
แผนปฎิบัติการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564 

โครงการตามแผนแม่บท KM  : 1 ชุมชนนักปฎิบัติ 1 หน่วยงานภาคีเครือข่าย พันธมิตร/ชุมชนท้องถ่ิน/อ่ืนๆ 

กลยุทธ์การจัดการความรู้ของ (VRU KM Strategy) กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วันด าเนินกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
"แลกเปล่ียน" = พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ ค้นหาปัญหา โอกาสในการแก้ปัญหา/พัฒนาร่วมกัน
และค้นหาความรู้ท่ีส าคัญจากแหล่งความรู้ ท้ังท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญจากภายในและนอกคณะฯ รวมถึงคลังความรู้

กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในคณะ เพ่ือให้บุคลากร
และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
 ได้รับความรู้แนวทางปฏิบัติท่ีดีเพ่ือน าไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านงานวิจัย

เกิดเครือข่ายระหว่างคณาจารย์ และหรือระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีในคณะ

19 ม.ค. 65 อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพ่ือร่วมกันก าหนดประเด็น
ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2564 และได้จัดต้ังกลุ่ม 
Line ส าหรับอาจารย์ท่ีสนใจเข้า
ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน

อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีคณะ
วิทยาการจัดการ

"เขียนออกมา" = สรุปประเด็นความรู้ท่ีได้จากการค้นหาความรู้และส่ือสารถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ
เข้าใจง่ายอาจเป็น แนวคิด แผนภาพ แผนภูมิ น าไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการใหม่

การสรุปประเด็นความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แนวทางปฏิบัติท่ีดีภายในคณะ ในรูปแบบ Infographic

องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของคณะ
วิทยาการจัดการ

ก.พ. 65 คณะวิทยาการจัดการได้สรุป
ประเด็นความรู้ท่ีได้การถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบคลิปวีดีโอ เพ่ือให้
อาจารย์ภายในคณะ และบุคล
ภายนอกได้รับองค์ความรู้ หรือแนว
ปฏิบัติท่ีดีจากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในคณะเข้าใจใน
กระบวนการได้ง่ายข้ึน เพ่ือน าไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ใน
ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ คณะวิทยาการจัดการ

“ยกระดับ” = น าความรู้ท่ีได้จากการรวบรวมความรู้จากท้ังภายในและภายนอกมารวมกันเพ่ือปรับปรุง /ดัดแปลง 
ให้เกิดความรู้ใหม่แล้วน าความรู้ใหม่เผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ใน
คณะ และผู้เช่ียวชาญประเด็นความรู้จากนอกคณะและ
หน่วยงานอ่ืน

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และผู้เช่ียวชาญ อย่างน้อย 1 กิจกรรม
 องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของคณะ
วิทยาการจัดการท่ีได้รับการปรับปรุง

มี.ค. 65 อาจารย์มีองค์ความรู้ในเร่ืองท่ี
แลกเปล่ียนเรียนรู้มากข้ึน และได้
น าองค์ความรู้ไปใช้ในการเขียน
บทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์วารสาร
 TCI 1

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ คณะวิทยาการจัดการ

ช่ือกิจกรรม/โครงกาาร การเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์วารสาร TCI 1 

ผลผลิต (Output) นวัตกรรมท่ีได้จากการจัดกิจกรรม/โครงการ แนวปฏิบัติท่ีดี จ านวน 1 ผลงาน       หน่วยงาน/กลุ่มเป้าหมายท่ีน าไปใช้หรือเผยแพร่ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี หรือบุคคลภายนอกท่ีสนใจ
ผลลัพธ์ (Outcome) องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติท่ีดี จ านวน 1 ผลงาน

คณะวิทยาการจัดการ สอดคล้องกับค่านิยม  VALAYA-M

ระบุหน่วยงานพันธมิตร/ชุมชนท้องถ่ิน/อ่ืนๆ .............................................................................................. M : Multi Skill มีทักษะท่ีหลากหลาย

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ท่ี 2  : การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองท่ัวท้ังองค์กรและน าองค์ความรู้มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร



"น าไปใช้" =  เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น จัดท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, 
website ,ระบบทีมข้ามสายงาน (Cross-functional Team), กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ) , 
ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System), การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation), หรือเวทีแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum)  เป็นต้น

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาการจัดการ หรือองค์กร
ภายนอก ได้น าองค์ความรู้ แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือ
การปฏิบัติงานจริงเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ข้ึน

คณะวิทยาการจัดการ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ 
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้จากการจัดการความรู้ บน
เว็บไซต์ KM คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือท าให้
ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ท่ี
ต้องการได้ง่ายและสะดวกข้ึน

17, 18, 24, 25 พ.ค.
 65

อาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมน าองค์
ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการเขียน
งานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์วารสาร โดยมี
อาจารย์ ดร.ณัตตยา  เอ่ียมคง ได้
ส่งผลงานวิจัยเร่ือง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาส้มดิบ 
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
อาหารดีปลอดภัยบ้านวังรี จังหวัด
สระแก้ว ตีพิมพ์ วารสารวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 
3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 
จ านวน 1 ผลงาน

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ คณะวิทยาการจัดการ



แผนปฎิบัติการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564 

โครงการตามแผนแม่บท KM  : 1 ชุมชนนักปฎิบัติ 1 หน่วยงานภาคีเครือข่าย พันธมิตร/ชุมชนท้องถ่ิน/อ่ืนๆ 

กลยุทธ์การจัดการความรู้ของ (VRU KM Strategy) กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วันด าเนินกิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
"แลกเปล่ียน" = พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ ค้นหาปัญหา โอกาสในการแก้ปัญหา/พัฒนาร่วมกัน
และค้นหาความรู้ท่ีส าคัญจากแหล่งความรู้ ท้ังท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญจากภายในและนอกคณะฯ รวมถึงคลังความรู้

กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในคณะ เพ่ือให้บุคลากร
และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
 ได้รับความรู้แนวทางปฏิบัติท่ีดีเพ่ือน าไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านงานวิจัย

เกิดเครือข่ายระหว่างคณาจารย์ และหรือระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีในคณะ

19 ม.ค. 65 เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดประเด็นความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2564

อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีคณะ
วิทยาการจัดการ

"เขียนออกมา" = สรุปประเด็นความรู้ท่ีได้จากการค้นหาความรู้และส่ือสารถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ
เข้าใจง่ายอาจเป็น แนวคิด แผนภาพ แผนภูมิ น าไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการใหม่

การสรุปประเด็นความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แนวทางปฏิบัติท่ีดีภายในคณะ ในรูปแบบ Infographic

องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของคณะ
วิทยาการจัดการ

ก.พ. 65 คณะวิทยาการจัดการได้สรุป
ประเด็นความรู้ท่ีได้การถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบ Infographic 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีภายในคณะ และบุ
คลภายนอกได้รับองค์ความรู้ หรือ
แนวปฏิบัติท่ีดีจากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในคณะเข้าใจใน
กระบวนการได้ง่ายข้ึน เพ่ือน าไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ คณะวิทยาการจัดการ

“ยกระดับ” = น าความรู้ท่ีได้จากการรวบรวมความรู้จากท้ังภายในและภายนอกมารวมกันเพ่ือปรับปรุง /ดัดแปลง 
ให้เกิดความรู้ใหม่แล้วน าความรู้ใหม่เผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ใน
คณะ และผู้เช่ียวชาญประเด็นความรู้จากนอกคณะและ
หน่วยงานอ่ืน

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และผู้เช่ียวชาญ อย่างน้อย 1 กิจกรรม
 องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของคณะ
วิทยาการจัดการท่ีได้รับการปรับปรุง

มี.ค. 65 เจ้าหน้าท่ีมีองค์ความรู้ในเร่ืองท่ี
แลกเปล่ียนเรียนรู้มากข้ึน และได้
น าไปปรับใช้ในการจัดท าผลงาน 
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ คณะวิทยาการจัดการ

"น าไปใช้" =  เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น จัดท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, 
website ,ระบบทีมข้ามสายงาน (Cross-functional Team), กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ) , 
ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System), การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation), หรือเวทีแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum)  เป็นต้น

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาการจัดการ หรือองค์กร
ภายนอก ได้น าองค์ความรู้ แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือ
การปฏิบัติงานจริงเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ข้ึน

คณะวิทยาการจัดการ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ 
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้จากการจัดการความรู้ บน
เว็บไซต์ KM คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือท าให้
ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ท่ี
ต้องการได้ง่ายและสะดวกข้ึน

31 พ.ค. 65 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์คณะ
วิทยาการจัดการ เพ่ือรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีได้อย่างเป็นระบบ และ
เจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาการจัดการได้
น าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน โดยมี นางปราณี  
นายาว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
และนายพีรวัฒน์  ตันตอ 
นักวิชาการศึกษา ได้ส่งผลงานเพ่ือ
เข้ารับการประเมินและแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ จาก
ระดับปฏิบัติการเป็นระดับช านาญ
การ และอยู่ระหว่างการรอผลการ
พิจารณา

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ คณะวิทยาการจัดการ

ผลผลิต (Output) นวัตกรรมท่ีได้จากการจัดกิจกรรม/โครงการ แนวปฏิบัติท่ีดี จ านวน 1 ผลงาน       หน่วยงาน/กลุ่มเป้าหมายท่ีน าไปใช้หรือเผยแพร่ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี หรือบุคคลภายนอกท่ีสนใจ
ผลลัพธ์ (Outcome) องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติท่ีดี จ านวน 1 ผลงาน

คณะวิทยาการจัดการ สอดคล้องกับค่านิยม  VALAYA-M

ระบุหน่วยงานพันธมิตร/ชุมชนท้องถ่ิน/อ่ืนๆ .............................................................................................. M : Multi Skill มีทักษะท่ีหลากหลาย

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ท่ี 2  : การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองท่ัวท้ังองค์กรและน าองค์ความรู้มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร

ช่ือกิจกรรม/โครงกาาร แนวทางในการจัดท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 


