
 

 

องค$ความรู*ท่ีจำเป2นในการปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร$มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล*านนา 

เปGาหมาย  :  คณะ/หนLวยงานสนับสนุน 

กลุLมเปGาหมาย  :  อาจารย$/บุคลากร ทุกหนLวยงาน 

 

 

 

การจำแนกองค+ความรู/ที่จำเป5นต7อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร+ของส7วนราชการ 

ชื่อหน7วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล/านนา 

ประเด็นยุทธศาสตร+ เปKาประสงค+ ตัวชี้วัด (KPI) เปKาหมายของตัวชี้วัด องค+ความรู/ที่จำเป5นต7อการปฏิบัติราชการ 

๑. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต

กำลังคนนกัวิชาชีพที่เน=นปฏิบัตกิาร 

(Hands-On) 

 

 

 

๒. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ

เติบโตรOวมกับการพัฒนา 

ประเทศ 

 

 

๓. การพฒันาการบริหารจัดการ

และการสร=างฐานวัฒนธรรมองคXกร 

 

เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนัก

ปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล=อง

กับความต=องการของประเทศให=มี

ความเข=มแข็ง ยั่งยืน และยดึมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พัฒนาผลงานวิจัย ผลงาน

สร=างสรรคX การบริการวิชาการ 

นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขOงขัน 

 

เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหาร

จัดการอยOางมีธรรมาภิบาล เพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และสร=างคOานยิมรOวม 

จำนวนองคXความรู=ที่นำมา

พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ

หนOวยงานอยOางเห็นผลเป`น

รูปธรรม 

 

 

จำนวนองคXความรู=ที่นำมา

พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ

หนOวยงานอยOางเห็นผลเป`น

รูปธรรม 

 

จำนวนองคXความรู=ที่นำมา

พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ

หนOวยงานอยOางเห็นผลเป`น

รูปธรรม 

๑๑ เรื่อง 

(เขตพื้นที่ คณะ วิทยาลัย 

สวก หนOวยงานละ ๑ เรื่อง) 

 

 

 

๑๑ เรื่อง 

(เขตพื้นที่ คณะ วิทยาลัย 

สวก หนOวยงานละ ๑ เรื่อง) 

 

 

๒๖ เรื่อง 

(หนOวยงาน ละ ๑ เรื่อง) 

องคXความรู=ในการผลิตบัณฑิตให=เป`นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

องคXความรู=ในการสOงเสริมการเผยแพรOผลงานวิจัย ผลงาน

สร=างสรรคXนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ และ

นานาชาติ 

 

 

องคXความรู=ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง

ยุทธศาสตรXและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 



แผนการจัดการความรู* แผนท่ี ๑ 

 

แผนการจัดการความรู* (KM Action Plan)    

ช่ือหนLวยงาน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา 

ประเด็นยุทธศาสตร$                                    : การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ีเน2นปฏิบัติการ (Hands-On) 

องค$ความรู*ท่ีจำเป2น (K)                               : องคLความรู2ในการผลิตบัณฑิตให2เปQนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : จำนวนองคLความรู2ท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนTวยงานอยTางเห็นผลเปQนรูปธรรม 

เปGาหมายของตัวช้ีวัด                                         : ๑๑ เร่ือง  (๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย สวก หนTวยงานละ ๑ เร่ือง) 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบTงช้ีความรู2 

-องคLความรู2ในการผลิตบัณฑิตให2เปQนท่ี

ยอมรับในวงวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ประเด็นความรู2 ๑๑ ประเด็น  

(๕ พ้ืนท่ี ๔ 

คณะ ๑ 

วิทยาลัย 

สวก 

หนTวยงานละ 

๑ ประเด็น) 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 

๒. การสร2างและแสวงหาความรู2 

-ภายในหนTวยงาน 

-ภายนอกหนTวยงาน 

 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนอาจารยL/

บุคลากร ท่ีเข2า

รTวมกิจกรรม 

ไมTน2อยกวTา

ร2อยละ ๘๐ 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 



ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๓. การจัดความรู2ให2เปQนระบบ 

-จัดทำคลังความรู2และทะเบียนความรู2 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนคลัง

ความรู2/ทะเบียน

ความรู2 

๑ คลัง

ความรู2/

ทะเบียน

ความรู2 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 

๔. การประมวลและกล่ันกรองความรู2 

-จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู2 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนกิจกรรม

แลกเปล่ียน

เรียนรู2 

อยTางน2อย ๑ 

กิจกรรม 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 

๕. การเข2าถึงความรู2 

-เผยแพรTผTาน Web site  

-จัดทำเปQนเอกสาร, e-document, 

หนังสือเวียน 

-การอบรม, สัมมนา 

-กิจกรรมถTายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู2แนว

ปฏิบัติท่ีดี  

-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-การสอนงาน 

-การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ มีจำนวนชTองทาง

ท่ีเข2าถึงความรู2 

อยTางน2อย ๓ 

กิจกรรม 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 



ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖. การแบTงปyนแลกเปล่ียนเรียนรู2 

-กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู2/การแลกเปล่ียน

เรียนรู2ผTานชTองทาง Web blog/e-

mail/Facebook/Line ฯลฯ 

-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนคร้ังของ

การแลกเปล่ียน

เรียนรู2ใน CoP 

อยTางน2อย ๑ 

คร้ัง 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 

๗. การเรียนรู2 

-การนำความรู2มาปรับใช2ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนอาจารยL/

บุคลากรท่ี

สามารถนำ

ความรู2ไปใช2ใน

การปฏิบัติงาน 

ร2อยล ๘๐ อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 

 

 

ผู*ทบทวน :   …………………………………………………….. 

               (ผู2ชTวยศาสตราจารยLเกรียงไกร  ธารพรศรี) 

             ผู2บริหารสูงสุดด2านการจัดการความรู2 (CKO) 

 

 

ผู*อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 

                   (รองศาสตราจารยLศีลศิริ  สงTาจิตร) 

                  ผู2บริหารสูงสุดของสTวนราชการ (CEO) 

                        
 



แผนการจัดการความรู* แผนท่ี ๒ 

 

แผนการจัดการความรู* (KM Action Plan)    

ช่ือหนLวยงาน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา 

ประเด็นยุทธศาสตร$                                    : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรTวมกับการพัฒนาประเทศ 

องค$ความรู*ท่ีจำเป2น (K)                               : องคLความรู2ในการสTงเสริมการเผยแพรTผลงานวิจัย ผลงานสร2างสรรคLนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ และนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : จำนวนองคLความรู2ท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนTวยงานอยTางเห็นผลเปQนรูปธรรม 

เปGาหมายของตัวช้ีวัด                                         : ๑๑ เร่ือง  (๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย สวก หนTวยงานละ ๑ เร่ือง) 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบTงช้ีความรู2 

-องคLความรู2ในการสTงเสริมการเผยแพรT

ผลงานวิจัย ผลงานสร2างสรรคLนวัตกรรมและ

ผลงานบริการในระดับชาติ และนานาชาติ 

 

 

 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ประเด็นความรู2 ๑๑ ประเด็น  

(๕ พ้ืนท่ี ๔ 

คณะ ๑ 

วิทยาลัย 

สวก 

หนTวยงานละ 

๑ ประเด็น) 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 

๒. การสร2างและแสวงหาความรู2 

-ภายในหนTวยงาน 

-ภายนอกหนTวยงาน 

 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนอาจารยL/

บุคลากร ท่ีเข2า

รTวมกิจกรรม 

ไมTน2อยกวTา

ร2อยละ ๘๐ 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 



ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๓. การจัดความรู2ให2เปQนระบบ 

-จัดทำคลังความรู2และทะเบียนความรู2 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนคลัง

ความรู2/ทะเบียน

ความรู2 

๑ คลัง

ความรู2/

ทะเบียน

ความรู2 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 

๔. การประมวลและกล่ันกรองความรู2 

-จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู2 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนกิจกรรม

แลกเปล่ียน

เรียนรู2 

อยTางน2อย ๑ 

กิจกรรม 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 

๕. การเข2าถึงความรู2 

-เผยแพรTผTาน Web site  

-จัดทำเปQนเอกสาร, e-document, 

หนังสือเวียน 

-การอบรม, สัมมนา 

-กิจกรรมถTายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู2แนว

ปฏิบัติท่ีดี  

-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-การสอนงาน 

-การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ มีจำนวนชTองทาง

ท่ีเข2าถึงความรู2 

อยTางน2อย ๓ 

กิจกรรม 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 



ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖. การแบTงปyนแลกเปล่ียนเรียนรู2 

-กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู2/การแลกเปล่ียน

เรียนรู2ผTานชTองทาง Web blog/e-

mail/Facebook/Line ฯลฯ 

-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนคร้ังของ

การแลกเปล่ียน

เรียนรู2ใน CoP 

อยTางน2อย ๑ 

คร้ัง 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 

๗. การเรียนรู2 

-การนำความรู2มาปรับใช2ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนอาจารยL/

บุคลากรท่ี

สามารถนำ

ความรู2ไปใช2ใน

การปฏิบัติงาน 

ร2อยล ๘๐ อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

๕ พ้ืนท่ี ๔ คณะ ๑ 

วิทยาลัย และ สวก. 

 

 

 

ผู*ทบทวน :   …………………………………………………….. 

               (ผู2ชTวยศาสตราจารยLเกรียงไกร  ธารพรศรี) 

             ผู2บริหารสูงสุดด2านการจัดการความรู2 (CKO) 

 

 

ผู*อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 

                   (รองศาสตราจารยLศีลศิริ  สงTาจิตร) 

                  ผู2บริหารสูงสุดของสTวนราชการ (CEO) 

                        
 



แผนการจัดการความรู* แผนท่ี ๓ 

 

แผนการจัดการความรู* (KM Action Plan)    

ช่ือหนLวยงาน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา 

ประเด็นยุทธศาสตร$                                    : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร2างฐานวัฒนธรรมองคLกร 

องค$ความรู*ท่ีจำเป2น (K)                               : องคLความรู2ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรLและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : จำนวนองคLความรู2ท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนTวยงานอยTางเห็นผลเปQนรูปธรรม 

เปGาหมายของตัวช้ีวัด                                         : ๒๖ เร่ือง  หนTวยงานละ ๑ เร่ือง 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบTงช้ีความรู2 

-องคLความรู2ในการพัฒนาสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรLและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ประเด็นความรู2 ๒๖ ประเด็น  

(หนTวยงาน

ละ ๑ 

ประเด็น) 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

ทุกหนTวยงาน 

 

๒. การสร2างและแสวงหาความรู2 

-ภายในหนTวยงาน 

-ภายนอกหนTวยงาน 

 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนอาจารยL/

บุคลากร ท่ีเข2า

รTวมกิจกรรม 

ไมTน2อยกวTา

ร2อยละ ๘๐ 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

ทุกหนTวยงาน 

 



ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๓. การจัดความรู2ให2เปQนระบบ 

-จัดทำคลังความรู2และทะเบียนความรู2 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนคลัง

ความรู2/ทะเบียน

ความรู2 

๑ คลัง

ความรู2/

ทะเบียน

ความรู2 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

ทุกหนTวยงาน 

 

๔. การประมวลและกล่ันกรองความรู2 

-จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู2 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนกิจกรรม

แลกเปล่ียน

เรียนรู2 

อยTางน2อย ๑ 

กิจกรรม 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

ทุกหนTวยงาน 

 

๕. การเข2าถึงความรู2 

-เผยแพรTผTาน Web site  

-จัดทำเปQนเอกสาร, e-document, 

หนังสือเวียน 

-การอบรม, สัมมนา 

-กิจกรรมถTายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู2แนว

ปฏิบัติท่ีดี  

-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-การสอนงาน 

-การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ มีจำนวนชTองทาง

ท่ีเข2าถึงความรู2 

อยTางน2อย ๓ 

กิจกรรม 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

ทุกหนTวยงาน 

 



ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖. การแบTงปyนแลกเปล่ียนเรียนรู2 

-กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู2/การแลกเปล่ียน

เรียนรู2ผTานชTองทาง Web blog/e-

mail/Facebook/Line ฯลฯ 

-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนคร้ังของ

การแลกเปล่ียน

เรียนรู2ใน CoP 

อยTางน2อย ๑ 

คร้ัง 

อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

ทุกหนTวยงาน 

 

๗. การเรียนรู2 

-การนำความรู2มาปรับใช2ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนอาจารยL/

บุคลากรท่ี

สามารถนำ

ความรู2ไปใช2ใน

การปฏิบัติงาน 

ร2อยล ๘๐ อาจารยL/

บุคลากร 

ทีม KM  

ทุกหนTวยงาน 

 

 

 

ผู*ทบทวน :   …………………………………………………….. 

               (ผู2ชTวยศาสตราจารยLเกรียงไกร  ธารพรศรี) 

             ผู2บริหารสูงสุดด2านการจัดการความรู2 (CKO) 

 

 

ผู*อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 

                   (รองศาสตราจารยLศีลศิริ  สงTาจิตร) 

                  ผู2บริหารสูงสุดของสTวนราชการ (CEO) 

                        
 


