
สรุปการวิเคราะห์ประเด็นองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
แผนการจัดการความรูข้องสายวิชาการ  และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

การจ าแนกองค์ความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการปฏิบตังิานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปงีบประมาณ 2559 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั(KPI) เป้าหมายของตัวชี้วดั ล าดับองค์ความรู้ที่จ าเปน็ 

สายวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการ
เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 

2.2 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ด ี

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่อยู่ใน
เครือข่ายเดียวกัน 

1 โครงการ 
 
 

1. เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
2. เทคนิคการท าการวิจัยที่มีคุณภาพ 
3. การถ่ายทอดความรู้บุคลากรอาวุโส 
 

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพองค์กรตาม
มาตรฐานสากล 

3.3 บุคลากรมีสมรรถนะ
ตามคาดหวัง 

ร้อยละบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์สมรรถนะ 

80 1. ขั้นตอนการยื่นเสนอผลงานเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. การจัดท าคูม่ือปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. การจัดท าบทเรียน 1 ประเด็น (ONE 
point Lesson) 

 



องค์ความรูท้ี่จ าเปน็ต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท์ีเ่ลือกมาจัดท าแผนการจดัการความรู้คือ 
แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
ความรู้แผนที่ 1  องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการท าวิจัยร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  
เนื่องจากคณาจารย์ของคณะส่วนใหญ่เป็นบคุลากรใหม่มีอายุงานเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี มีประสบการณ์ในการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายน้อย 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  
เอกสารองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม Sit in ในรายวิชาต่าง ๆ 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 

ความรู้แผนที่ 2   
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดการความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมและผลักดันการเขา้สู่ต าแหน่งวิชาการ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  
เนื่องจากคณาจารย์ของคณะส่วนใหญ่เป็นบคุลากรใหม่มีอายุงานเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี มีประสบการณ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  
เอกสารองค์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรอาวุโสและผู้ทรงคณุวุฒ ิ

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 

ความรู้แผนที่ 3   องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร 

 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  
เนื่องจากบุคลากรสายวิชาการของคณะส่วนใหญ่เป็นบุคลากรใหม่ ยังไม่ทราบถึงแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ จ าเป็นต้องมีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

ผู้ทบทวน: 

(ผศ.ดร.ศุภชาติ  สุขารมณ์) 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

ผู้อนุมัต:ิ 

(ผศ.ดร.ศุภชาติ  สุขารมณ์) 
คณบด ี

 



แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ประเดน็ยุทธศาสตร์: การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
องค์ความรูท้ี่จ าเปน็(K): การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการท าวิจัยร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน 
ตัวชี้วดั(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร:์ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน 
เป้าหมายของตัวชี้วดั: 1 โครงการ/กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

1 จัดประชุมทีมงานก าหนด
องค์ความรูท้ี่จ าเปน็และ
จัดท าแผนฯ 

ก.พ.59 แผนการ
จัดการความรู ้

ได้แผน
กิจกรรมตาม
แนวทางทาง 
SECI Model 

- คณะกรรมการพฒันา
บคุลากร 

ตามแผน  

2 ประชาสัมพนัธ์ให้อาจารย์ที่
สนใจทราบและเสนอชื่อ 

เม.ย.-พ.ค.59 จ านวนเอกสาร
องค์ความรูท้ี่ได้
จากการ
รวบรวม 

ความรู้และวิธี
ปฏิบตัใินรูป
ของเอกสาร 

- คณะกรรมการพฒันา
บคุลากร 

ตามแผน  

3 สนบัสนุนให้อาจารย์เข้า
ร่วม Sit in ในรายวชิาและ
ในหัวข้องานวจิัยทีส่นใจ 

8 ก.ค.59 ความรู้และวิธี
ปฏิบตัทิีส่รุปใน
รปูของเอกสาร 

เอกสารความรู้
และวิธีปฏบิตัิ 
อย่างน้อย 1 
เล่ม 
 

คณาจารย์และ
บคุลากรที่
เกี่ยวข้อง 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

8 ก.ค.59 Tacit 
Knowledge 



แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ประเดน็ยุทธศาสตร์: การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
องค์ความรูท้ี่จ าเปน็(K): การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการท าวิจัยร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน 
ตัวชี้วดั(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร:์ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน 
เป้าหมายของตัวชี้วดั: 1 โครงการ/กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

4 จัดท าสรุปความรู้จากการ
อบรม 

8-10 ส.ค.59 องค์ความรู้การ
เตรียมความ
พร้อมเพื่อเขา้สู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

จัดท าสรุปองค์
ความรู้ทั้งในรปู
เอกสารและ
ไฟล์ข้อมลู 
(PDF) 

- อ.ชิราภรณ์ วงศ์แสน   

5 เผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต์ 
http://econ.src.ku.ac.th 

ส.ค.59 - - - คณะกรรมการพฒันา
บคุลากร 

  

6 ตดิตามและประเมินผลการ
น าองค์ความรูไ้ปใช ้

ก.ย.59  จ านวน
อาจารย์ที่ยื่น
ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 อาจารย์ของ
คณะ
เศรษฐศาสตร ์
ศรีราชา 

อ.ชิราภรณ์  
วงศ์แสน และ
คณะกรรมการพฒันา
บคุลากร 

  

 



แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ประเดน็ยุทธศาสตร์: การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 
องค์ความรูท้ี่จ าเปน็(K): การจัดการความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมและผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
ตัวชี้วดั(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร:์ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน 
เป้าหมายของตัวชี้วดั: 1 โครงการ/กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

1 จัดประชุมทีมงานก าหนด
องค์ความรูท้ี่จ าเปน็และ
จัดท าแผนฯ 

ก.พ.59 แผนการจัดการ
ความรู ้

ได้แผน
กิจกรรมตาม
แนวทางทาง 
SECI Model 

- คณะกรรมการ
พฒันาบุคลากร 

ตามแผน  

2 รวบรวมเอกสารแนว
ทางการเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการจากแหล่งต่าง 
ๆ 

1-4 ก.ค.59 จ านวนเอกสาร
องค์ความรูท้ี่ได้
จากการรวบรวม 

ความรู้และวิธี
ปฏิบตัใินรูป
ของเอกสาร 

- อ.กนกพร เพยีร
ประเสริฐ 

ตามแผน  

3 จัดอบรมให้ความรู้จากการ
รวบเอกสาร 

8 ก.ค.59 ความรู้และวิธี
ปฏิบตัทิีส่รุปใน
รปูของเอกสาร 

เอกสารความรู้
และวิธีปฏบิตัิ 
อย่างน้อย 1 
เล่ม 
 

คณาจารย์และ
บคุลากรที่
เกี่ยวข้อง 

อ.กนกพร  เพยีร
ประเสริฐ 

8 ก.ค.59 Tacit 
Knowledge 



แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 
ประเดน็ยุทธศาสตร์: การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 
องค์ความรูท้ี่จ าเปน็(K): การจัดการความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมและผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
ตัวชี้วดั(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร:์ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน 
เป้าหมายของตัวชี้วดั: 1 โครงการ/กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

4 จัดท าสรุปความรู้จากการ
อบรม 

8-10 ส.ค.59 องค์ความรู้การ
เตรียมความ
พร้อมเพื่อเขา้สู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

จัดท าสรุปองค์
ความรู้ทั้งในรปู
เอกสารและ
ไฟล์ข้อมลู 
(PDF) 

- คณะกรรมการ
พฒันาบุคลากร 

  

5 เผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต์ 
http://econ.src.ku.ac.th 

ส.ค.59 - - - คณะกรรมการ
พฒันาบุคลากร 

  

6 ตดิตามและประเมินผลการ
น าองค์ความรูไ้ปใช ้

ก.ย.59  จ านวนอาจารย์ที่
ยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 อาจารย์ของ
คณะ
เศรษฐศาสตร ์
ศรีราชา 

อ.กนกพร เพยีร
ประเสริฐ และ
คณะกรรมการ
พฒันาบุคลากร 

 ตดิตามผลเมื่อสิ้น
ปงีบประมาณ 



แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 
ประเดน็ยุทธศาสตร์: การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 
องค์ความรูท้ี่จ าเปน็(K): การจัดการความรู้ด้านการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร 
ตัวชี้วดั(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์: ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั: ร้อยละ 80 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

1 จัดประชุมทีมงานก าหนดองค์
ความรู้ที่จ าเปน็และจัดท าแผนฯ 

ก.พ.59 แผนการจัดการ
ความรู ้

ได้แผนกิจกรรม
ตามแนวทาง
ทาง SECI 
Model 

- คณะกรรมการ
พฒันาบุคลากร 

ตามแผน  

2 รวบรวมเอกสารแนวทางการ
เขียนคู่มือปฏิบตังิาน 

พ.ค. - ก.ย.59 จ านวนเอกสารองค์
ความรู้ที่ได้จากการ
รวบรวม 

ความรู้และวิธี
ปฏิบตัใินรูปของ
เอกสาร 

- นายสรายุทธ 
พรหมทา 

ตามแผน  

3 เผยแพร่แนวทางการเขียนคู่มือ
ใหบ้คุลากรทราบ 

พ.ค.59 ความรู้และวิธี
ปฏิบตัทิีส่รุปในรูป
ของเอกสาร 

เอกสารความรู้
และวิธีปฏบิตัิ 
อย่างน้อย 1 
เล่ม 
 
 
 

คณาจารย์และ
บคุลากรที่
เกี่ยวข้อง 

นายสรายุทธ 
พรหมทา 

ตามแผน Tacit 
Knowledge 



แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 
ประเดน็ยุทธศาสตร์: การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 
องค์ความรูท้ี่จ าเปน็(K): การจัดการความรู้ด้านการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร 
ตัวชี้วดั(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์: ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั: ร้อยละ 80 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

4 รวบรวมข้อมลูคู่มือปฏิบตักิาร
เผยแพร่ขึน้เวบ็ 
http://econ.src.kuac.th 

ก.ย.59 องค์ความรู้การ
เตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการ 

จัดท าสรุปองค์
ความรู้ทั้งในรปู
เอกสารและ
ไฟล์ข้อมลู 
(PDF) 

- นายสรายุทธ 
พรหมทา 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

 

5 ตดิตามและประเมินผลการน า
องค์ความรู้ไปใช ้

ก.ย.59  ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้ใชบ้ริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

บคุลากรของ
คณะ
เศรษฐศาสตร ์
ศรีราชา 

คณะกรรมการ
พฒันาบุคลากร 

 ตดิตามผลเมื่อ
สิ้นปงีบประมาณ 

 


