
แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2564-2567 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) เปนการรวบรวม สราง จัดระเบียบ ความรูใน

องคกร ใหเกิดการนําไปใชประโยชนรวมกันในการพัฒนางาน การแกไขปญหาในการทํางานที่ไดเรียบเรียง จัด

ระเบียบเปนตัวอักษร ใหผูปฏิบัติงานใหมไดเรียนรู และสามารถนําไปแกไขปญหาในการทํางาน ลดความซ้ําซอนใน

การทํางานได  ทําอยางไรที่จะสกัดความรูที่ฝงลึก ใหเปนความรูที่ชัดแจง ใหสามารถถายทอดสูคนอ่ืนๆ ที่ตองการ

ความรูน้ัน ดวยวิธีการที่เปนระบบ เชน การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน  สื่อรูปแบบตางๆ การถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การสลับการทํางาน 

 งานนโยบายและแผน ไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู พ.ศ. 2559-2562 เปน

แนวทางในการดําเนินภารกิจตางๆ ดานการจัดการความรู มาเปนระยะเวลา 4 ป ไมวาจะเปนกิจกรรมการถอด

บทเรียน กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ การจัดทําคูมือ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดทําบันทึกขุมความรู 

และเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย / ยุทธศาสตรชาติ 20 ป / และ

สภาพแวดลอมภายนอก-ภายในดานตางๆ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขององคความรูที่สงผลตอการขับเคลื่อนองคกร 

จึงเห็นควรดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู พ.ศ. 2564 เพ่ือสนับสนุน สงเสริมกระบวนการ

ทํางาน ที่จะสงผลใหคณะมุงสูเปาหมายตามยุทธศาสตรของคณะที่ไดกําหนดไว 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

2. เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงานตอการจัดการทําแผนปฏิบัติการ 
 

ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Area)  

การกําหนดขอบเขต การจัดการความรูที่สนับสนุนยุทธศาสตรของคณะ ไดแก 

1. ความรูที่เกีย่วกับการสรางความเปนเลิศดานการวิจัย และนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม 

2. ความรูเกี่ยวกับการสรางความเปนเลิศทางดานการศึกษา 

3. ความรูเกี่ยวกับการสรางความเปนเลิศดานการบริการวิชาการสิ่งแวดลอม 

4. ความรูที่จะนําไปพัฒนาองคกรใหเกิดการเรียนรูรวมกันของบุคลากรและเกิดการเรียนรูอยางย่ังยืน 
 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State) 

  บุคลากรเกิดการเรียนรูและพัฒนางานจากองคความรูภายในองคกร รอยละ 80



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2564-2567 

โดยใชหลักการของกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) ดังน้ี 

กิจกรรม/โครงการตามกระบวนการ

จัดการความรู (KM Process) 

กระบวนการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง (Change 

Management) 

เปาหมาย KM /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงช้ีความรู 

1.1 การสํารวจความรูที่คณะมีอยูที่

จะชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรคณะให

สําเร็จ 

- การเตรียมการและการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- กระบวนการและเครื่องมือ 

จํานวน 1 องคความรูของ

แตละงานที่สนับสนุน

ยุทธศาสตรของคณะ 

4 เดือน ไมใช

งบประมาณ 

คณะทํางาน KM 

1.2 การจัดทําทะเบียนความรูของ

คณะที่มีอยู 

- กระบวนการและเครื่องมือ 

- การเรียนรู 

รวบรวมคูมือและสงเสริม

การจัดทําคูมือทุกงานให

สืบคนได 1 ระบบ 

3 เดือน ไมใช

งบประมาณ 

คณะทํางาน KM 

และตัวแทนจากแต

ละงาน 

2. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

2.1 การออกแบบโครงสรางการ

จัดเก็บความรูใหเปนระบบ  

กระบวนการและเครื่องมือ ระบบที่รวบรวมขอมูล KM 

คณะ จํานวน 1 ระบบ 

3 เดือน ไมใช

งบประมาณ 

คณะทํางาน KM 

และงานสารสนเทศ 

3. การสรางความรูและแสวงหาความรู 

3.1 กิจกรรม Focus group คนหา

ความรูที่ตองการของแตละงาน ทั้ง

ความรูจากภายในและภายนอก 

- Focus group หัวหนางานและ

- กระบวนการและเครื่องมือ บทวิเคราะหความตองการ

ความรูขององคกร 1 เรื่อง 

7 เดือน ไมใช

งบประมาณ 

คณะทํางาน KM 



กิจกรรม/โครงการตามกระบวนการ

จัดการความรู (KM Process) 

กระบวนการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง (Change 

Management) 

เปาหมาย KM /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ตัวแทนของงาน เพ่ือคนหาความรูที่

ตองการ 

3.2 การถอดบทเรียนจากการทํางาน 

หรือกระบวนการการเรียนรูของ

บุคลากรที่สนับสนุนและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรคณะ  

- กระบวนการและเครื่องมือ 

- การเรียนรูผานแบบประเมิน

การรับรูและประโยชนที่ไดรับ  

จํานวน 1-2 บทความ/ป 5 เดือน ไมใช

งบประมาณ 

คณะทํางาน KM 

3.3 การจัดทําบันทึกขุมความรูฉบับผู

เกษียณอายุงานหรืออายุราชการ 

- การเรียนรู จํานวน 1 เลม/ป 9 เดือน 1,000 บาท คณะทํางาน KM 

3.4 สงเสริมใหมีการจัดทําคูมอืการ

ปฏิบัติงาน หรือเอกสารเผยแผร

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- กระบวนการและเครื่องมือ จํานวนคูมือจากการ

ปฏิบัติงาน  

3 เดือน ไมใช

งบประมาณ 

คณะทํางาน KM 

และผูแทนแตละงาน 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

4.1 ทบทวนแผนปฏิบัติการการ

จัดการความรู 

- การวัดผล โดยวัดระบบ  วัด

ผลลัพธ (Out put), และวัด

ประโยชนที่จะไดรับ (Out 

come)  

ทบทวนทุก 6 เดือนหรือ 1 

ป 

2 เดือน ไมใช

งบประมาณ 

คณะทํางาน KM 

4.2 การจัดทํารายงานผลตาม

แผนปฏิบัติการจัดการความรู 

- การวัดผล รายงานผลตามแผน

จํานวน 1 ฉบับ/ป 

2 เดือน ไมใช

งบประมาณ 

หนวยการจัดการ

ความรู 



กิจกรรม/โครงการตามกระบวนการ

จัดการความรู (KM Process) 

กระบวนการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง (Change 

Management) 

เปาหมาย KM /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

5. การเขาถึงความรู 

5.1 การ update ความรู KM ผาน 

Facebook หรือผาน e-mail และ

บอรดประชาสัมพันธ 

- กระบวนการและเครื่องมือ 

- การวัดผลการเขาถึงองค

ความรู 

การสื่อสารใหบุคลากร

เขาถึงความรูทุกชองทาง

ทุก 2 เดือน 

6 เดือน ไมใช

งบประมาณ 

หนวยการจัดการ

ความรู 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

6.1 การสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- เวทีสายวิชาการ 

- เวทีสายสนับสนุน 

- เวทีนักศึกษา 

- เวทีจากศิษยเกา 

- กระบวนการและเครื่องมือ 

- การเรียนรู 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยน ป

ละ  1-2 ครั้ง/ป 

2 เดือน ไมใช

งบประมาณ 

คณะทํางาน KM 

6.2 การสรางชุมชนนักปฏิบัติ 

(COPs) ของแตละงานหรือหลายงาน

รวมกันแกไขปญหา หรือสงเสริมการ

ปฏิบัติงาน 

- กระบวนการและเครื่องมือ 

- การเรียนรู 

จํานวนชุมชนนักปฏิบัติใน

สายงานตางๆ จํานวน 2-3 

กลุม 

3 เดือน ไมใช

งบประมาณ 

คณะทํางาน KM 

และ ตัวแทนจาก

งานตางๆ  

6.3 สงเสริมและสนับสนุนใหสงผล

งานเขารวมงานมหกรรมคณุภาพของ

ทางมหาวิทยาลัย 

- การเรียนรู 

- การยกยองชมเชยและให

รางวัลคาตอบแทน 

จํานวน 10 ผลงาน (งาน

ละ 1 ผลงาน)  

8 เดือน 10,000 บาท คณะทํางาน KMและ

งานตางๆ  

 


