
แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ของส่วนงาน/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

คณะกรรมการจดัการความรูม้หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์รว่มกับส านักงานประกนัคณุภาพ ได้จดัท าแบบฟอรม์รายงานแผนการจัดการความรู้ของสว่น เพื่อให้ส่วนงาน / หนว่ยงาน น าไปจดัท าแผนการจดัการ 

ความรู้ของส่วนงานใหค้รอบคลมุองค์ประกอบการประกนัคณุภาพและการประเมินผลดา้นการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัย จึงขอให้คณะกรรมการหรอืคณะท างานดา้นการจดัการความรู้ของสว่นงาน / 

หน่วยงาน ใส่ข้อมลูใหค้รบถว้นเพือ่ประโยชน์สงูสดุในการด าเนินการจัดการความรูม้หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

1. ชื่อส่วนงาน วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์   

2. วิสัยทัศน์ของส่วนงาน / หน่วยงาน :  
    
    เป็นสถาบันชั้นน าของประเทศด้านนวัตกรรมการบูรณาการศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. เป้าหมายการจัดการความรู้ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ของส่วนงาน/ หน่วยงาน 
   
    พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในทุกภารกิจ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร  

4. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จากแผนการจัดการความร ู้ (Output) 

    บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการปฏิบัติเชิงบูรณาการ 
 

5. ผลลัพธ์สุดท้ายท่ีคาดว่าจะได้รับ จากแผนการจัดการความรู้ (Outcome) 
    5.1 องค์ความรู้ นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม  
    5.2 มีแหล่งจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถเผยแพร่ได้ 
 
6. ตัวช้ีวัด (KPI) ความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ 
   6.1 จ านวนองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 
   6.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา (สายวิชาการ ร้อยละ 100  สายสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 50)  
   6.3 มีแหล่งจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถเผยแพร่ได้ (คลังความรู้บนเว็บไซต์)  
 
 
    



7. การน าองค์ความรู้ไปใช้และเผยแพร่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนงาน/หน่วยงาน (สอดคล้อง SA Band 4.2 ข้อ 11 และเกณฑ์ EdPEx 4.2 ก(2)) 
    - เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ จัดเก็บไว้ในคลังความรู้บนเว็บไซต์ส่วนงาน เพ่ือประโยชน์ของบุคลากรภายในวิทยาลัยและสามารถเผยแพร่สู่บุคคลภายนอกเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
 
8. แนวทาง หรือวิธีการที่ได้มาของโมเดล/กระบวนการ การจัดการความรู้ (สอดคล้อง SA Band 4.2 ข้อ 10 และเกณฑ์EdPEx 4.1 ค(1)) 
    - ศึกษา ค้นหาแนวทางและรูปแบบการจัดการความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
    - ประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ และผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการ 
      ความรู้ของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  
    - ด าเนินการตามแผน (ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน เรียนรู้)   
    - จัดเก็บความรู้ และน าความรู้ไปต่อยอด     
 
9.โมเดล/กระบวนการ การจัดการความรู้ (สอดคล้อง SA Band 4.2 ขอ้ 9 และเกณฑ์ EdPEx 4.2 ก(1)) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บ่งชี้ความรู้ที่ส าคัญ
ในแต่ละภารกิจ 

2. แสวงหา
ความรู้ 

3. เรียนรู้/
ถ่ายทอด/
แลกเปลี่ยน 

4. ประเมิน
การเรียนรู้ 

5. จัดเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบ 

6. เผยแพร่/ส่ง
ต่อความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ 

7. ทบทวน/ปรับปรุง
กระบวนการจัดการ

ความรู้ 



10. คำอธ ิบายร ูปแบบและรายละเอ ียดโมเดล/กระบวนการ การจ ัดการความร ู้ (สอดคล ้อง SA Band 4.2 ข ้อ 9 และเกณฑ ์ EdPEx 4.2 ก(1)) 
 
     1. บ่งชี้ความรู้ที่ส าคัญในแต่ละภารกิจ  
         - เป็นการค้นหาประเด็นความรู้ ส ารวจความต้องการประเด็นความรู้ในแต่ละภารกิจที่ส าคัญ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารงาน)  
     2. แสวงหาความรู้ 
         - ค้นหาว่าความรู้นั้น อยู่ที่ใคร/แสวงหาผู้เชี่ยวชาญในแต่ประเด็นความรู้  
     3. เรียนรู ้ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
        - สร้างวธิีการในการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน  การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เชิง 
          บูรณาการศาสตร์  การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน จัดพ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์และบุคลากรใหม่     
     4. ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละประเด็นความรู้  
        - ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง เพื่อพัฒนาต่อยอดรูปแบบการจัดการความรู้ จัดประเด็นความรู้ (การผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการ การบริหารงาน) เทคนิค 
          และแนวปฏิบัติที่ดี 
     5. จัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  
        - รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้ จัดเก็บในคลังความรู้อย่างเป็นหมวดหมู่  ทั้งในรูปเอกสาร ไฟล์ข้อมูล แผนภาพน าเสนอ 
     6. เผยแพร่ความรู้ ส่งต่อความรู้สู่บุคคลอ่ืน  (รวบรวมความรู้ไว้ในคลังความรู้)  
        - เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  ในรูปแบบคลังความรู้ และ/หรือจัดท าเป็นเอกสารคู่มือเพ่ือเผยแพร่ 
     7. ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ 
        - น าผลการจัดการความรู้มาปรับปรุงทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อวางแผนในการจัดการความรู้ในปีต่อไป   
 
 

 



แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ของส่วนงาน/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
แผนการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 

 
 ล าดับ ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 
เป้าหมายของ 
ประเด็นการ

จัดการ ความรู้ 

วัตถุประสงค์ของ 
ประเด็นการจัดการ

ความรู้ 

ผลผลิตที่คาดว่าจะ 
ได้รับ (Output) 

ผลลัพธ์สุดท้ายที่
คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่คาด 
ว่าจะด าเนินการ 

1 การส่งเสริมให้ความรู้
ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ
ได้รับการถ่ายทอด
เทคนิควิธีการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา  

เพ่ือให้บุคลากรสาย
วิชาการมีความรู้และมี
เทคนิควิธีการในการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

บุคลากรสายวิชาการ
ได้รับความรู้ในการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ
สามารถให้ค าปรึกษา
แนะน าต่อนิสิตได้เป็น
อย่างดี  

-จ านวนบุคลากร
สายวิชาการท่ีเข้า
ร่วมรับการอบรมใน
การเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 
- มีแหล่งจัดเก็บ
ข้อมูลความรู้ด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษา 

- อบรมให้ความรู้
ด้านการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา  
- เผยแพร่ความรู้ใน
คลังความรู้บน
เว็บไซต์ 

มค.-กย.64 

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ SIS 
(Subjects Integrated 
Synchronization)  

เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้
ไดน้วัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ SIS  

เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนแนวคิด 
เทคนิควิธีการในการ
จัดการเรียนการสอน
แบบ SIS 

ได้นวัตกรรมด้าน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนใน
รูปแบบ SIS 

สามารถน านวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้กับ
หลักสูตรอื่นของ
มหาวิทยาลัย          
เกษตรศาสตร์ได้ 
 

-ได้นวัตกรรมการ
เรียนการสอนใน
รูปแบบ SIS 
- มีแหล่งจัดเก็บ
และรวบรวมความรู้
นวัตกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบ 
SIS 

-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการ
เรียนการสอนใน
รูปแบบ SIS 
- เผยแพร่ความรู้
นวัตกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบ 
SIS ให้กับคณะ
ต่างๆ 

มค.-กย.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ ประเด็นการจัดการ 
ความรู้ 

เป้าหมายของ 
ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 

วัตถุประสงค์ของ 
ประเด็นการจัดการ

ความรู้ 

ผลผลิตที่คาดว่าจะ 
ได้รับ (Output) 

ผลลัพธ์สุดท้ายที่
คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่คาด 
ว่าจะด าเนินการ 

1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคนิควิธีการใน
การจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยต่างๆ  

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการเทคนิคในการ
จัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับงบประมาณจาก
แหล่งทุนต่างๆ  

บุคลากรสายวิชาการ
ไดร้ับความรู้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิควิธีการต่างๆ
ร่วมกัน  

บุคลากรสายวิชาการ
ยื่นข้อเสนอโครงการ 
วิจัยต่อแหล่งทุนต่างๆ 

-จ านวนโครงการ 
วิจัยที่ยื่นข้อเสนอ
ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก 
แหล่งทุนต่างๆ 
ประจ าปี
งบประมาณ2564 
- ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการท่ีเข้าร่วม
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดท า
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย  
- รวมรวม
ฐานข้อมูลและ
ความรู้ด้าน
โครงการวิจัยต่างๆ 

  มค.-กย.64 

 

 



 

ล าดับ ประเด็นการจัดการ 
ความรู้ 

เป้าหมายของ 
ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 

วัตถุประสงค์ของ 
ประเด็นการจัดการ

ความรู้ 

ผลผลิตที่คาดว่าจะ 
ได้รับ (Output) 

ผลลัพธ์สุดท้ายที่
คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่คาด 
ว่าจะด าเนินการ 

2 การให้ความรู้ด้านการ
ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติ/การยื่นขอ
อนุสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตร 

อาจารย์และนิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการระดับ
นานาชาติ/การยื่นขอ
อนุสิทธิบัตรและ 
สิทธิบัตร 

เพ่ือให้อาจารย์และ
นิสิตเข้าใจการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ/การ 
ยื่นขออนุสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตร 

อาจารย์และนิสิต มี
ความรู้ความเข้าใจการ
ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติ/การยื่นขอ
อนุสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตร 

ผลักดันให้เกิด
นวัตกรรมหรือ
ผลงานวิจัยที่สามารถ
ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการหรือยื่นขออนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตรได้ 

- จ านวนผลงาน
ทางวิชาการท่ี
ตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ 
- ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการท่ีเข้าร่วม
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

-เชิญผู้เชี่ยวชาญมา
ให้ความรู้ความ
เข้าใจในการขอ
ผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ /
การยื่นขออนุ
สิทธิบัตรและ
สิทธิบัตร 
-จัดท าฐานข้อมูล
ด้านผลงานวิจัย
และผลงาน
นวัตกรรมของ
อาจารย์ 
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แผนการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นการจัดการ 
ความรู้ 

เป้าหมายของ 
ประเด็นการจัดการ 

ความรู้ 

วัตถุประสงค์ของ 
ประเด็นการจัดการ

ความรู้ 

ผลผลิตที่คาดว่าจะ 
ได้รับ (Output) 

ผลลัพธ์สุดท้ายที่
คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่คาด 
ว่าจะด าเนินการ 

1 การพัฒนาปรับปรุง
ระบบงาน 

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมีการวิเคราะห์
งานและปรับปรุง
ระบบงาน  

เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการท างาน
ตามภารกิจของแต่ละ
บุคคล 

กระบวนงานหลักที่
ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง  

เกิดการพัฒนา
กระบวนการท างาน
และท างานในแต่ละ
ภารกิจได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้องมากขึ้น 

จ านวน
กระบวนงานหลัก 
ที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง 

1. การวิเคราะห์
กระบวนงาน
ร่วมกัน 
2. พัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ 
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2 การพัฒนาระบบงาน
ธนาคารหน่วยกิต 

พัฒนาระบบงาน
ธนาคารหน่วยกิตให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

เพ่ือวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา แนวทางการ
พัฒนาระบบงาน
ธนาคารหน่วยกิต 
ร่วมกัน 

ระบบธนาคาร          
หน่วยกิตได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง 
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้
อย่างทันท่วงที 

กลุ่มผู้เรียนเป็นไปตาม
แผนการรับที่ตั้งไว้ 

1.จ านวนผู้เรียน 
Non Degree เพ่ิม
สูงขึ้น 
2. ผลประเมิน 
ความพึงพอใจต่อ
ระบบงานธนาคาร
หน่วยกิต 

1. ประชุมทีมงาน
ย่อยเพ่ือวิเคราะห์
สาเหตุ แนวทาง 
การพัฒนาร่วมกัน 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประชา 
สัมพันธ์และการ 
ตลาดมาเป็นที่
ปรึกษาในการ
ด าเนินงาน 
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