบริการวิชาการ และระเบียบการยืมเงินทดรองจ่าย       
ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) 1. บุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ 
2. บุคลกรงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
3.บุ คลากรศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 1. คณาจารย์ นักวิจัย ที่ด าเนินงานวิจัย บริการวิชาการ 
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ  

เมษายน – มิถุนายน 2564 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบการด าเนินงานด้านการเงิน 
การคลังและพัสดุ  ด้านงานวิจัย โครงการบริการวิชาการ และ
ระเบียบการยืมเงินทดรองจ่าย 
 

มิถุนายน 2564 
 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ รวบรวมกฎ ระเบียบด้านงานวิจัย โครงการบริการวิชาการ และ
ระเบียบการยืมเงินทดรองจ่ายที่เก่ียวข้อง 

มกราคม – มิถุนายน 2564 

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) เผยแพร่บนเว็บไซต์ งานการเงิน การคลังและพัสดุ  มิถุนายน 2564 
6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เก่ียวข้อง มีความเข้าใจและ

ปฏิบัติงานด้านงานวิจัย โครงการบริการวิชาการ และระเบียบการ
ยืมเงินทดรองจ่าย ได้ถูกต้อง 

เมษายน - กันยายน 2564 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เก่ียวข้อง มีความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานด้านงานวิจัย โครงการบริการวิชาการ และระเบียบการ
ยืมเงินทดรองจ่าย ได้ถูกต้อง 

มกราคม – มิถุนายน 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2564 มิถุนายน 2564 
 



4 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    KM การบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง EdPEx         

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) พิจารณาวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในเกณฑ์ EdPEx ธันวาคม 2563 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ธันวาคม 2563 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ธันวาคม 2563 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ รวบรวมประเด็นส าคัญ ที่กลุ่มเป้าหมายจะต้องรับทราบ ธันวาคม 2563 

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์
ความรู้) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มกราคม 2564 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นกรอบ 
ในการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

มกราคม 2564 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวช้ีวัด: จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) 
เป้าหมาย: จ านวน 20 คน 

มกราคม 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ แหล่งงบประมาณ: งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 
จ านวนงบประมาณ: 10,000 บาท 

มกราคม 2564 

 



5 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    KM กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์           

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) พิจารณาวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการจัดท าแผน มกราคม 2564 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มกราคม 2564 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย มกราคม 2564 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ รวบรวมประเด็นส าคัญ ที่กลุ่มเป้าหมายจะต้องรับทราบ มกราคม 2564 

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์
ความรู้) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กุมภาพันธ์ 2564 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดท าแผนกลยุทธ์ รวมทั้งเทคนิค
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

กุมภาพันธ์ 2564 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวช้ีวัด: จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) 
เป้าหมาย: จ านวน 20 คน 

กุมภาพันธ์ 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ แหล่งงบประมาณ: งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 
จ านวนงบประมาณ: 30,000 บาท 

กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 



6 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    KM การบริหารจัดการ Budget management ส าหรับผู้บริหาร/ ผู้ปฏิบัติงาน      

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) คัดเลือกจากบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจระบบ Budget Management 

และการบริหารจัดการงบประมาณ 
พฤศจิกายน 2563 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พฤศจิกายน 2563 
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหาร 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์ฯ และผู้อ านวยการศูนย์ฯ) เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งบประมาณ และการพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดท าค าของบประมาณ 
ด้วยระบบ Budget Management 
ผู้ปฏิบัติงาน 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ 

พฤศจิกายน 2563 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ รวบรวมประเด็นส าคัญ ที่กลุ่มเป้าหมายจะต้องรับทราบ พฤศจิกายน 2563 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์

ความรู้) 
การให้สิทธิ์ผู้เกี่ยวข้องส าหรับการเข้าถึงข้อมูล ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ พฤศจิกายน 2563 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 

กันยายน 2564 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวช้ีวัด: จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) 
เป้าหมาย: จ านวน 50 คน 
ตัวช้ีวัด: จ านวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงานย่อย (ครั้ง/ปี) 
           (นับเฉพาะการโอนเปลี่ยนแปลงข้ามหมวดงบประมาณ) 
เป้าหมาย: จ านวน 20 ครั้ง 

พฤศจิกายน 2563 

8. งบประมาณที่ใช้ แหล่งงบประมาณ: งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 
จ านวนงบประมาณ: 2,500 บาท 

พฤศจิกายน 2563 



7 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    KM การบริหารจัดการเงินรายได้สะสม (เงินเหลือจ่าย) ระยะส้ันและระยะยาว      

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) พิจารณาข้อมูลส าคัญท่ีมีผลต่อการวางแผนการจัดท าค าของบประมาณ พฤษภาคม 2564 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกบุคลากรที่มีความเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณ พฤษภาคม 2564 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พฤษภาคม 2564 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ รวบรวมข้อมูลส าคัญ เพ่ือการจัดท าแผนอัตราก าลังระยะสั้นและระยะยาว พฤษภาคม 2564 

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์
ความรู้) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มิถุนายน 2564 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

การบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิถุนายน 2564 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวช้ีวัด: ร้อยละเงินสะสมต่องบประมาณรายปี 
เป้าหมาย: ร้อยละ 30 

มิถุนายน 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ แหล่งงบประมาณ: งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 
จ านวนงบประมาณ: 1,000 บาท 

มิถุนายน 2564 

 



8 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    KM การจัดการตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน PA / Action Plan        

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) คัดเลือกจากบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน พฤศจิกายน 2563 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พฤศจิกายน 2563 
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. จัดตั้งคณะท างานฯ เพ่ือการจัดท าข้อมูลส าคัญของคณะเกษตรศาสตร์ 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล  
พฤศจิกายน 2563 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ 1. สรุปค านิยาม เพื่อประกอบการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
2. รวบรวมประเด็นที่ส าคัญ และแจ้งทุกหน่วยงานรับทราบ 

พฤศจิกายน 2563 

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์
ความรู้) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ธันวาคม 2563 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

บุคลากรสามารถจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธันวาคม 2563 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวช้ีวัด: จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 
เป้าหมาย: จ านวน 15 คน 
ตัวช้ีวัด: ร้อยละตัวชี้วัดที่กรอกข้อมูลแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย: ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัด: ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลตัวชี้วัด 
เป้าหมาย: ร้อยละ 80 

ธันวาคม 2563 

8. งบประมาณที่ใช้ แหล่งงบประมาณ: งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 
จ านวนงบประมาณ: 2,000 บาท 

ธันวาคม 2563 

 



9 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    KM การจัดท าแผนอัตราก าลัง ระยะสั้นและระยะยาว         

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) พิจารณาข้อมูลส าคัญท่ีมีผลต่อการวางแผนอัตราก าลัง มกราคม 2564 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกบุคลากรที่มีความเก่ียวข้องกับอัตราก าลัง มกราคม 2564 
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มกราคม 2564 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ รวบรวมข้อมูลส าคัญ เพ่ือการจัดท าแผนอัตราก าลังระยะสั้นและระยะยาว มกราคม 2564 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์

ความรู้) 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มกราคม – มีนาคม 2564 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

1. การจัดสรรอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

มีนาคม 2564 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวช้ีวัด: ร้อยละของการประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก 
เป้าหมาย: ร้อยละ 75 

ตุลาคม 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ แหล่งงบประมาณ: งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 
จ านวนงบประมาณ: 1,000 บาท 

มีนาคม 2564 

 
 



10 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    การขอต าแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ          

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) - ทีมงานหน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์   
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. ตั้งกลุ่มไลน์ “ขอต าแหน่งวิชาการ” เป็นช่องทางสื่อสารเบื้องต้น 

เผยแพร่ข่าวสาร และตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยทีมงานของหน่วย
บริหารงานบุคคล 
3. หน่วยบุคคลมีบริการให้ยืมตัวอย่างเอกสารวิชาการต่าง ๆ อาทิ 
กพอ.03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา 
ฯลฯ ที่ใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ทั้งปี 
 
- กุมภาพันธ์ 2564 
 
- ทั้งป ี

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ - รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการแล้ว 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) - เผยแพร่บนเวปงานบริหารทั่วไป 

 
ด าเนินการแล้ว 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ - คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
- คณาจารย์มีการวางแผนล่วงหน้าที่ดีในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ด าเนินการต่อเนื่อง 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย - คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ภายในก าหนดเวลา 
- คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี  

ทั้งปี 

8. งบประมาณที่ใช้ ไม่ใช้งบประมาณ  
 



11 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    การเลื่อนขั้นเงินเดือน ส าหรับผู้บริหาร/หัวหน้างาน          

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล)  - เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยบริหารงานบุคคล ด าเนินการแล้ว 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารคณะ ภาควิชา ศูนย์ หน่วยงาน ด าเนินการแล้ว 
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

โดยทีมงานของหน่วยบริหารงานบุคคล 
มกราคม 2564 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ - รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ธันวาคม 2564 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) - เผยแพร่บนเวปคณะฯ (Smart Knowledge)  มกราคม 2564 
6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ - ผู้บริหารคณะ ภาควิชา ศูนย์ หน่วยงาน สามารถเลื่อนขั้น

เงินเดือนโดยใช้โปรแกรมผ่านระบบ CMU HR  
กุมภาพันธ์ 2564 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย การใช้โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 

เมษายน / ตุลาคม 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ - ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 



12 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    การกรอกภาระงาน TOR & JA ของสายวิชาการและสายปฏิบัติการ        

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล)  - รองคณบดีฝ่ายบริหาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ธันวาคม 2563 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ธันวาคม 2563 
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ประชุมชี้แจง สาธิตการใช้โปรแกรม มกราคม 2564 
4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ - สรุปรายละเอียดขั้นตอน มกราคม 2564 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) - เผยแพร่บนเว็บไซต์งานบริหารทั่วไป กุมภาพันธ์ 2564 
6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ - บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการกรอก TOR & JA  

ได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย - การกรอก TOR & JA ครบถ้วนและถูกต้อง 
ร้อยละ 95 

ด าเนินการแล้ว 

8. งบประมาณที่ใช้ เงินรายได้  มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    แนวทางการก าหนด KPI รายบุคคลของบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกดัส านักงานคณะ      

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (เอกสาร) - ศึกษาทฤษฎีการก าหนด KPI หน่วยงาน/บุคคล จากแนวปฏิบัติ

ของส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานภาคเอกชน 
- การก าหนด KPI ตามค ารับรองของมหาวิทยาลัย และ KPI  
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ/แผนปฏิบัติการคณะฯ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฎิบัติงานในสังกัดส านักงานคณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์บริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

พฤศจิกายน 2563 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของหัวหน้างาน ผู้จัดการ
ศูนย์บริการวิชาการฯ และหัวหน้าหน่วย เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม
ในการก าหนด KPI ระดับหน่วยงาน และ KPI รายบุคคล ในสังกัด
ส านักงานคณะฯ 
- หัวหน้างาน ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการฯ และหัวหน้าหน่วย 
ถ่ายทอดแนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติไปสู่บุคลากรในสายการ
บังคับบัญชา 
- เสนอผู้บังคับบัญชาระดับเลขานุการคณะ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
พิจารณาก าหนด KPI 
- เสนอคณบดีพิจารณา เพ่ือให้ความเห็นชอบการน าค่า KPI ไปใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พฤศจิกายน 2563 –  
มกราคม 2564 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ - รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี กุมภาพันธ์ 2564 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) - เผยแพร่บนเวปงานบริหารทั่วไป กุมภาพันธ์ 2564 
6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ - กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ มีเกณฑ์

วัดผลที่ชัดเจนมากขึ้น 
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย - การประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ (ส านักงานคณะฯ) 
สามารถวัดคุณภาพของงานได้เป็นรูปธรรม 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ - ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ      2564  

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    การใช้งานแอพพลิเคชั่นส าหรับการเรียนการสอนยุคใหม่         

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) หน่วยสารสนเทศ คัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นส าหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ 
เดือนพฤศจิกายน 2563 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คณาจารยของคณะเกษตรศาสตร์ทีม่ีความสนใจเข้าร่วม เดือนธันวาคม 2563 
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแอพพลิเคชั่น 

ส าหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ 
เดือนมกราคม 2564 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ การจัดท าคูมือการใช้งานแอพพลิเคชั่นส าหรับการเรียนการสอน 
ยุคใหม่ 

เดือนมกราคม 2564 

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) จัดเก็บไวในรูปของไฟลขอมูล เพ่ือเปนเอกสารองคความรูที่สามารถ
ดาวนโหลดไดในเว็บไซตของหน่วยสารสนเทศ 

เดือนมกราคม 2564 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประเมินความพึงพอใจของคณาจารยในการน าองคความรูที่ไดรับ
ไปใชประโยชน์ 

เดือนมกราคม 2564 – กุมภาพันธ์ 
2564 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย - มีคณาจารยเข้าร่วมอย่างน้อย 25 คน 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารยในการน าองคความรู
ที่ไดรับไปใชประโยชน์ มีระดับ ≥ 3 

 

8. งบประมาณที่ใช้ 4,000 บาท  
 



16 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    การผลิตคลิปวีดีโอน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการและการพัฒนานักศึกษา     

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์

หลักสูตร การบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา 
 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (2 ครั้ง) 1 วัน  
4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ วางโครงสร้างการผลิตสื่อ การคัดเลือก ปรับใช้และการจัดเก็บท่ี

สะดวกต่อการค้นหาและน าใช้ 
10 วัน 

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) เผยแพร่ทาง Website Facebook และ Line 30 วัน 
6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมรู้จักโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการผลิตคลิปวีดีโอ 

เข้าใจการเลือกใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม และ
สามารถผลิตคลิปวีดีโออย่างง่ายได้  

30 วัน 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีคลิปวีดีโอจากกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการและการพัฒนา
นักศึกษา อย่างน้อย 3 คลิปวีดีโอ 

30 วัน 

8. งบประมาณที่ใช้ 5,000 บาท  
 



17 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ขอบเขต (KM Focus areas):    ด้านบริหารจัดการ                     
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    ฝ่ายซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค /ยานพาหนะ หน่วยกายภาพ งานบริหารทั่วไป                                                                     

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ภาควิชา ศูนย์ และหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายดูแล

ด้านอาคารสถานที่ /ยานพาหนะ /ฝ่ายสนาม 
ธันวาคม 2563-กันยายน 2564 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ภาควิชา ศูนย์ และหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายดูแล
ด้านอาคารสถานที่ ช่างไฟฟ้า โทรศัพท ์ประปา งานสนามภูมิทัศน์ 

ตุลาคม-ธันวาคม 2563 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จัดอบรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือวางแนงทางการปฏิบัติงาน 
- การแก้ไขสถานการณ์ 
- ตั้งกลุ่มไลน์ ส าหรับติดต่อประสานงาน 

ธันวาคม 2563 - มกราคม 
2564 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ - รวบรวมอุปกรณ์ / สถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา 
- การประสานงาน การสื่อสาร -การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา 
- การปฏิบัติงานทันเวลา 
- จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ 

       ธันวาคม 2563 

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) - ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- แจ้งเวียนภาควิชา/ศูนย์ /หน่วยงาน 

ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใช้ภายในหน่วยงาน ธันวาคม 2563 - กันยายน 
2564 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการท างาน ธันวาคม 2563 - มกราคม 
2564 

8. งบประมาณที่ใช้ ไม่ใช้งบประมาณ  
 



 
 

ภาคผนวก 
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