
แผนการจัดการความรู้   
 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)    
ชื่อหน่วยงาน  : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพือ่การเติบโตร่วมกบัการพัฒนาประเทศ 
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น (K)                               : องค์ความรู้ในเรื่องการพฒันาระบบสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาบรหิารจัดการงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : ระบบงานภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

ล าดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑. การบ่งชี้ความรู้ 

-ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  
-ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก าหนด 
Knowledge Mapping โดยเน้นประเด็น 
เรื่อง การพฒันาระบบสารสนเทศ  

ม.ีค 65 
 
 
 
 
 
 

ได ้ระบบ 
สารสนเทศ  

๑ ประเด็น
ความรู้ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM)สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

 

 

๒. การสรา้งและแสวงหาความรู ้
- คณะกรรมการด าเนินการประชุมจัด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) สถาบันวิจัยและพฒันา จ านวน 
3 ครั้ง  ดังนี้  
- ก าหนดให้บุคลากรแต่ละคนในหน่วยงาน
ไดคั้ดเลือกหัวข้อในการบริหารจัดการความรู้  
โดยก าหนดหัวข้อในการบริหารจัดการองค์
ความรู้ จ านวน ๓ หัวข้อ โดยคัดเลือก

เม.ย 65 – พ.ค. 65 บุคคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนามี
การประชุม
เพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน
ประเด็นทีจ่ะ
น าไปพัฒนา
หน่วยงาน  

 3 ครั้ง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM)สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
 

 

 



ล าดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
จ านวน ๑ เรื่อง  
- สรุปผลการคัดเลือกหัวข้อในการบริหาร
จัดการองค์ความรู้  
 
  

 (แบบฟอร์มบันทึกเรื่องเล่า 
และผู้เขา้ร่วมกิจกรรม) 

 

 

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-คณะกรรมการด าเนินการช่วยกันสรุป
ประเด็นเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยแบง่ตาม
หัวข้อและประเด็นความรู้ทีส่ าคัญในแต่ละ
ครั้ง 
-น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูม้า 
ปรับปรงุทบทวนใหเ้ป็นองค์ความรู ้
ประเด็น การพฒันาระบบสารสนเทศ  

มิย. 65 จ านวนองค์
ความ 
รู้ 1 เรื่อง 

 3 ครั้ง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM)สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
   
 
 

 

ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดต่อ และ 
ปรับปรงุเนือ้หาใหม้ีคุณภาพดี รวมทั้งสรปุ 
ประเด็นและกลั่นกรองความรู้จากการ 
แลกเปลี่ยนรู้ใหเ้ป็นรูปแบบเอกสาร 
มาตรฐานเดียวกัน   

ก.ค 65 ประเด็น
ความรู้ ที่
สามารถ 
สังเคราะห์ได้  

 

๑ เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(KM)สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
   
 

ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

 



ล าดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๕. การเขา้ถึงความรู้ 

- เสนอองค์ความรูท้ี่ได้สังเคราะห์เรียบร้อย 
แล้วแก่ผู้บริหาร ในการเข้าถึงองค์ความรู ้
- คณะกรรมการมีการก าหนดวิธีเข้าถึง
ความรู้ เป็น 2 วิธี 
วิธีที่ 1 คือ การป้อนความรู้ใหก้ับบุคลากรที่
เป็นผู้ใช้ ที่ได้รับผิดชอบมอบหมายงานใหม่
เพื่อสามารถเรียนรู้งานได้ดีมากขึ้น 
วิธีที่ 2 คือ การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ใน
กรณีนี้จะใช้กบับุคลากรที่ปฏิบัตงิานอยู่แล้ว 
สนใจจะน าความรู้ประเด็นใดไปใช้ปฏิบัติ จะ
สามารถเลือกน าไปใช้ได้ 
ผ่าน Website, Facebook, Line 

ส.ค. 65 
 

จ านวนวิธีการ
กระจาย
ความรู้ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 
 

2 เป้าหมาย 
 

1.บุคลากร
ภายใน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2.บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกบั
งานวิจัย มทร.
ล้านนา 

ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าประเด็นความรู้ที่ได้ เผยแพรผ่่าน
สารสนเทศ Facebook, Line , Blog 
เพื่อใหม้ีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น 
เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผู้ที่ได้
น าความรู้ไปใช้ เพื่อแก้ไขปรบัปรุง  

 

ก.ย 65 ประเด็นองค์
ความรู้ที่
บุคลากร
น าไปใช้และ
แก้ไขปรับปรงุ 
 

อย่างน้อย ๑ 
ประเด็น 

 บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกบั
ระบบ
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

 



ล าดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๗. การเรียนรู ้

- การน าความรู้มาปรบัใช้ในการปฏิบัติงาน 
- จัดท าคู่มือ การบริหารจัดการด้านระบบ
สารสนเทศ  
-คณะกรรมการจัดการความรู้ไดเ้สนอองค์
ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการ
ด าเนินการเสนอผู้บรหิารเพื่อประกาศให้
บุคลากรทีส่นใจน าไปใช้ประโยชน์ ท าใหเ้กิด
ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งไปเพิม่พูนความรูเ้ดิมทีม่ีอยู ่
แล้วให้เกิดประโยชน์ได้มากข้ึน 

(ท าบันทึกข้อความความแจ้งเวียน 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย  

ใช้แบบฟอร์มการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์) 

สค. 64 
 

จ านวน คู่มือ 
บุคลากรที่
น าไปใช้
ประโยชน์และ
เกิดความรู้
ใหม ่
 

 1 เล่ม   บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกบั
กระบวนงาน
ระบบ
สารสนเทศ  

ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

 
 

ผู้ทบทวน :   …………………………………………………….. 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร   พัชรประกิติ) 
                   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
               

 
 

ผู้อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ัตตุฤทธ์ิ  ทองปรอน )      
                              รักษาราชการแทน 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
                         

 


