
 
 

 
 
แผนการจัดการความรู้   
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)    
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นตอ่การผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน  :  ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
๓. กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
และกำรสรำ้งฐำนวัฒนธรรมองค์กร 
 

เพื่อมหำวิทยำลยัมีกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล เพิ่ม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
และสร้ำงค่ำนิยมร่วม 

ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรจำกกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ของมหำวิทยำลัย
โดยระบบ POS 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรจัดจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ของมหำวิทยำลัย
โดยระบบ POS  เป็นระบบ มีประสิทธิภำพ และตรวจสอบได ้



ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรสร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัยโดยระบบ POS เป็นระบบ มีประสิทธิภำพและตรวจสอบได้ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัย 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : ร้อยละ ๘๐ 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ 
- ตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  
- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก ำหนด Knowledge 
Mapping โดยเน้นประเด็น แนวทำงปฏิบัติ
ส ำหรับกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของ
มหำวิทยำลัยโดยระบบPOS เป็นระบบ มี
ประสิทธิภำพ และตรวจสอบได้ 

๑ ธ.ค. – ๓๑ ธ.ค. 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นควำมรู้ ๑ ประเด็น
ควำมรู้ 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 
(KM) ส ำนักงำน
บริหำรทรัพย์สิน
และสิทธิ
ประโยชน์ 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
 

 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมจัด

กิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
บุคลำกรภำยในส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สิน
ฯ จ ำนวน ๑ ครั้ง 

- ก ำหนดให้บุคลำกรแต่ละคนได้แสดงควำม
คิดเห็นคนละ ๓-๕ นำท ี 

- บันทึกรำยละเอียดควำมคิดเห็นที่ได้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกระดำษแบบฟอร์ม  

๑ ม.ค. – ๒๘ ก.พ. 
๒๕๖๔ 

จ ำนวนกำร
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
 

๑ ครั้ง คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 

(KM) ส ำนักงำน
บริหำรทรัพย์สิน

และสิทธิ
ประโยชน์ 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
 

 



๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินกำรช่วยกันสรุป

ประเด็นเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งตำม
หัวข้อและประเด็นควำมรู้ที่ส ำคัญในแต่ละ
ครั้ง 

- น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มำ ปรับปรุงทบทวนให้เป็นองค์ควำมรู้ 
ดังนี้ 
๑) ระบบคลังสินค้ำ 
๒) ระบบกำรน ำสินค้ำเข้ำระบบ 
๓) ระบบกำรขำยประจ ำวัน 
๔) กระบวนกำรออกใบเสร็จรับเงิน 

๒๘ ก.พ. - ๓๑ 
มี.ค. ๒๕๖๔ 

จ ำนวนองค์
ควำมรู้ที่มีกำร
แลกเปลี่ยน 

๔ องค์
ควำมรู้ 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 

(KM) ส ำนักงำน
บริหำรทรัพย์สิน

และสิทธิ
ประโยชน์ 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
 

 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณะกรรมกำรเรียบเรียง ตัดต่อ และ 

ปรับปรุงเนื้อหำให้มีคุณภำพดี รวมทั้งสรุป 
ประเด็นและกลั่นกรองควำมรู้จำกกำร 
แลกเปลี่ ยนรู้ ให้ เป็นรูปแบบเอกสำร 
มำตรฐำนเดียวกัน   

๓๑ มี.ค. - ๓๐ 
เม.ย. ๒๕๖๔ 

ประเด็นควำมรู้ 
ทีส่ำมำรถ 

สังเครำะห์ได้ 

 

๑ เรื่อง คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 

(KM) ส ำนักงำน
บริหำรทรัพย์สิน

และสิทธิ
ประโยชน์ 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 

 

๕. การเข้าถึงความรู้ 
- เสนอองค์ควำมรู้ที่ได้สังเครำะห์เรียบร้อย 

แล้วแก่ผู้บริหำร ในกำรเข้ำถึงองคค์วำมรู้ 
- คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดวิธี เข้ำถึง

ควำมรู้ เป็น ๒ วิธี 
วิ ธี ที่  ๑  คื อ  ก ำรป้ อ น ค วำม รู้ ให้ กั บ

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ส ำนักงำน
บริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เพ่ือ
สำมำรถเรียนรู้งำนได้ดีมำกขึ้น และใช้เป็น

๑ พ.ค. - ๓๑ พ.ค. 
๒๕๖๔ 

จ ำนวนวิธีกำร
กระจำยควำมรู้

ไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำย 

 

๒ เป้ำหมำย 
 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 

(KM) ส ำนักงำน
บริหำรทรัพย์สิน

และสิทธิ
ประโยชน์ 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 

 



แนวปฏิบัติเดียวกันในส ำนักงำน 
วิธีที่  ๒ คือ กำรน ำควำมรู้ที่ ได้จำกกำร

กลั่นกรองจัดท ำให้เป็นระบบและมำตรฐำน
เดียวกัน 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น ำประเด็นควำมรู้ที่ ได้  เผยแพร่ผ่ ำน

สำรสนเทศ เพ่ือให้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดง
ควำมคิดเห็น เพ่ือแก้ไขปรับปรุง 

- คณะกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ได้
น ำควำมรู้ไปใช้ เพ่ือแก้ไขปรับปรุง  

ตำมก ำหนดกำรใน
งำน RMUTL KM 

DAY ๒๐๒๑ 

ประเด็นองค์
ควำมรู้ที่

บุคลำกรน ำไปใช้
และแก้ไข
ปรับปรุง 

 

อย่ำงน้อย ๑ 
ประเด็น 

บุคลำกร ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 

 

๗. กำรเรียนรู้ 
- กำรน ำควำมรู้มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
- จัดท ำคู่มือ แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรจัด

จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัยโดย
ระบบ POS เป็นระบบ มีประสิทธิภำพ 
และตรวจสอบได้ 

- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ได้เสนอองค์
ควำมรู้ /แนวปฏิบัติที่ ดี  ที่ ได้จำกกำร
ด ำเนินกำรเสนอผู้บริหำรเพ่ือน ำมำพัฒนำ
ให้ระบบมีควำมถูกต้อง หลำกหลำยมำก
ขึ้นหรืออำจท ำให้เกิดควำมรู้ใหม่ ๆ ซึ่งไป
เพ่ิม พูนควำมรู้ เดิ มที่ มี อยู่ แล้ วให้ เกิด
ประโยชน์ได้มำกข้ึน 

๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

 

จ ำนวนคู่มือที่
สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์และ
เกิดควำมรู้ใหม่ 
 

 ๑ เล่ม 
 

บุคลำกร ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 

 



 
 
 
 

ผู้ทบทวน :   …………………………………………………….. 
                        (น.ส.ธนพร  ดีศิริ) 

 
 
 
 

ผู้อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 
                         (นำงขวัญเรือน มีมำนัส)  

 


