
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 
 
 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)    
ชื่อหน่วยงาน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : เทคนิคการสอนออนไลน์ยุค New Normal ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ านวน 1 เรื่อง 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  
-คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก าหนด Knowledge 
Mapping โดยเน้นประเด็นเทคนิคการสอน
ออนไลน์ยุค New Normal ที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ์  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวน
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
-จ านวนประเด็น
ความรู้ 
 
 

- ไม่น้อยกว่า 
20 คน 
 
1 ประเด็น 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ด้าน
การจัดการเรียน
การสอน 

คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 



ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- คณ ะกรรมการด า เนิ นการป ระชุ มจั ด
กิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง
ประธานกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปางที่ 10 / 2565 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ได้บ่งชี้ 
-สร้างเครื่องมือในการเก็บองค์ความรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ยุค New Normal ที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์จาก
อาจารย์ผู้ สอน ใช้วิธีการสัมภาษณ์  โดย
คณะกรรมการ ที่เป็นตัวแทนแต่ละคณะ 

 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2565 จ านวนอาจารย์/
บุคลากร ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

อาจารย์/บุคลากร คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 



ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-คณะกรรมการด าเนินการช่วยกันสรุป
ประเด็นเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งตาม
หัวข้อและประเด็นความรู้ที่ส าคัญในแต่ละ
ครั้ง 
-น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา 
ปรับปรุงทบทวนให้เป็นองค์ความรู้ 
ประเด็นเทคนิคการสอนออนไลน์ยุค New 
Normal ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

. มิถุนายน 2565 จ านวนคลัง
ความรู้/ทะเบียน
ความรู้/จ านวน
องค์ความรู้ 

1 ครั้ง คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ด้าน
การจัดการเรียน
การสอน 

คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณะกรรมการด าเนินการประชุมจัด
กิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
คณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปางที ่10 / 2565 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) 
จ านวน  2 ครั้ง ได้แก่ 
ครั้งที่  1  วันที่  18 พฤษภาคม 2565 
ครั้งที่  2  วันที่  31 พฤษภาคม 2565 
- ก าหนดให้บุคลากรแต่ละคนได้แสดงความ
คิดเห็นคนละ 3-5 นาท ี 

- บันทึกรายละเอียดความคิดเห็น 

 มิถุนายน 2565 ประเด็นความรู้ 
ทีส่ามารถ 
สังเคราะห์ได้  

 

1 เรื่อง คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ด้าน
การจัดการเรียน
การสอน 

คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 



ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. การเข้าถึงความรู้ 
-เผยแพร่ผ่าน Web site, Web blog,  สื่อ
สังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่,  

มิถุนายน 2565 – 
กันยายน2565 

จ านวนวิธีการ
กระจายความรู้
ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 
 

2 เป้าหมาย 
 

อาจารย์/บุคลากร คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ MS. 
Teams,  Web Site/E-ail/Facebook/Line 

พฤษภาคม 2565 จ านวนครั้งของ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ด้าน
การจัดการเรียน

การสอน 

คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 

7. การเรียนรู ้
- การน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
- อาจารย์ผู้สอน/ผู้ที่สนใจ เข้าไปเรียนรู้ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

กันยายน 2565 -จ านวนผู้เข้าไป
เรียนรู้ 
-จ านวน
ข้อเสนอแนะ 

1 องค์
ความรู้ 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ด้าน
การจัดการเรียน
การสอน 

คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 

 
 

ผู้ทบทวน :   …………………………………………………….. 
                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล) 
                      ( ผู้อ านวยการกองการศึกษา )          

 
 

ผู้อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 
                    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรวุธ  ชัยเนตร) 
                          ( ผู้ช่วยอธิการบดีล าปาง )        



 


