
แผนการจัดการความรู้ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

  
A1   เป้าหมาย      

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ ์ปี 2561 
 
1)  เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ 
     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

 
1.  จ านวนประเด็นความรู้ 

 
1 ประเด็น 

2) เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรกลุม่เป้าหมาย  โดยสอดคล้องกับ 
    ประเด็นความรู้ท่ีก าหนด 

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 1 กลุ่ม  

2. จ านวนการบันทึก Talent People ของศวน.มสธ. ล าปาง 1 เร่ือง 

3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดและ 
    เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. จ านวนกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นความรู้ท่ี  
    ก าหนด 

1 คร้ัง 

2. จ านวนกิจกรรมการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ  
 

1 กิจกรรม 

4) เพ่ือรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือแหล่ง 
    เรียนรู้อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่เป็น 
    ลายลักษณ์อักษร 

1. จ านวนฐานความรู้ที่เพ่ิมขึน้ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นความรู้ท่ี 
    ก าหนด 

1 ฐาน 

2. ช่องทางการเผยแพร่ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ช่องทาง 

5) เพ่ือน าแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

1. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้น ามาปรับใช้ใน 
    การปฏิบัติงาน 

1 เร่ือง 
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 

A2   แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ ์
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  บูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับระบบการท างานของหน่วยงาน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการ 
    ความรู้ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.    
    ล าปาง เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
    การจัดการความรู้ 5 ปี และแผน 
    ประจ าปี และก าหนดประเด็นการ 
    จัดการความรู้ ปี 2561        (1) 

ฉบับ 2              

2. คัดเลือกบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่จะ 
    พัฒนาความรู้และทักษะ       (2) 

กลุ่ม 1              

3. ส ารวจผลการปฎิบัติงานที่เป็น 
   จุดเด่นของบุคลากร  เพ่ือน ามาใช้ 
   พัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน  
   Talent                            (3) 

คน 1              

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก  เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

1. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยเชิญ 
    บุคลากรภายใน / ภายนอกที่มี 
    ผลงานดีเด่นตามประเด็นความรู้ท่ี 
    ก าหนดมาถ่ายทอดความรู้      (4) 

คร้ัง  1              
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
A2   แผนงาน (ต่อ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ ์
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. ส่งเสริม/สนับสนุนให้จัดต้ังชุมชน 
    นักปฏิบัติหรือเครือข่ายด้านการ 
    จัดการความรู้  โดยจัดกิจกรรม 
    ภายใน / ภายนอกหน่วยงาน 
    Co Cops                        (5) 

คร้ัง 1              

3. จัด Work shop เพ่ือสร้างความ 
    เข้มแข็งทีมงานในการท างาน 
    ร่วมกันของคณะกรรมการเครือข่าย 
    การจัดการความรู้              (6) 

คร้ัง 1              

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาฐานความรู้  เพ่ือการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้อย่างย่ังยืน 

1. จัดท าฐานความรู้ของ ศวน.มสธ.  
    ล าปาง                           (7) 

ฐาน 1              

2. จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Web  
    KM.) ของศวน.มสธ. ล าปางเพ่ือ 
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้          (8) 

Web 1              

 
 
 
 



4 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

A2   แผนงาน (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ ์
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งไปสู่วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 
    ของศวน.มสธ.ล าปาง  วิเคราะห์ 
    ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่ง 
    ต่างๆและน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม 
    กับบริบทของศวน.มสธ. ล าปาง    
                                       (9) 

เร่ือง               

2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
    จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน  
    รอบ 6 , 9 และ12 เดือน      (10) 

ฉบับ 3              

3. คณะกรรมการจัดการความรู้ของ 
    ศวน.มสธ.ล าปาง  ติดตามวัดผล 
    ประเด็นความรู้และเป้าหมาย  ที่ 
    สอดคล้องกับแผนการจัดการ 
    ความรู้ประจ าปี รอบ 6 , 9 และ 
    12 เดือน                      (11) 

ฉบับ 3              

4. น าผลการประเมินคุณภาพภายใน 
   ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปางมา 
   พัฒนาการด าเนินงานของหนว่ยงาน  
   โดยใช้การจัดการความรู้เป็น 
   เคร่ืองมือ                       (12) 

ประเด็น 1              
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
A2   แผนงาน (ต่อ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ ์
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. ประชุมทบทวนแผนการจัดการ 
    ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
    เพ่ือจัดท าแผน 5 ปี (ประจ าปี 
    งบประมาณ  2561 – 2565) และ 
    แผนประจ าปี 2562           (13) 

ฉบับ 2              
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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

A3   การติดตามประเมนิผล   

กจิกรรม / งาน หน่วยวดั เกณฑ์ 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  รายงานผลการด าเนินงาน เทยีบกบั 
     แผนจดัการความรู้  รอบ  6 , 9 , 12   
     เดือน 

คร้ัง 3      รอบ 6 
เดือน 

ปี 60 

  รอบ 9 
เดือน 

ปี 60 

  รอบ 12 
เดือน 

ปี 60 

 

ศวน. มสธ.ล าปาง 

2.  สรุปผลการด าเนินงานจดัการความรู้ 
     ในภาพรวมของ ศูนย์ฯ มสธ. 

ฉบับ 1             ศวน. มสธ.ล าปาง 

3. ประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงาน 
    การจดัการความรู้ และจดัท าแผนการ 
   จดัการความรู้ ปีงบประมาณ 2560 

คร้ัง 1             ศวน. มสธ.ล าปาง 

                                                                                                                                                                                                       
                     

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 


