
 
 

การจำแนกองค+ความรู/ที่จำเป5นต7อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร+ของส7วนราชการ 

ชื่อหน7วยงาน  : สถาบันถ7ายทอดเทคโนโลยีสู7ชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร+ เปLาประสงค+ ตัวชี้วัด (KPI) เปLาหมายของตัวชี้วัด องค+ความรู/ที่จำเป5นต7อการปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตร*ท่ี ๓. การ

พัฒนาการบริหารจัดการและ

การสร=างฐานวัฒนธรรมองค*กร 

 

เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหาร

จัดการอยFางมีธรรมาภิบาล 

เพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และสร=างคFานิยม

รFวม 

ร=อยละความพึงพอใจของ

ผู=รับบริการจากงาน

บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร=อยละ ๘๐ ระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ 

 



 ๒ 

แผนการจัดการความรู6   

 

แผนการจัดการความรู6 (KM Action Plan)    

ช่ือหนGวยงาน  : สถาบันถFายทอดเทคโนโลยีสูFชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตรS                                    : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร2างฐานวัฒนธรรมองค:กร 

องคSความรู6ท่ีจำเปVน (K)                               : ระบบการบรหิารจัดการโครงการบริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : .ร2อยละความพึงพอใจของผู2รับบริการจากงานบริการวิชาการ 
เปYาหมายของตัวช้ีวัด                                         : ร=อยละ ๘๐ 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู6 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปYาหมาย กลุGมเปYาหมาย ผู6รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบGงช้ีความรู6 

-ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู= (KM)  

-คณะกรรมการจัดการความรู= (KM) เพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู= โดยกำหนด Knowledge 

Mapping โดยเน=นประเด็น เร่ือง เทคนิคการ

บริหารจัดการโครงการ 

 

 

 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นความรู= 

 

๑ ประเด็น

ความรู= 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู= 

(KM) ของ

สถาบันถFาย

เทคโนโลยีสูF

ชุมชน 

 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู= (KM) 

ของสถาบันถFาย

เทคโนโลยีสูFชุมชน 

 

 



 ๓ 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู6 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปYาหมาย กลุGมเปYาหมาย ผู6รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒. การสร6างและแสวงหาความรู6 

- คณะกรรมการดำเนินการประชุมจัด

กิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู= กลุFมเปjาหมาย 

- กำหนดให=บุคลากรแตFละคนได=แสดงความ

คิดเห็นคนละ ๓ - ๕ นาที  

- บันทึกรายละเอียดความคิดเห็นท่ีได=มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู= ในกระดาษแบบฟอร*ม  

 

 

 

เมษายน-พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

จำนวนคร้ังท่ีมี

การแลกเปล่ียน

เรียนรู= 

จำนวนในการจัด

เวที 

จำนวนบันทึก 

 

อยFางน=อย

เดือนละ ๑ 

คร้ัง 

ไมFน=อยกวFา 

๕ คร้ัง 

ไมFน=อยวFา ๕ 

บันทึก 

คณะกรรมการ

จัดการความรู= 

(KM).และกลุFม

งานสFงเสริมการ

เรียนรู=ตลอดชีวิต

และการสร=าง

ทักษะเพ่ือ

อนาคต 

 

กลุFมงานสFงเสริมการ

เรียนรู=ตลอดชีวิต

และการสร=างทักษะ

เพ่ืออนาคต 

 

 

๓. การจัดความรู6ให6เปVนระบบ 

-คณะกรรมการดำเนินการชFวยกันสรุป

ประเด็นเก็บรวบรวมข=อมูล โดยแบFงตาม

หัวข=อและประเด็นความรู=ท่ีสำคัญในแตFละ

คร้ัง 

-นำความรู=ท่ีได=จากการแลกเปล่ียนเรียนรู=มา 

ปรับปรุงทบทวนให=เปpนองค*ความรู= 

ประเด็น การติดตามและการประเมินผล

โครงการ  

 

 

พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

จำนวนคลัง

ความรู=/ทะเบียน

ความรู=/จำนวน

องค*ความรู= 

ไมFน=อยกวFา 

๑ องค*

ความรู= 

คณะกรรมการ

จัดการความรู= 

(KM) 

 

กลุFมงานสFงเสริมการ

เรียนรู=ตลอดชีวิต

และการสร=างทักษะ

เพ่ืออนาคต 

 

 



 ๔ 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู6 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปYาหมาย กลุGมเปYาหมาย ผู6รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔. การประมวลและกล่ันกรองความรู6 

- คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดตFอ และ 

ปรับปรุงเน้ือหาให=มีคุณภาพดี รวมท้ังสรุป 

ประเด็นและกล่ันกรองความรู=จากการ 

แลกเปล่ียนรู=ให=เปpนรูปแบบเอกสาร 

มาตรฐานเดียวกัน   

 

 

 

มิถุนายน 

๒๕๖๕ 

ประเด็นความรู= 

ท่ีสามารถ 

สังเคราะห*ได=  

 

๑ เร่ือง คณะกรรมการ

จัดการความรู= 

(KM) 

 

 กลุFมงานสFงเสริม

การเรียนรู=ตลอดชีวิต

และการสร=างทักษะ

เพ่ืออนาคต 

 

 

๕. การเข6าถึงความรู6 

- เสนอองค*ความรู=ท่ีได=สังเคราะห*เรียบร=อย 

แล=วแกFผู=บริหาร ในการเข=าถึงองค*ความรู= 

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูFแล=ว สนใจจะนำ

ความรู=ประเด็นใดไปใช=ปฏิบัติ จะสามารถ

เลือกนำไปใช=ได= 

ผFาน Website, Facebook, Line หรือ KM 

Blog ของหนFวยงาน 

 

 

 

 

มิถุนายน 

๒๕๖๕ 

จำนวนวิธีการ

กระจายความรู=

ไปยัง

กลุFมเปjาหมาย 

 

ไมFน=อยกวFา 

๓ ชFองทาง

หรือวิธีการ 

 

 

อาจารย*/

บุคลากร 

กลุFมงานสFงเสริมการ

เรียนรู=ตลอดชีวิต

และการสร=างทักษะ

เพ่ืออนาคต 

 

 



 ๕ 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรมการจัดการความรู6 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปYาหมาย กลุGมเปYาหมาย ผู6รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖. การแบGงป_นแลกเปล่ียนเรียนรู6 

- นำประเด็นความรู=ท่ีได= เผยแพรFผFาน

สารสนเทศ Facebook, Line, Blog เพ่ือให=มี

สFวนเก่ียวข=องแสดงความคิดเห็น เพ่ือแก=ไข

ปรับปรุง 

- คณะกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู=กับผู=ท่ีได=

นำความรู=ไปใช= เพ่ือแก=ไขปรับปรุง  

- เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู=แนวปฏิบัติท่ีดี 

ชุมชนนักปฏิบัติ CoP กลุFมประเด็น งาน

บริการวิชาการงาน RMUTL KM DAY 2021 

กรกฎาคม 

๒๕๖๕ 

 

ประเด็นองค*

ความรู=ท่ี

บุคลากรนำไปใช=

และแก=ไข

ปรับปรุง 

 

อยFางน=อย ๑ 

ประเด็น 

 

 

อยFางน=อย ๑ 

คร้ัง 

 

อยFางน=อย ๑ 

คร้ัง 

 

 

อาจารย*/

บุคลากร 

กลุFมงานสFงเสริมการ

เรียนรู=ตลอดชีวิต

และการสร=างทักษะ

เพ่ืออนาคต 

 

 

๗. การเรียนรู= 

- การนำความรู=มาปรับใช=ในการปฏิบัติงาน 

- จัดทำคูFมือ /แนวทางการปฏิบัติท่ีดี 

-คณะกรรมการจัดการความรู=ได=เสนอองค*

ความรู=/แนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีได=จากการ

ดำเนินการเสนอผู=บริหารเพ่ือประกาศให=

บุคลากรท่ีสนใจนำไปใช=ประโยชน* ทำให=เกิด

ความรู=ใหมF ๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรู=เดิมท่ีมีอยูF 

แล=วให=เกิดประโยชน*ได=มากข้ึน 

 

กรกฎาคม 

๒๕๖๕ 

 

 

 

จำนวน คูFมือ 

บุคลากรท่ี

นำไปใช=

ประโยชน*และ

เกิดความรู=ใหมF 

 

 
จำนวน ๕ คน 
จำนวน ๑ เลGม 

 
 

จำนวน ๑ ครั้ง 

 

อาจารย*/

บุคลากร 

 

กลุFมงานสFงเสริมการ

เรียนรู=ตลอดชีวิต

และการสร=างทักษะ

เพ่ืออนาคต 

 

 




