
 
 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่
ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรมีธรรมาภิบาลมากข้ึน
ภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย 
-บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
สื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย 
-พัฒนา กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่
ประชาคมมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 
-มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้าน
การบริหารจัดการ การเรียนการ
สอน การวิจัยและบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนองค์ความรู้ที่น ามา
พัฒนาการปฏิบัติงานจริง
ของหน่วยงานอย่างเห็นผล
เป็นรูปธรรม 

1 เรื่อง 
 
 
 

องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 



แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อหน่วยงาน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ านวน 1 องค์ความรู้ 
ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ KM 
- ประชุมคณะกรรมการ KM  เพ่ือเลือกประเด็น 
เขียนแผนการจัดการความรู้ ก าหนดวันเวลาจัด
กิจกรรม 

ต.ค. 64 – 
ธ.ค.64 

จ านวนองค์ความรู้ 1 เรื่อง คณะกรรมการ KM คณะกรรมการ KM 
 

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- Tacit Knowledge โดยรวบรวมความรู้ที่อยู่
ภายในตัวบุคคล (ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ)  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน โดยมีการก าหนด 
ผู้บันทึกการประชุม และให้คณะกรรมการ KM  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนละ 3 นาที ให้ครบ 
ทุกคน ผู้บันทึกจะต้องบันทึกค าพูดทั้งหมดไว้ 
โดยยังไม่ต้องสรุปประเด็น 
-Explicit Knowledge  รวบรวมความรู้และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหนังสือราชการที่
ถูกต้องตามระเบียบพระราชบัญญัติส านักงาน
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 
 
 
 

ธ.ค. 64-
มี.ค.65 

 

 
จ านวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเขียนหนังสือ
ราชการ (หนังสือภายใน
และหนังสือภายนอก) 
 
 
 
จ านวนเอกสารที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
หนังสือราชการ (หนังสือ
ภายในและหนังสือ
ภายนอก) 

 
อย่างน้อย  
7 ครั้ง 
 
 
 
 
 
อย่างน้อย 1 
เล่ม 
 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 

 
คณะกรรมการ KM 
 

 



ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ 
 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดท าฐานข้อมูล 
Knowledge Base  ทั้งความรู้ที่เป็น Tacit 
Knowledge และ Explicit Knowledge  
 

เม.ย. 65 
 

จ านวนประเด็นที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

อย่างน้อย  
2 ประเด็น 
 
 

คณะกรรมการ KM 
 
 

คณะกรรมการ KM 
 

 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
จัดท าอภิธานศัพท์ของค าจ ากัดความ ความหมาย
ของค าต่างๆ ที่หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน   
ปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วน ทันสมัย สอดคล้อง
และตรงความต้องการของผู้ใช้ 
 

เม.ย. 65 
 

จ านวนประเด็นที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

อย่างน้อย  
2 ประเด็น 
 
 

คณะกรรมการ KM 
 
 

คณะกรรมการ KM 
 

 

5 การเข้าถึงความรู้ 
ด าเนินการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าถึงความรู้
ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง 
- การป้อนข้อมูล (push) ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
งานสารบรรณ ได้แก่ ท าหนังสือเวียน 
- การให้โอกาสเลือกใช้ข้อมูล (Pull) ได้แก่ การ
น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย   
 

พ.ค. 65 
 

จ านวนช่องทางการ
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 
 

ผู้รับผิดชอบงาน 
สารบรรณกลาง, 
งานสารบรรณคณะ, 
งานสารบรรณกอง   
 
 

คณะกรรมการ KM 
 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน โดย 
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียน
หนังสือหนังสือราชการ (หนังสือภายในและ
หนังสือภายนอก) 

มิ.ย. 65 จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

1 ครั้ง คณะกรรมการ KM 
ผู้มีประสบการณ์ 
งานสารบรรณกลาง
,สารบรรณคณะ 
งานสารบรรณกอง, 
ผอ.กอง 

คณะกรรมการ KM 
 

 



ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7 การเรียนรู ้
- แนวปฏิบัติที่ดี  
- การประเมินผลส าเร็จขององค์ความรู้การเขียน
หนังสือราชการ (หนังสือภายในและหนังสือ
ภายนอก) ของบุคลากรที่น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 

มิ.ย. 65 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพิมพ์หนังสือราชการ 
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยล 80 เจ้าหน้าที่กองและ
คณะ 

 

คณะกรรมการ KM 
 

 

 
 
ผู้ทบทวน :       …………………………………………………….. 
                               (นางนลัทพร  คูหา) 
                  ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 
ผู้อนุมัติ   :         …………………………………………….. 
                             (นายวิโรจน์  มงคลเทพ) 
                    ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


