
 
แผนการจดัการความรู้ของศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2553 

 

  

A1   เป้าหมาย      

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั เกณฑ์ ปี 2553 
 
1) พฒันาฐานความรู้เร่ืองการสร้างศักยภาพบุคลากรเพือ่การบริการตอบปัญหาและรับ
สมคัรนักศึกษาเพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ 
 

 
จ านวนฐานข้อมูลทีพ่ฒันาเพือ่เป็นฐานข้อมูลในการบริการ 
ตอบปัญหาและรับสมคัรนักศึกษา 

 
1 ฐาน 

 
2) บูรณาการการจดัการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า 
 

 
จ านวนเร่ืองทีม่กีารบูรณาการ 

 
1 เร่ือง 

3) เพือ่รวบรวมการถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากบุคลากรของศูนย์ฯ  ผู้รับบริการ  
    ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และองค์กรอืน่  

จ านวนคร้ังทีม่กีารจดัถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากบุคลากรของ
ศูนย์ฯ  ผู้รับบริการ  ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และองค์กรอืน่ 

1 คร้ัง (2 วนั) 

4) เพือ่ให้เกดิการแสวงหาและแลกเปลีย่นวธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิซ่ึงได้จากกระบวนการ 
    จดัการความรู้  

จ านวนเร่ืองทีม่กีารแลกเปลีย่นวธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิซ่ึงได้จาก
กระบวนการจดัการความรู้ 

1 เร่ือง 

5) เพือ่สร้างต้นแบบการจดัการความรู้ทีเ่ป็นเลศิของศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง 
 

จ านวนเร่ืองต้นแบบการจดัการความรู้ 1 เร่ือง 
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A2   แผนงาน 

กจิกรรม / งาน หน่วยวดั เกณฑ์ 
ระยะเวลา 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1. พฒันาฐานความรู้ เพือ่การแลกเปลีย่นแบ่งปันความรู้อย่างยัง่ยนื 
1. มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการและจดั
ประชุมคณะกรรมการจดัการความรู้
ของหน่วยงาน  

คณะ 1             - คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศวน.มสธ.ล าปาง  

2. มกีารประชุมคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ของศวน.มสธ. ล าปาง 

คร้ัง 3             - คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศวน.มสธ.ล าปาง 

3. มกีารประชุมพฒันา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ 

ฐาน 1             - คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศูนย์ฯ มสธ.
ล าปาง 

3. พฒันา/ปรับปรุงการ KM Weblog
เพือ่เสนอข่าวสาร ต่างๆ 

Web 1             -  คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศวน.มสธ.ล าปาง 
- นักวชิาการ
คอมพวิเตอร์ 

4.รณรงค์ให้มกีารจดัตั้ง CoPs เครือข่าย
การจดัการความรู้ภายใน/ภายนอก มี
กจิกรรมร่วมกนั 

CoPs 

 

1             - คณะท างานการ
จดัการความรู้ 
- ผู้สนใจ 
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A2   แผนงาน (ต่อ) 

กจิกรรม / งาน หน่วยวดั เกณฑ์ 
ระยะเวลา 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2. บรูณาการการจัดการความรู้เข้ากับระบบการท างานของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
5. จดัท าแผน KM.โดยส่วนหนึ่งของ
แผนให้น าประเดน็ข้อเสนอแนะของ
กรรมการประเมนิคุณภาพ มาก าหนด
เป็นหัวข้อการปรับปรุง/พฒันา
กระบวนงาน 

คร้ัง 1             -  คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศูนย์ฯ มสธ.
ล าปาง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปางให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

6. รวบรวมการถ่ายทอดข้อมูลความรู้
จากผู้รับบริการ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  
และองค์กรอืน่เพือ่ปรับปรุงพฒันางาน 

คร้ัง 1             - คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศูนย์ฯ มสธ.
ล าปาง 
 

7. จดัแลกเปลีย่นเรียนรู้กบับุคลากร
ภายในหน่วยงาน 

คร้ัง 1             คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศูนย์ฯ มสธ.
ล าปาง 
 

8. จดัมุมการจดัการความรู้  มุม 1             คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศูนย์ฯ มสธ.
ล าปาง 
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A2   แผนงาน (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4. พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในภายนอก  เพือ่ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
9. จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัตงิานทีม่ปีระสิทธิภาพ โครงการ
สัมมนาเครือข่ายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ. กบั
สถาบันอืน่ 

เร่ือง 1             -  คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศูนย์ฯ มสธ.
ล าปาง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่วิธีปฏบัิตทิี่เป็นเลิศ 

10. มกีารจดัท าคู่มอืการจดัการความรู้
ประจ าปี 

เล่ม 1             - คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศูนย์ฯ มสธ.
ล าปาง 

10. บันทกึ Talent People ทีม่แีนว
ปฎบิัตใินการท างานทีด่ลีงใน KM.Web 
ของศวน.มสธ.ล าปาง 

              - คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศูนย์ฯ มสธ.
ล าปาง 
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A3   การติดตามประเมนิผล   

กจิกรรม / งาน หน่วยวดั เกณฑ์ 
ระยะเวลา 

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

10.  รายงานผล    
การด าเนินงาน เทยีบกบัแผนจดัการ
ความรู้  รอบ  6 , 9 , 12  เดอืน 

คร้ัง 3          
 

   - คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศูนย์ฯ มสธ.
ล าปาง 
-ศูนย์ประกนัฯ 

11. ประชุมเพือ่ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การจดัการความรู้ ปี 2553 
เพือ่จดัท าแผน ปี 2554  

คร้ัง 1             
 

- คณะท างานการ
จดัการความรู้
ศูนย์ฯ มสธ.
ล าปาง 

                     
 
 
 

ยอ้นกลบัหนา้เดิม 
BACK << 
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