
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด ล าดับองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการ
เป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 

2.1 ผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการเป็นท่ียอมรับ
ระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

2.2 มีระบบสนับสนุน
งานวิจัยและบริการ
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละผลงานวิจัยได้รับการ
เผยแพร่หรือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าท้ังหมด 
 
 
จ านวนเงินทุนสนับสนุนทุน
วิจัยต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

> ร้อยละ 10  
 
 
 
 
 
 

> 75,000 บาทต่อคน 

1. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ 
2. การหาวารสารที่มีคุณภาพ 
3. ขั้นตอนการยื่นเสนอผลงานเพื่อขอ
ตีพิมพ์ 
 
 
 
1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการแบบ
มืออาชีพ 
2. การบริหารทุนวิจัย 
3. ช่องทางการหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้คือ 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 

ความรู้แผนที่1 
  
  

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น :  
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ 

เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ :  
เนื่องจากคณาจารย์ของคณะส่วนใหญ่เป็นบุคลากรใหม่มีอายุงานเฉล่ียไม่เกิน 2 ปี มีผลงานบทความน้อยและขาดเทคนิคในการเขียนท่ีดี 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการท าKM :    
ร้อยละผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด มากกว่าร้อยละ 10 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 

ความรู้แผนที่2 
  
  

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น :  
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการแบบมืออาชีพ 

เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ :  
เนื่องจากทุนวิจัยภายนอกต้องเขียนข้อเสนอโครงการท่ีมีรายละเอียดและต้องการความชัดเจนค่อนข้างมาก 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการท าKM :  
จ านวนเงินทุนสนับสนุนทุนวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย มากกว่า 75,000 บาทต่อคน 

ผู้ทบทวน: 
 

(รศ.ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา) 
ประธานผู้ทบทวนแผนการจัดการความรู้ 

ผู้อนุมัติ: 
 

(รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์) 
คณบดี 



 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

แผนการจัดการความรู้แผนที่1 (KM Action Plan) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 
องคค์วามรู้ที่จ าเป็น(K) : เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ 
ตัวชี้วัด(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์ : ร้อยละผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด  

เป้าหมายของตัวชี้วัด : มากกว่าร้อยละ 10 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 จัดประชุมทีมงานก าหนด
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นและ
จัดท าแผนฯ 

17 ธค. 56 แผนการจัดการ
ความรู้ 

 ได้แผนกิจกรรม
ตามแนวทาง 
SECI Model 

 คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ตามแผน   

2 จัดเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ
(Face to Face) 

20-24 มค.
57 

ผู้เข้าร่วมเสวนา
ได้รับความรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผลประเมิน
ความรู้ท่ีได้รับ
ระดับดีขึ้นไป 

คณาจารย์และ
นักวิชาการ 

คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

จัด 23 มค.57 Tacit 
Knowledge 

3 รวบรวมรูปแบบและ
วิธีการเขียนบทความ
วิชาการจากแหล่งต่างๆ 

17-18 มีค.
57 

จ านวนความรู้ท่ี
รวบรวม 

ความรู้และวิธี
ปฏิบัติในรูปของ
เอกสาร 

 คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

  

4 จัดประชุมเล่าเรื่อง(Story 
Telling) จากการรวบรวม
เอกสาร 

24 มีค.57 ความรู้และวิธีปฏิบัติ
ท่ีสรุปในรูปของ
เอกสาร 

ความรู้และวิธี
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
ในรูปเอกสาร 

คณะกรรมการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

  Explicit 
Knowledge 

 



 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

แผนการจัดการความรู้แผนที่1 (KM Action Plan)(ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น(K) : เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ 
ตัวชี้วัด(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์ : ร้อยละผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด  

เป้าหมายของตัวชี้วัด : มากกว่าร้อยละ 10 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

5 รวบรวมความรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและสรุปจาก
การเล่าเรื่องเข้าด้วยกัน 

8-11 เมย.
57 

องค์ความรู้เทคนิค
การเขียนบทความ
วิชาการ 

จัดท าเป็นคู่มือ
ในรูป PDF 

 คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

 Combination 

6 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในคณะ 

21-24 
เมย.57 

จ านวนอาจารย์ที่
เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ทั้งหมด 

อาจารย์ภายใน
คณะ 

คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

 Knowledge 
Forum 

7 เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์
http://econ.src.ku.ac.th 

28-30   
เมย.57 

   คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

  

8 ติดตามและประเมินผลการ
น าองค์ความรู้ไปใช้ 

30 พค.57 
ขึ้นไป 

ผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ฯ 

มากกว่าร้อยละ 
10 

อาจารย์ภายใน
คณะ 

คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

 ติดตามเม่ือส้ิน 
ปีงบประมาณ 



 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 แผนการจัดการความรู้แผนท่ี 2 (KM Action Plan) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น(K) : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการแบบมืออาชีพ 
ตัวชี้วัด(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์ : จ านวนเงินทุนสนับสนุนทุนวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

เป้าหมายของตัวชี้วัด : มากกว่า 75,000 บาทต่อคน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 จัดประชุมทีมงานก าหนด
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นและ
จัดท าแผนฯ 

17 ธค. 56 แผนการจัดการ
ความรู้ 

 ได้แผนกิจกรรม
ตามแนวทาง 
SECI Model 

 คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

ตามแผน   

2 เข้าร่วมกิจกรรม KU-KM 
Mart (Face to Face)  

18 กพ.57 ได้รับความรู้และ
เทคนิคจากReader 

สรุปเทคนิคการ
เขียนจาก
Reader 

อาจารย์ในคณะ คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

เข้าร่วมกับของ
มหาวิทยาลัย 

Tacit 
Knowledge 

3 รวบรวมรูปแบบและ
วิธีการเขียนบทความ
วิชาการจากแหล่งต่างๆ 

17-18 
มีค.57 

จ านวนความรู้ท่ี
รวบรวม 

ความรู้และวิธี
ปฏิบัติในรูปของ
เอกสาร 

 คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

  

4 จัดประชุมเล่าเรื่อง(Story 
Telling) จากการรวบรวม
เอกสาร 

24 มีค.57 ความรู้และวิธี
ปฏิบัติท่ีสรุปในรูป
ของเอกสาร 

ความรู้และวิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
ในรูปเอกสาร 

คณะกรรมการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

  Explicit 
Knowledge 

 



 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 (KM Action Plan)(ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น(K) : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการแบบมืออาชีพ 
ตัวชี้วัด(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์ : จ านวนเงินทุนสนับสนุนทุนวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

เป้าหมายของตัวชี้วัด : มากกว่า 75,000 บาทต่อคน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

5 รวบรวมความรู้เสวนาของ 
Reader และสรุปจากการ
เล่าเรื่องเข้าด้วยกัน 

8-11 เมย.
57 

องค์ความรู้เทคนิค
การเขียนข้อเสนอ
โครงการ 

จัดท าเป็นคู่มือ
ในรูป PDF 

 คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

 Combination 

6 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในคณะ 

21-24 
เมย.57 

จ านวนอาจารย์ที่
เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ทั้งหมด 

อาจารย์ภายใน
คณะ 

คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

 Knowledge 
Forum 

7 เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์
http://econ.src.ku.ac.th 

28-30   
เมย.57 

   คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

  

8 ติดตามและประเมินผลการ
น าองค์ความรู้ไปใช้ 

30 พค.57 
ขึ้นไป 

จ านวนเงินทุน
สนับสนุนทุนวิจัย
ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

มากกว่า 
75,000 บาทต่อ
คน 

อาจารย์ภายใน
คณะ 

คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

 ติดตามเม่ือส้ิน 
ปีงบประมาณ 

 

หมายเหตุ :  การจัดประชุมเล่าเรื่องและจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด าเนินการจัดพร้อมกันท้ังคณะ



 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

รายชื่อทีมงาน KM วิจัยและบริการวิชาการ 

เพื่อให้การจัดการความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา เกิดประสิทธิผลในการผลักดันให้การปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละประเด็นของ
ยุทธศาสตร์จึงได้ก าหนดให้ทีมงานในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ท าหน้าท่ีเป็น 
1 รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รองคณบดี ประธานผู้ทบทวนแผนการจัดการ

ความรู้ 

2 ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ช่วยคณบดี รองประธานฯ 
3 อ.จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร อาจารย์ คณะท างาน 
4 อ.นรารัก บุญญานาม อาจารย์ คณะท างาน 
5 อ.วรานันต์ ตันติเวทย์ อาจารย์ คณะท างาน 
6 อ.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ ์ อาจารย์ คณะท างานและเลขานุการ 

7 อ.เอกภัทร ลักษณะค า อาจารย์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

แผนการจัดการความรู้แผนที่1 (KM Action Plan) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น(K) : เทคนิคการท า 5ส 

ตัวช้ีวัด(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์ : ร้อยละของผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดีขึ้นไป  

เป้าหมายของตัวชี้วัด : มากกว่าร้อยละ 80 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 จัดประชุมทีมงานก าหนด
องค์ความรู้ที่จ าเป็นและ
จัดท าแผนฯ 

มี.ค. 57 แผนการจัดการ
ความรู้ 

 ได้แผนกิจกรรม
ตามแนวทาง 
SECI Model 

 คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

   

2 จัดถ่ายทอดประสบการณ์
จากผู้เชี่ยวชาญ(Face to 
Face) 

มี.ค. 57 ผู้เข้าร่วมได้รับ
ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผลประเมิน
ความรู้ที่ได้รับ
ระดับดีข้ึนไป 

บุคลากรใน
ส านักงานฯ 

คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

 Tacit 
Knowledge 

3 รวบรวมรูปแบบและ
วิธีการท า 5ส จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 

เม.ย. 57 จ านวนความรู้ที่
รวบรวม 

ความรู้และวิธี
ปฏิบัติในรูปของ
เอกสาร 

 คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

   

4 จัดประชุมเล่าเรื่อง(Story 
Telling) จากการรวบรวม
เอกสาร 

เม.ย. 57 ความรู้และวิธีปฏิบัติ
ที่สรุปในรูปของ
เอกสาร 

ความรู้และวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในรูปเอกสาร 

บุคลากรใน
ส านักงานฯ 

คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

  Explicit 
Knowledge 

 



 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

แผนการจัดการความรู้แผนที่1 (KM Action Plan)(ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น(K) : เทคนิคการท า 5ส 

ตัวช้ีวัด(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์ : ร้อยละของผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดีขึ้นไป  

เป้าหมายของตัวชี้วัด : มากกว่าร้อยละ 80 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

5 รวบรวมความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญและสรุปจาก
การเล่าเรื่องเข้าด้วยกัน 

เม.ย. 57 องค์ความรู้เทคนิค
การท า 5ส 

จัดท าเป็นคู่มือ
ในรูป PDF 

 คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

 Combination 

6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในคณะ 

พ.ค. 57 จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทั้งหมด 

บุคลากรใน
ส านักงานฯ 

คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

 Knowledge 
Forum 

7 เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์
http://econ.src.ku.ac.th 

พ.ค. 57    คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

  

8 ติดตามและประเมินผลการ
น าองค์ความรู้ไปใช้ 

พ.ค. 57 คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมิน 5ส 
ทั้งหมด 
 
 

มากกว่าร้อยละ 
80 

บุคลากรใน
ส านักงานฯ 

คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

 ติดตามเม่ือสิ้น 
ปีงบประมาณ 

 


