
1

ลําดับ สวนงาน ประเด็นการ

จัดการความรู

ชื่อเรื่อง โมเดล เปาหมายของแผน สถานะการ

ดําเนินการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

(OUTPUT)

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(OUTCOME)

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแกไข

องคความรูที่ไดรับ

1 คณะศิลปศาสตร 1. ดานการเรียน การจัดการความรู  - SECI Model เปนองคกรที่ใชในการจัดการ อยูในขั้น องคความรูที่ถูกจัด สวนงาน / คณะ  - ความรูความเขาใจ

และวิทยาศาสตร การสอน ของคณะศิลปศาสตร จัดการความรู ความรู เพื่อพัฒนาคน ตอนการ เก็บในประเด็นตางๆ มีแหลงรวบรวม ดานการจัดการความรู

2. ดานการวิจัย และวิทยาศาสตร  - โมเดลปรา พัฒนางาน สูองคกรแหงการ ถอดและจัด ที่นาสนใจซึ่งครอบ องคความรูและ ของบุคลากรสายวิชา

3. ดานบริการ มิดแหงความรู เรียนรู เก็บองค คลุมมิติดานการ บุคลากรรวมถึง การและบุคลากรสาย

วิชาการ  - โมเดลภูเขา ความรู เรียนการสอน การ ผูมีสวนไดสวนเสีย สนับสนุนและชวย

4. ดานทํานุบํารุง น้ําแข็งแหง วิจัย การบริการ สามารถนําองค วิชาการ

ศิลปและวัฒนธรรม ความรู วิชาการ การทํานุ ความรูไปใช  - ความสอดคลอง

 - ปลาทูโมเดล บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประโยชน เพื่อมุงสู EdPEx หมวด 4

การบริหารจัดการ การเปนองคกรแหง 4.2 ก.(1) การจัดการ

และอื่นๆ ของสวน การเรียนรู ความรู

งานศิลปศาสตร แนวทางการแกไข

และวิทยาศาสตร  - ประชาสัมพันธ

สรางความเขาใจใน

กิจกรรมการจัดการ

ความรู

 - เริ่มวาง Work 

System, Work 

Process ดานการ

จัดการความรู

แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 
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ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแกไข

องคความรูที่ไดรับ

แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

2 คณะวิศวกรรมศาสตร การเรียนการสอน ระบบสารสนเทศ โมเดลวศ.กพส. ลดรอบระยะเวลาและ/หรือ นําผลของ รอบระยะเวลาเฉลี่ย ความพึงพอใจของ การดําเนินการจัดการ 1. วิธีการพัฒนา

กําแพงแสน เพื่อการจัดการเรียน ขั้นตอนของกระบวนการของ การแลก ในทุกกระบวนการ ผูรับบริการมากกวา ความรูมีการดําเนิน โปรแกรมเพื่อการ

การสอนและขอใช 1. การจัดตารางเรียนและ เปลี่ยนเรียน ลดลงไมนอยกวา รอยละ 80 งานเพียงกลุมคนกลุม จัดการขอมูลภายใน

หองเรียน/หองประชุม ตารางสอบ รูมาปรับปรุง รอยละ 10 หนึ่งเทานั้น ยังไมมี คณะ

ภายในคณะ 2. การขอทุนวิจัยของคณะฯ พัฒนา การดําเนินการจัดการ 2. รูปแบบของ

3. การสืบคนและการจัดการ กระบวน ความรูแบบทั่วทั้ง กระบวนการของ

ขอมูลภายในคณะ การทํางาน องคกร การทํางานที่คํานึง

ดานการวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อ 4. เพิ่มความพึงพอใจของ แนวทางการแกไข ถึงบุคลากรที่เกี่ยว

การจัดการการขอ ผูรับบริการ วางแผนการดําเนิน ของตลอดสายงาน

ทุนวิจัย และรายงาน งานที่ชัดเจน มีการ และผูรับบริการ 

ผลงานวิจัย/ ระบุกิจกรรมและมอบ เชน อาจารย 

นวัตกรรม/บทความ หมายผูรับผิดชอบ เจาหนาที่ และนิสิต

ตามพันธกิจของคณะ

ดานการบริหาร การจัดการขอมูล

จัดการ ภายในคณะ

เพื่อการตัดสินใจ
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แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

3 คณะวิทยาศาสตร ดานการเรียน Model VSSUS ก.พ.-ส.ค.61 นิสิตนําองคความรู จํานวนนิสิตที่ ภารกิจงานบริการ

การกีฬา การสอนและ Start up นํามาใชใน by SS ที่ไดรับไปใชรอยละ สําเร็จการศึกษา วิชาการ งานสอน 

ภาควิชาการจัดการ การวิจัย การพัฒนานิสิต 50 ของผูเขารวม แลวประกอบอาชีพ งานคุมวิทยานิพนธ

การกีฬา อบรม เปนเจาของธุรกิจ ของอาจารยในภาค

(รอนิสิตสําเร็จ ตนเอง วิชาฯมีมาก จึงยังไมได

การศึกษา) เริ่มการดําเนินงาน

แนวทางการแกไข

มอบหมายให

บุคลากรในภาควิชาฯ

ชวยในการดําเนินงาน

ภาควิชาวิทยาศาสตร ดานการเรียน การจัดการความรู Model VSSUS พ.ย. - ธ.ค. อาจารยใชเครื่องมือ มีจํานวนอาจารย ผูเขารวมนอย

การกีฬาและสุขภาพ การสอนและ การใชเครื่องมือเพื่อ by SS 60 ไดรอยละ 100 ขอตําแหนงทาง แนวทางการแกไข

การวิจัย สงเสริมการวิจัยและ วิชาการ ประชาสัมพันธและ

การเรียนการสอน ขอความรวมมือให

คณาจารยประจํา

ภาควิชาฯและศิษยเกา

เขารวมโครงการให

มากยิ่งขึ้น
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แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

โครงการจัดตั้งภาค ดานการเรียน โครงการจัดการ

 ้วิชาวิทยาศาสตร การสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร

การฟนฟูและการ และการวิจัย การฟนฟูและการ

เคลื่อนไหว เคลื่อนไหว (โครงการ

ถายทอดความรู

เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยและการเรียน

การสอน)

ศูนยออกกําลังกาย ดานบริการ หาองคความรูในตัว ส.ค.60 -  - รายรับ  - คณะฯ มีชื่อเสียง

(Fitness) วิชาการ บุคคลใหพัฒนาชุมชน ก.ค.61  - ชุมชน สังคม และเปนที่ยอมรับ

และสังคม มีองคความรูดาน

สุขภาพ

 - สื่อ VDO 

Facebook,

Youtube

 - นวัตกรรม
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แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

สํานักงานเลขา ดานบริหารจัดการ นําองคความรูดานการ ส.ค. - พ.ย.  - เอกสารทางการ  - ผูใชบริการมี บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

นุการคณะฯ บริหารจัดการระบบ 60 เงินทุกเรื่องมีความ ความพึงพอใจ ไมเขาใจในระบบ

ERP มาเพื่อใชแก ถูกตอง รวดเร็ว รอยละ 80 ERP

ปญหาของการเบิกเงิน รอยละ 80 แนวทางการแกไข

โครงการ ถายทอดองค

ความรู โดยการสอน

งานประชุมและ

แลกเปลี่ยนประสบ

การณระหวางบุคคล

ที่ปฏิบัติงานดวยกัน
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แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

4 คณะเกษตร การพัฒนา การพัฒนาความพรอม การจัดการ บุคลากรสายผูสอนที่ยังไมมี รอยละ 40 บุคลากรไดรับองค คณาจารยที่เขา การดําเนินงานลาชา

กําแพงแสน การเรียนการสอน ในการเขาสูตําแหนง ความรูภายใต ตําแหนงวิชาการ หรือตองการ ของแผน ความรูที่เปน รวมโครงการทุกคน กวาแผนการดําเนิน

และการผลิต ทางวิชาการของ กระบวนการ พัฒนาตําแหนงวิชาการ ทั้งหมด ประโยชนตอการ สามารถผลิตตน งานที่วางไว

บัณฑิต บุคลากรสายผูสอน มีสวนรวมของ สามารถผลิตตนฉบับบทความ ปฏิบัติงานที่สอด ฉบับบทความวิจัย แนวทางการแกไข

องคกร วิจัยเพื่อการตีพิมพ และผลิต คลองตามยุทธ เพื่อการตีพิมพ การกําหนดผูรับผิด

เอกสารประกอบการสอน/ ศาสตรของคณะฯ และผลิตเอกสาร ชอบหลักในแตละ

ตํารา เพื่อขอรับตําแหนงทาง ประกอบการสอน/ หนวยกิจกรรม เพื่อ

วิชาการ ตํารา เพื่อขอรับ กําหนดบทบาทและ

ตําแหนงทางวิชา หนาที่ในการดําเนิน

การได งานที่ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น
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ลําดับ สวนงาน ประเด็นการ
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ตัวชี้วัดผลผลิต

(OUTPUT)
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แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

คณะเกษตร การวิจัยและบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเกษตร รอยละ 40 บุคลากรไดรับองค สินคาเกษตรตาม การดําเนินงานลาชา

กําแพงแสน วิชาการ เกษตรตามมาตรฐาน ความรูภายใต ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ของแผน ความรูที่เปน โครงการเพชร กวาแผนการดําเนิน

โครงการเพชรสมุทร กระบวนการ ตามโครงการเพชรสมุทรคีรี ทั้งหมด ประโยชนตอการ สมุทรคีรีผานการ งานที่วางไว

คีรี มีสวนรวมของ ปฏิบัติงานที่สอด รับรองมาตรฐาน แนวทางการแกไข

องคกร คลองตามยุทธ ทั้ง 24 ผลิตภัณฑ การกําหนดผูรับผิด

ศาสตรของคณะฯ ชอบหลักในแตละ

หนวยกิจกรรม เพื่อ

กําหนดบทบาทและ

หนาที่ในการดําเนิน

งานที่ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น
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ลําดับ สวนงาน ประเด็นการ
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(OUTPUT)
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(OUTCOME)

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแกไข

องคความรูที่ไดรับ

แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

คณะเกษตร การบริหารจัดการ ระเบียบการเบิกจาย การจัดการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ รอยละ 40 บุคลากรไดรับองค บุคลากรมีความรู การดําเนินงานลาชา

กําแพงแสน คาเดินทางไปราชการ ความรูภายใต ที่ถูกตองในกระบวนการและ ของแผน ความรูที่เปน ความเขาใจที่ถูก กวาแผนการดําเนิน

ตางประเทศ กระบวนการ ขั้นตอนการเบิกจายคาเดินทาง ทั้งหมด ประโยชนตอการ ตองในกระบวน งานที่วางไว

มีสวนรวมของ ไปราชการตางประเทศของ ปฏิบัติงานที่ การและขั้นตอน แนวทางการแกไข

องคกร บุคลากร สอดคลองตาม การเบิกจายคา การกําหนดผูรับผิด

ยุทธศาสตรของ เดินทางไปราชการ ชอบหลักในแตละ

คณะฯ ตางประเทศ หนวยกิจกรรม เพื่อ

สามารถดําเนินงาน กําหนดบทบาทและ

ไดโดยไมเกิดขอ หนาที่ในการดําเนิน

ผิดพลาด งานที่ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น
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ลําดับ สวนงาน ประเด็นการ

จัดการความรู

ชื่อเรื่อง โมเดล เปาหมายของแผน สถานะการ

ดําเนินการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

(OUTPUT)

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(OUTCOME)

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแกไข

องคความรูที่ไดรับ

แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

5 คณะศึกษาศาสตร การบริหารจัดการ OPL สูการปฏิบัติ KU-EDS KM งานประจําไดรับการพัฒนา ส.ค.60 จํานวน OPL/OPA จํานวน OPL การดําเนินการจัดการ ดานการเรียนการ

และพัฒนศาสตร ในองคกร MODEL และปรับปรุงอยางตอเนื่อง  - ก.ค.61 ที่ไดจากการเรียนรู ที่ไดจากการเรียนรู ความรู มีการดําเนิน สอนและการวิจัย

ดวยการใชองคความรูในการ อยางนอย 1 OPL งานเพียงกลุมคนกลุม  - OPLการทําผลงาน

พัฒนาและปรับปรุง ตอเดือน หนึ่ง และ OPL ยังไม ทางวิชาการ

มีการนําความรูไปใช  - OPLการจัดทํา

เพื่อตอยอดความรู เอกสารประกอบการ

จริง สอน/ตํารา

แนวทางการแกไข การบริการจัดการ

ประชาสัมพันธและ  - OPL การจัดโครง

สงเสริมใหบุคลากร การทํานุบํารุงศิลป

จัดทํา OPL และนํา วัฒนธรรม

ไปใชจริง เพื่อพัฒนา  - OPL การจัดโครง

และปรับปรุงอยาง การสัมมนาสรุปผล

ตอเนื่อง ปฏิบัติงาน

 - OPL การทําแผน

พัฒนารายบุคคล
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ลําดับ สวนงาน ประเด็นการ

จัดการความรู

ชื่อเรื่อง โมเดล เปาหมายของแผน สถานะการ

ดําเนินการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

(OUTPUT)

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(OUTCOME)

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแกไข

องคความรูที่ไดรับ

แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

6 สํานักสงเสริมและ ฐานขอมูลของ การจัดการขอมูลสาร โมเดลผัง 1. รอยละ 80 ของบุคลากรมี บุคลากรมีความรู มีฐานขอมูล การดําเนินงานจัดการ

ฝกอบรม โครงการ/หลักสูตร สนเทศของผลิตภัณฑ กางปลา ความรูความเขาใจเรื่องการ ความเขาใจเรื่อง ลูกคาราย ขอมูลไมครบทุก

กําแพงแสน การพัฒนาบุคลากร โครงการ/หลักสูตร (Fishbone จัดการขอมูลสารสนเทศของ การกําหนดขอมูล ผลิตภัณฑยอนหลัง บริการและยังไมมีการ

องคกรและสถาบัน การพัฒนาบุคคล องค Model) ผลิตภัณฑขององคกร สารสนเทศของ  3 ป รวบรวมขอมูลทั้ง

และหองพัก หอง กรและสถาบัน และ 2. จํานวนขอมูลกลุมลูกคา ผลิตภัณฑของ องคการ

ประชุมดานลูกคา ผลิตภัณฑหองพัก รายผลิตภัณฑยอนหลัง 3 ป องคการ แนวทางการแกไข

และผลิตภัณฑ หองประชุมและ 1.กําหนดรูปแบบ

สถานที่ทํากิจกรรม การจัดทําฐานขอมูล

เปนชุดเดียวกัน

ใหมีรายละเอียดครบ

ทั้งดานผลิตภัณฑ

และลูกคา

2.นําขอมูลไป

วิเคราะหและแยก

ประเภทจัดหมวดหมู

ของผลิตภัณฑและ

ลูกคา
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ลําดับ สวนงาน ประเด็นการ

จัดการความรู

ชื่อเรื่อง โมเดล เปาหมายของแผน สถานะการ

ดําเนินการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

(OUTPUT)

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(OUTCOME)

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแกไข

องคความรูที่ไดรับ

แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

7 สํานักหอสมุด 1. การสืบคน "Brush UP for PDCA 1.เพื่อใหการจัดการความรู อยูระหวาง บุคลากรที่ไมประจํา บุคลากรฝายอื่นๆ 1. ขาดการทบทวน

กําแพงแสน ทรัพยากร Library's Staff@ KPS สอดคลองกับภารกิจหลักและ ดําเนินการ จุดใหบริการสามารถ สามารถทํางาน การจัดทําแผนการ

สารสนเทศ ประเด็นที่ 1. อบรม ยุทธศาสตรของสํานักหอสมุด ตามกระบวน ใหบริการตอบคํา ทดแทนบุคลากร จัดการความรู

หองสมุด (OPAC) และแลกเปลี่ยน กําแพงแสน การจัดการ ถามไดเพิ่มขึ้น ประจําเคาเตอร ใหสอดคลองกับแผน

เรียนรู การสืบคน 2. เพื่อใหไดองคความรูที่ตรง ความรู รอยละ 70 บริการยืม - คืน ยุทธศาสตรของงาน

ทรัพยากรสารสนเทศ ตามภารกิจหลัก ไดทุกคน สวนงาน

3. ติดตามกระบวนการจัดการ 2. การดําเนินงานของ

2. ระบบ หองสมุด (OPAC) ความรู การจัดการความรู

หองสมุดอัตโนมัติ 4. รูปแบบและกระบวนการ ที่ผานมาไมเปนไป

(Millennium) จัดการความรู ตามแผนที่กําหนดไว

5. รายงานผลการจัดการความ แนวทางการแกไข

งานยืม-คืน ประเด็นที่ 2. อบรม รูเสนอผูบริหาร 1. ทบทวนการ

ทรัพยากร และแลกเปลี่ยน 6. องคความรูใหม จัดทําแผนการจัดการ

สารสนเทศ เรียนรู งานงานยืม-คืน ความรูใหสอดคลอง

(Circulation ทรัพยากร สารสนเทศ แผนยุทธศาสตร

Module) (Circulation ของสวนงานและ

Module) ของมหาวิทยาลัย

2. ทบทวนการ

ดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนงาน
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ลําดับ สวนงาน ประเด็นการ

จัดการความรู

ชื่อเรื่อง โมเดล เปาหมายของแผน สถานะการ

ดําเนินการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

(OUTPUT)

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(OUTCOME)

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแกไข

องคความรูที่ไดรับ

แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

8 สํานักงานวิทยาเขต การใหบริการนิสิต การใหบริการนิสิต กระบวนการ 1. เพื่อใหไดรูปแบบการ อยูระหวาง คูมือการใหบริการ เจาหนาที่มีความ 1.เจาหนาที่บางทาน 1. บุคลากรมี

กําแพงแสน และการใหคําแนะ และการใหคําแนะ ที่เปนระบบ บริการนิสิตและการใหคํา การจัดทํา นิสิตและการใหคํา เขาใจในระเบียบ ยังไมเขาใจละเอียด สมรรถนะ ทักษะ

นําดานการศึกษา นําดานการศึกษา แนะนําปรึกษาดานการศึกษา คูมือ แนะนําดานการ ขอบังคับแนว ระเบียบบางขอ และความรูที่เกิดขึ้น

กองบริหารวิชาการ ที่ดี ศึกษา ปฏิบัติที่เกิดจาก 2. ระเบียบบางขอ 2. เพิ่มประสิทธิภาพ

และนิสิต 2. เจาหนาที่เขาใจในระเบียบ การเรียนรูจาก ไมครอบคลุมและ ของการทํางาน

ขอบังคับแนวปฏิบัติที่เกิดจาก กรณีศึกษาที่ ชัดเจน 3. คูมือการให

การเรียนรูจากกรณีศึกษาที่ เกิดขึ้น 3. การทํางานรวมกัน บริการนิสิตและการ

เกิดขึ้น ระหวางนตางชวงวัย ใหคําแนะนําดาน

การศึกษา

กองบริการกลาง การรวบรวม สราง การทําเจลประคบเย็น โมเดลปลาทู 1. การพัฒนาความรู การจัด นําผลการ 1. มีเจลประคบเย็น 1. ผูรับบริการ 1. บุคลากรไมสามารถ บุคลากรงานอนามัย

จัดระเบียบ สําหรับลดอาการปวด ทําอุปกรณ ทดลองใช ใชอยางเพียงพอตอ พึงพอใจ จัดทําไดโดยใหเหตุผล สามารถทําเจล

แลกเปลี่ยน และบวม 2. การบริหารจัดการความ มาวิเคราะห ความตองการ 2. คาใชจายในการ วายากเกินไป ประคบเย็นดวย

และประยุกตใช ปวดโดยไมใชยา การจัดการ 2. คูมือการทําเจล ซื้ออุปกรณลดลง 2. บุคลากรไมให ตนเอง เพื่อความ

ความรู 3. มีเจลประคบเย็นเพียงพอ ความรู ประคบเย็นดวย ความสําคัญตอการ สะดวกตอการใช

ในองคกร ตอการใชงาน ตนเอง จัดการความรูใน ในการปฐมพยาบาล

หนวยงาน ไดอยางถูกตอง
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ลําดับ สวนงาน ประเด็นการ

จัดการความรู

ชื่อเรื่อง โมเดล เปาหมายของแผน สถานะการ

ดําเนินการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

(OUTPUT)

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(OUTCOME)

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแกไข

องคความรูที่ไดรับ

แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

กองบริการกลาง การรวบรวมองค การแกไขปญหาการ โมเดลปลาทู 1. สามารถใหคําปรึกษาและ อยูระหวาง 1. คูมือการแกไข สามารถแกไข  - บุคลากรงานเทคโน

ความรูที่มีอยูใน ใชงานระบบ แกไขปญหาใชงานระบบ การจัดกิจ ปญหาการใชงาน ปญหาเกี่ยวกับ โลยีสารสนเทศ

องคกร บุคคล เครือขาย Internet เครือขาย Internerเบื้องตนได กรรมแบง ระบบเครือขาย ระบบในเบื้องตน สามารถปฏิบัติตาม

และเอกสาร เบื้องตน 2. รวบรวมปญหาอุปสรรคใน ปนและแลก Internet เบื้องตน ขั้นตอนและแนวทาง

นํามาพัฒนาใหเปน การใชงานระบบเครือขาย เปลี่ยนเรียน 2. แผนผังขั้นตอน ในการแกไขปญหา

แนวปฏิบัติที่ถูกวิธี Internet รู การแกไขปญหา การใชงานใหกับผูใช

และเขาใจงาย การใชงาน งานไดอยางถูกตอง
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ลําดับ สวนงาน ประเด็นการ

จัดการความรู

ชื่อเรื่อง โมเดล เปาหมายของแผน สถานะการ

ดําเนินการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

(OUTPUT)

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(OUTCOME)

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแกไข

องคความรูที่ไดรับ

แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

กองบริหารทั่วไป นวัตกรรมใหม ระบบติดตาม R2STD KM 1. ลดปญหาในการติดตาม อยูระหวาง 1. ระบบติดตาม 1. ลดการสูญหาย 1. บุคลากรสํานักงาน 1. บุคลากรมี

เพื่อการพัฒนา เอกสารออนไลน MODEL เอกสารของระบบสารบรรณ การประเมิน เอกสารออนไลน ของเอกสารลง วิทยาเขตกําแพงแสน สมรรถนะ ทักษะ

ระบบงาน 2. เกิดนวัตกรรมใหมในการ ผลการ 2. คูมือของระบบ 100% ยังไมไดเขาใชงาน และความรูที่เพิ่มขึ้น

"การพัฒนา บริหารระบบสารบรรณในยุค ดําเนินงาน ติดตามเอกสาร 2. ผลการดําเนิน 2. ระบบserver ชวยใหเกิดการ

การทํางาน ดิจิตอล ออนไลน งานของหนวยงาน ที่รองรับโปรแกรม เรียนรูและพัฒนา

ปฏิบัติสู มีประสิทธิภาพ ยังตองมีการปรับปรุง บุคลากร

มาตรฐาน" มากขึ้น ระบบพื้นฐาน และ 2. เพิ่มประสิทธิภาพ

จัดหาพื้นที่เพื่อรองรับ ของการทํางาน ลด

โปรแกรม ความผิดพลาดของ

งาน ยกระดับ

คุณภาพและ

มาตรฐานในการให

บริการ

3. คูมือของระบบ

ติดตามเอกสาร

ออนไลน
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ลําดับ สวนงาน ประเด็นการ

จัดการความรู

ชื่อเรื่อง โมเดล เปาหมายของแผน สถานะการ

ดําเนินการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

(OUTPUT)

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(OUTCOME)

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแกไข

องคความรูที่ไดรับ

แผนดําเนินการจัดการความรูของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2560 

กองบริหารการวิจัย ปญหาการดําเนิน การดําเนินโครงการ กางปลา 1. เพื่อใหบุคลากรเขาใจ จัดทําคูมือ คูมือปฏิบัติงานการ 1. หัวหนาโครงการ 1. การแลกเปลี่ยน คูมือการดําเนิน

และบริการวิชาการ โครงการพัฒนา พัฒนาวิชาการ ระเบียบและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ดําเนินโครงการ และเลขาโครงการ เรียนรูรวมกันกับคณะ โครงการพัฒนาวิชา

วิชาการ ดําเนินงานโครงการพัฒนา เพื่อเปนแนว พัฒนาวิชาการ มีความเขาใจใน ตางๆ กําหนดเวลา การ เพื่อใหเกิด

วิชาการ ปฏิบัติ ระเบียบ และขั้น ตรงกันยาก ความเขาใจในการ

2. เพื่อลดปญหาการทํางาน ตอนการดําเนินงาน 2. คูมือการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ถูกตอง

โครงการพัฒนาวิชาการที่ โครงการพัฒนา การดําเนินโครงการ ตรงกัน

ผิดพลาด วิชาการ พัฒนาวิชาการเมื่อใช

3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 2. ลดปญหา ไดสักระยะเวลาหนึ่ง

วิธีการแกไขปญหาและ อุปสรรคการ ควรไดรับการปรับปรุง

สามารถนํามาปรับปรุงการ ดําเนินโครงการ 3. ควรมีการถายทอด

ทํางานได พัฒนาวิชาการ ใหบุคลากรใหมๆ

ผิดพลาด อยางตอเนื่อง
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