
แผนการจัดการความรูค้ณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีงบประมาณ 2561 

 

แผน KM 

ที่ 

หัวข้อโครงการ/กิจกรรม หัวข้อการจัดการความรู้ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

และนวัตกรรม 

"เทคนิคการตพีิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มคี่า 

Impact factor" 

วิทยากร : อ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 

 

มกราคม – สิงหาคม 2561 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

 

2 การผลิตบัณฑติที่เป็น              

นักปฏิบัติ ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง มคีวาม

เชี่ยวชาญในสาขาวิชา        

มีสมรรถนะในระดับสากล 

- การจัดการเรียนการสอนด้านสัตวศาสตร์

ทีท่ันต่อการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร : ที่มคีวามรู ้ความสามารถด้านการ

เรียนการสอน 

มกราคม – สิงหาคม 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบรอง 

ประธานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

3 การบริหารจัดการสู่

องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

(High Performance 

Organization) 

- การใช“้การใชร้ะบบ e-manage อย่างไร

ให้คุ้มคา่ และการลาด้วยระบบลา on 

line” 

วิทยากร : 

   ทีมงานศูนย์ไอที 

 

 

มกราคม – สิงหาคม 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก   

คณบดี  

ผู้รับผิดชอบรอง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

(สายสนับสนุนวิชาการ) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

(สายวิชาการ) 

 

 



แผนการจัดการความรู ้คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2561 

แผน KM ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
“เทคนิคการสร้างงานวิจัยเพื่อตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารต่างประเทศ” 

เป้าประสงค์ กระบวนการ 

km 

กิจกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาใน

การด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

หลัก รอง 

เพื่อให้มหาวิทยาลัย

พัฒนาเป็น KAP อย่าง

แท้จริง เพื่อตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยหรือ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชาติ เชน่ เร่ือง 

Organic/Green/Eco 

U/Modern 

Agricultural/Thailand 

4.0 และเพื่อสร้างองค์

ความรู้/แนวปฏบัิตท่ีิด ี

และผลของการน า

งานวจิัยไปใช้

ประโยชนต์าม

กระบวนการจัดการ

ความรู้ 

การบ่งช้ีความรู้ ประชุม

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

จ านวนแนวทาง

ของแผน km ด้าน

วจิัย 

1 แนวทาง ม.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

 

คณะกรรมการ

วชิาการและวิจัย 

จัดท าแผนการ

จัดการความรู้ดา้น

วจิัย 

จ านวนแผนจัดการ

ความรู้ 

1 แผน ม.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

 

คณะกรรมการ

วชิาการและวิจัย 

การสร้างและ

แสวงหาความรู้ 

หัวขอ้ “เทคนิคการ

สร้างงานวจิัยเพื่อ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานในวารสาร

ตา่งประเทศ” 

จ านวนผู้เข้าร่วม 25 คน ม.ีค. 61 

(กลาง ม.ีค.) 

บุคลากรคณะสัตว

ศาสตร์ฯ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

 

คณะกรรมการ

วชิาการและวิจัย 

การจัดการ

ความรู้ให้เป็น

ระบบ 

รวบรวมองค์

ความรู้หรือ              

แนวปฏบัิตท่ีิด/ี

รายงาน 

จ านวนองคค์วามรู้ 1 องคค์วามรู้ เม.ย. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

 

คณะกรรมการ

วชิาการและวิจัย 

 

 

 



เป้าประสงค์ กระบวนการ 

km 

กิจกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาใน

การด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

หลัก รอง 

 การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 

จัดประชุมเพื่อ

คัดเลอืกองค์

ความรู้/ปรับปรุง/

สังเคราะห์องค์

ความรู้ 

จ านวนองคค์วามรู้

ด้านวิจัย 

1 องคค์วามรู้ เม.ย. 61 

(เม.ย.-พ.ค.) 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

 การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่องค์

ความรู้ 

(หนังสือเวยีน/

เว็บไซต์) 

จ านวนผู้รับรู้ 

 

25 คน พ.ค. 61 

 

บุคลากรคณะสัตว

ศาสตร์ฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

 การแบ่งปันและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อน าองคค์วามรู้ 

แนวปฏบัิตท่ีิดี

เกิดขึ้น ให้แก่

บุคลากรภายใน

คณะฯ 

จ านวนองคค์วามรู้

ด้านงานวจิัยไปใช้

ประโยชน ์

1 องคค์วามรู้ พ.ค.-ส.ค. 61 

 

บุคลากรคณะสัตว

ศาสตร์ฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เป้าประสงค์ กระบวนการ 

km 

กิจกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาใน

การด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

หลัก รอง 

 การเรียนรู้ สรุปและรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิของการ

ด าเนนิการจัดการ

ความรู้ ด้านการ

วจิัยเพื่อน าเสนอ

ตอ่ผู้บริหาร

รับทราบ 

จ านวนครัง้ในการ

รายงานผล 

1 ครัง้ ส.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

รายงานผลตาม

เกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 

ระดับผลของการ

ด าเนนิงาน 

3 ส.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผน KM ที่ 2 การผลิตบัณฑติที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชามีสมรรถนะในระดับสากล 
“การจัดการเรียนการสอนด้านสัตวศาสตร์ทีท่ันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

เป้าประสงค์ กระบวนการ km กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาใน

การด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

หลัก รอง 

การพัฒนาบัณฑติให้

เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนท่ีทัน

ตอ่การเปลี่ยนแปลง

การพัฒนา

กระบวนการเรียนการ

สอน การสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พงึประสงค์ มี

สมรรถนะในระดับ

สากล เพื่อสร้างองค์

ความรู้/แนวปฏบัิตท่ีิดี

และน าไปใชป้ระโยชน์

ในดา้นการพัฒนา

บัณฑิต ตาม

กระบวนการจัดการ

ความรู้ 

การบ่งช้ีความรู้ ประชุมคณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

จ านวนแนวทาง

ของแผน km ด้าน

วจิัย 

1 แนวทาง ม.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

จัดท าแผนการจัดการ

ความรู้ดา้นการผลิตบัณฑิต

ท่ีเป็นนักปฏบัิต ิทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

จ านวนแผนจัดการ

ความรู้ 

1 แผน ม.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 

หัวขอ้ “การจัดการเรียนการ

สอนด้าน                  สัตว

ศาสตร์               ที่ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง” 

จ านวนผู้เข้าร่วม 30 คน พ.ค. 61 บุคลากรคณะสัตว

ศาสตร์ฯ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

การจัดการความรู้ให้

เป็นระบบ 

รวบรวมองค์ความรู้หรือ              

แนวปฏบัิตท่ีิด/ีรายงาน 

จ านวนองคค์วามรู้ 1 องคค์วามรู้ พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

 

 

 

 



เป้าประสงค์ กระบวนการ 

km 

กิจกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาใน

การด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

หลัก รอง 

 การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 

จัดประชุมเพื่อ

คัดเลอืกองค์

ความรู้/ปรับปรุง/

สังเคราะห์องค์

ความรู้ 

จ านวนองคค์วามรู้

ด้านการผลิต

บัณฑิตท่ีเป็นนัก

ปฏบัิต ิทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

1 องคค์วามรู้ พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

 การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่องค์

ความรู้ 

(หนังสือเวยีน/

เว็บไซต์) 

จ านวนผู้รับรู้ 

 

30 คน ม.ิย. 61 บุคลากรคณะสัตว

ศาสตร์ฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

 การแบ่งปันและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การน าองคค์วามรู้ 

แนวปฏบัิตไิปใช้ 

จ านวนองคค์วามรู้

ด้านการผลิต

บัณฑิตท่ีเป็นนัก

ปฏบัิต ิทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงไปใช้

ประโยชน ์

1 องคค์วามรู้ ส.ค. 61 บุคลากรคณะสัตว

ศาสตร์ฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าประสงค์ กระบวนการ 

km 

กิจกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาใน

การด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

หลัก รอง 

 การเรียนรู้ สรุปและรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิของการ

ด าเนนิการจัดการ

ความรู้ ด้านการ

ผลิตบัณฑิตท่ีเป็น

นักปฏบัิต ิทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง

เพื่อน าเสนอตอ่

ผู้บริหารรับทราบ 

จ านวนครัง้ในการ

รายงานผล 

1 ครัง้ ส.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

รายงานผลตาม

เกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 

ระดับผลของการ

ด าเนนิงาน 

3.00 ส.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผน KM ที่ 3 การบริหารจัดการสูอ่งค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

เป้าประสงค์ กระบวนการ 

km 

กิจกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาใน

การด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

หลัก รอง 

High Performance 

Organization เชน่ การ

พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรท้ังระดับ

หนว่ยงานและตาม

ต าแหนง่งานให้เป็นมอื

อาชีพเพื่อพัฒนา

กระบวนงาน/พัฒนาคน/

แก้ไขปัญหาของงาน

หรือเพื่อตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวทิยาลัย เร่ือง 

Organic/Green/Eco U 

และเพื่อสร้างองค์

ความรู้/แนวปฏบัิตท่ีิดี

และผลของการน าไปใช้

ประโยชนใ์นดา้นการ

พัฒนาสมรรถนะตาม

กระบวนการจัดการ

ความรู้ 

การบ่งช้ีความรู้ ประชุม

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

จ านวนแนวทางของ

แผน km ด้านการ

พัฒนาสมรรถนะ 

1 แนวทาง ม.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

คณบดี 

 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

รองคณบดีฝ่าย 

วชิาการ 

จัดท าแผนการ

จัดการความรู้ดา้น

การบริหารจัดการ 

จ านวนแผนจัดการ

ความรู้ 

1 แผน ม.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

คณบดี 

 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

รองคณบดีฝ่าย 

วชิาการ 

การสร้างและ

แสวงหาความรู้ 

หัวขอ้ “การขอ

ก าหนดต าแหนง่

ทางวิชาการ” 
(สายวชิาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ) 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม 35 คน ม.ีค. 61 บุคลากรคณะสัตว

ศาสตร์ฯ 

คณบดี 

 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

รองคณบดีฝ่าย 

วชิาการ 

การจัดการ

ความรู้ให้เป็น

ระบบ 

รวบรวมองค์

ความรู้หรือ              

แนวปฏบัิตท่ีิด/ี

รายงาน 

จ านวนองคค์วามรู้ 1 องคค์วามรู้ เม.ย. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

คณบดี 

 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

รองคณบดีฝ่าย 

วชิาการ 

 

 



เป้าประสงค์ กระบวนการ 

km 

กิจกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาใน

การด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

หลัก รอง 

 การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 

จัดประชุมเพื่อ

คัดเลอืกองค์ความรู้/

ปรับปรุง/สังเคราะห์

องคค์วามรู้ 

จ านวนองค์

ความรู้ดา้นการ

บริหารจัดการ 

1 องคค์วามรู้ พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

 การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ 

(หนังสือเวยีน/

เว็บไซต์) 

จ านวนผู้รับรู้ 

 

35 คน พ.ค. 61 บุคลากรคณะสัตว

ศาสตร์ฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

 การแบ่งปันและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

น าแนวปฏบัิตไิปใช้ 

จ านวนองค์

ความรู้ดา้นการ

บริหารจัดการ

ไปใชป้ระโยชน์ 

1 องคค์วามรู้ ม.ิย. 61 บุคลากรคณะสัตว

ศาสตร์ฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

 การเรียนรู้ สรุปและรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิของการ

ด าเนนิการจัดการ

ความรู้ ด้านการ

บริหารจัดการเพื่อ

น าเสนอตอ่ผู้บริหาร

รับทราบ 

จ านวนครัง้ใน

การรายงานผล 

1 ครัง้ ก.ย. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

รายงานผลตาม

เกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษา 2560 

ระดับผลของ

การด าเนนิงาน 

3.00 ก.ย. 61 คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ของ

คณะฯ 

- 

 

 



หมายเหตุ   1.  แผนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะสัตวศาสตร์ฯ ในปีงบประมาณ 2561  มีน าเอาแนวปฏิบัติ/องค์ความรูข้องแต่ละแผนของ 

      ปีงบประมาณ 2560 มาด าเนินการให้ได้ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ดังนี้ 

  ด้านการวิจัย 

   - แนวปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย 

   - แนวปฏิบัติของแนวทางการจัดท าโครงการวิจัยมุ่งเป้า 

  ด้านการผลิตบัณฑติที่เป็นนักปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

   - แนวปฏิบัติของแนวทางการแก้ไขปัญหานักศึกษาตกค้างในหลักสูตร 

 

  ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   - แนวปฏิบัติของแนวทาง เทคนิค ในการจัดกิจกรรมการประกวดไก่พืน้เมือง ไก่ต่อ และไก่ตั้ง 

 

 

 

 

 

(....................................................................) 

(............../..................../....................) 


