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1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพนัธกจิด้านการ
ผลติบัณฑิตและด้านการวจัิย 
 

1.1  สถาบนัควรศึกษาเป้าประสงคต์าม
ประเดน็ยทุธศาสตร์หรือวตัถุประสงค์
เชิงกลยทุธ์ของสถาบนัวา่มีประเดน็ใดท่ี
มุ่งเนน้เป็นส าคญั  หรือมุ่งสู่อตัลกัษณ์ใด
ท่ีตอ้งการ  เพ่ือน ามาใชใ้นการก าหนด
แผนยทุธศาสตร์หรือแผนปฏิบติัการใน
การจดัการความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัแผน
กลยทุธ์ของสถาบนั  โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
ครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิต
และดา้นการวิจยั 

- หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัการความรู้ 
- มีการประชุมคณะกรรมการร่วมกนั
เพ่ือจดัท าแผนการจดัการความรู้ 5 ปี
(2553-2557) และแผนประจ าปี 2553 
    1.มีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ KM. 
       ของศวน.มสธ.ล าปาง 
    2.มีแผนการจดัการความรู้ 5 ปีและ 
       แผนประจ าปี 2553 โดยสอดคลอ้ง 
      กบัแผนยทุธศาสตร์การจดัการ 
      ความรู้ของศวน.มสธ.ล าปางและ 
      แผนยทุธศาสตร์จดัการความรู้ มสธ. 

ขอ้ 1,2 
ย.1 

1. มีการประชุมก าหนดประเดน็ 
การจดัการความรู้ของ ศวน.มสธ.
ล าปาง โดยเนน้การพฒันา
กระบวนงาน 
2. เอาประเดน็ความรู้ท่ีไดก้ าหนด
ไว ้มาใชใ้นการพฒันาการ
ปฎิบติังาน 

 

 1.2  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนด
ประเดน็ความรู้ อาจประกอบดว้ย รอง
อธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี /คณบดี  / 
รองคณบดี/ผูช่้วยคณบดี/ผูอ้  านวยการ / 
หวัหนา้งาน  ท่ีก ากบัดูแลดา้น
ยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิตบณัฑิต  ดา้นวิจยั รวมทั้งดา้น
อ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปตามอตัลกัษณ์ของ
สถาบนั 

- มีคณะกรรมการ KM.ของศวน.มสธ.
ล าปาง โดยมีผูอ้  านวยการและหวัหนา้
งานเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งในการก าหนด
ประเดน็ความรู้ 
 

1,2 
ย.1 

-  ใหมี้ผูบ้ริหารของศวน.มสธ.
ล าปาง/ผูอ้  านวยการ / หวัหนา้
งานก ากบัดูแลและร่วมก าหนด
ประเดน็ความรู้ของหน่วยงาน          
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 1.3  สถาบนัควรมีเป้าหมายในการ
จดัการความรู้  โดยเนน้เร่ืองการ
พฒันาทกัษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลกั   โดยอยา่ง
นอ้ยตอ้งครอบคลุมพนัธกิจดา้นการ
ผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั  รวมทั้ง
ประเด็นการจดัการความรู้ท่ีสถาบนั
มุ่งเนน้ตามอตัลกัษณ์  เช่น  เทคนิค
การปรับปรุงหลกัสูตรและวธีิการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
(Learning Outcome) เทคนิคการเพิ่ม
ผลงานวจิยัภายในสถาบนั เป็นตน้ 

 

- มีการประชุมก าหนดเป้าหมายในการ
จดัการความรู้ ปี 2553 โดยมุ่งพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง ใน
การใหบ้ริการตอบปัญหาและรับสมคัร
นกัศึกษาและมีการจดัฝึกอบรม 

4 
ย.2 

- กิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้
บุคลากรศวน.มสธ.ล าปางในการ
ใหบ้ริการตอบปัญหาและรับ
สมคัรนกัศึกษา 
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2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะ
พฒันาความรู้และทกัษะด้านการผลติ
บัณฑิตและด้านการวจัิยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ 1 

 

2.1  กลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บการพฒันา
ความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิต
และดา้นการวิจยั อยา่งนอ้ยควรเป็น
บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
บณัฑิตและการวิจยั เช่น คณาจารย ์หรือ
นกัวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ความรู้
ดงักล่าว  รวมทั้งดา้นอ่ืน ๆ ท่ีสถาบนั
มุ่งเนน้ 

- บุคลากรศวน.มสธ.ล าปาง  -  ฝึกทกัษะการใหบ้ริการตอบ
ปัญหาและรับสมคัรนกัศึกษาใน
สถานการณ์จริง 

 2.2  สถาบนัควรก าหนดนโยบายใหมี้
การส ารวจผลการปฏิบติังานท่ีเป็น
จุดเด่นของอาจารยห์รือนกัศึกษาในแต่
ละคณะหรือสาขาวิชาโดยเฉพาะดา้น
การจดัการเรียนการสอน และการวิจยัท่ี
สะทอ้นอตัลกัษณ์ของสาขาวิชานั้น ๆ  
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นประเดน็ส าหรับใช้
ในกระบวนการจดัการความรู้ใหไ้ดอ้งค์
ความรู้ท่ีเป็นประโยชนต่์อการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษา 
 

- มีการส ารวจวา่บุคลากรในศวน.มสธ.

ล าปางความรู้/ความสามารถพิเศษใน
เร่ืองใด เพ่ือน ามาก าหนดเป็นประเดน็
ส าหรับใชใ้นกระบวนการจดัการความรู้
ใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชนต่์อการ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

 

7 
ย.5 

- มีการส ารวจจุดเด่นบุคลากร
เพ่ือหา KM.ใหม่ท่ีจะเป็น
ประโยชนต่์อการพฒันางาน 
- จดัฝึกอบรม /ฝึกทกัษะ 
- มีการรวบรวมจดัเกบ็ขอ้มลู 
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3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลีย่น
เรียนรู้จากความรู้  ทกัษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพือ่ค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ 
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 

 

3.1  สถาบนัควรเชิญบุคลากรภายใน  
หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นทางดา้น
วชิาการ และผลงานทางดา้นวจิยั  
รวมทั้งผลงานดา้นอ่ืน ๆ ท่ีสถาบนั
มุ่งเนน้  มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลบั 
หรือนวตักรรมอยา่งสม ่าเสมอผา่น
เวทีต่าง ๆ เช่น การจดัประชุมสัมมนา  
เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบั
เจา้ของความรู้ เคล็ดลบั  หรือ
นวตักรรมดงักล่าว 

 

- มีการฝึกอบรมนกัศึกษา มสธ. ร่วมกบั

นกัศึกษาสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี  
เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา  โดย
วิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้จาก สกอ.
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  

7,8 
ย.4 

- มีการจดัฝึกอบรม 
-  มีการบนัทึกองคค์วามรู้ท่ีได้
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

- มีการน าองคค์วามรู้ไปใชพ้ฒันา
งาน 
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 3.2  สถาบนัควรส่งเสริมใหมี้
บรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้
ภายในสถาบนั  เช่น การส่งเสริมใหมี้
ชุมชนนกัปฏิบติัและเครือข่ายดา้นการ
จดัการความรู้ ทั้งระหวา่งหน่วยงาน
ภายในสถาบนัและภายนอกสถาบนั  
เพื่อใหเ้กิดวฒันธรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  โดยการจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม  ทั้งดา้น
งบประมาณ  เวลา  สถานท่ี 

 

- จดัใหมี้ชุมชนนกัปฏิบติัและ
เครือข่ายดา้นการจดัการความรู้ ทั้ง
ระหวา่งหน่วยงานภายใน/ภายนอก  
เพื่อใหเ้กิดวฒันธรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

6,7 
ย.3 

- จดัใหมี้กิจกรรมแบ่งปันความรู้
ในชุมชนนกัปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
- มีการบนัทึกองคค์วามรู้ใหม่ๆ
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ทีก่ าหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อืน่ ๆ ทีเ่ป็น
แนวปฏิบัติทีด่ีมาพฒันาและจัดเกบ็
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลกัษณ์อกัษร      
(Explicit Knowledge) 

 

4.1  มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการ
วิเคราะห์   สงัเคราะห์ความรู้ทั้งท่ีมีอยูใ่น
ตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  ท่ีเป็น
แนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเกบ็อยา่ง
เป็นระบบ  เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้
บุคคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ
เพ่ิมพนูความรู้ความสามารถเขา้ถึงแนว
ปฏิบติัท่ีดีไดง่้าย 

- รวบรวมองคค์วามรู้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
- มีการจดั Website KM.ศวน.มสธ.

ล าปางเพ่ือเผยแพร่องคค์วามรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก 

3 
ย.4 

- จดัท าคู่มือ 
 
 

- จดัท า Website KM.ศวน.มสธ.
ล าปาง 

 4.2  ควรมีการใชป้ระโยชนจ์าก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและ
เผยแพร่ความรู้ในองคก์ร   ใหเ้กิดความ
ประหยดัและเกิดประโยชนสู์งสุด 

- มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ผา่น Website 
KM.เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกบัหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

3 
ย.1 

- จดัท า Website KM.ศวน.มสธ.
ล าปาง 

 4.3  ควรมีการจดัพิมพว์ารสาร  หรือส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ยกยอ่งใหเ้กียรติแก่ผูเ้ป็นเจา้ของความรู้  
เคลด็ลบั หรือนวตักรรมดงักล่าว 

- มีการจดัท าข่าวศวน.มสธ.ล าปางราย

เดือนเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยก
ยอ่งใหเ้กียรติแก่ผูเ้ป็นเจา้ของความรู้  
เคลด็ลบั หรือนวตักรรมดงักล่าว 

 - รวบรวมข่าวรายเดือนเพ่ือจดัท า
เป็นรูปเล่ม 



7 
 

แบบฟอร์มการปรับแผนการจัดการความรู้ ปี 2553 

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2553 (สกอ.) 

เกณฑ์การประเมนิ KM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (การปรับแผนตามเกณฑ์ ปี 2553) 

ตัวบ่งช้ีที ่7.2  การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

เกณฑ์ ค าอธิบาย กจิกรรม A 2 ปี 2553 อ้างองิ ส่ิงทีค่วรเพิม่เติม 

5.  มีการน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาทีผ่่านมา ทีเ่ป็น  

ลายลกัษณ์อกัษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู้ทกัษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติทีด่ีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1  ผูรั้บผดิชอบควรวเิคราะห์ความรู้
จากแนวปฏิบติัท่ีดีจากแหล่งต่าง ๆ 
เช่น นวตักรรมท่ีไดจ้ากการจดัการ
ความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ แก่
สถาบนัและสังคม  น ามาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบับริบทของหน่วยงานท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 

- มีการส ารวจและรวบรวม Talent 
People ของบุคลากร เพ่ือน าแลกเปล่ียน
เรียนรู้และน ามาปรับใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 
 

10 
ย.5 

-  มีการรวบรวมเกบ็บนัทึกเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  

 5.2  ผูรั้บผดิชอบควรขยายผลการปรับ
ใชไ้ปยงัหน่วยงานต่าง ๆและติดตาม
วดัผลตามประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ดา้นการ
ผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั 
 

- มีการประเมินผลการจดัการความรู้ 
 
 

10 -มีการประชุมเพ่ือประเมินผล
การจดัการความรู้ 
- มีการประชุมประเมินแผน ปี 
2553 เพ่ือจดัท าแผนปี 2554 
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แบบฟอร์มการปรับแผนการจัดการความรู้ ปี 2553 

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2553 (สกอ.) 

เกณฑ์การประเมนิ KM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (การปรับแผนตามเกณฑ์ ปี 2553) 

ตัวบ่งช้ีที ่7.2  การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

เกณฑ์ ค าอธิบาย กจิกรรม A 2 ปี 2553 อ้างองิ ส่ิงทีค่วรเพิม่เติม 

 5.3  มีกลไกการ น าผลการประเมิน
คุณภาพจากภายในและภายนอก ดา้น
การจดัการความรู้ มาปรับปรุง และ
พฒันาระบบและกลไกการ จดัการ
ความรู้ของสถาบนั 

- มีการประชุมคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ของศวน.มสธ. ล าปาง  เพ่ือ
ประเมินผลประจ าปี และเป็นแนวการท า
ท าแผนจดัการความรู้ ปี 2554 

 

10 - มีการประชุมประเมินแผน ปี 
2553 เพ่ือจดัท าแผนปี 2554 

 5.4  ผูรั้บผดิชอบควร สรุปผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีเกิดข้ึนตามเป้าประสงค์ ท่ีก าหนดไว้
ในประเด็นยทุธศาสตร์  หรือกลยทุธ์
ของสถาบนั 

- สรุปผลสมัฤทธ์ิการจดัการความรู้
ประจ าปี  สรุปประเดน็ปัญหา 

11 - สรุปผลและรายงานผลมายงั
มหาวิทยาลยั  

 

ยอ้นกลบัหนา้เดิม 

BACK << 

http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/Lampang/QC
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/Lampang/QC

