
แนวทางการจัดท าแผนการจัดการความรู้ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดย นางสาวอรอนงค ์ ชูเดชวัฒนา 
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล



ระดับสถาบัน ส านัก/สถาบัน
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 5 การก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กหน่วยงาน ในสถาบัน
มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 5 มีการน าความรู้ที่ได้จาก

การจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit k

nowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

การจัดการความรู้ ตามเกณฑ์ สกอ.



ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดการความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ

ข้อ 2  ให้ทุกหน่วยงานก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานนั้น โดยก าหนดให้แต่ละ
หน่วยงานเลือกด าเนินการจัดการองค์ความรู้ ตามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานนั้น โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานจัดการ
ความรู้หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : COP) ของหน่วยงาน รวมทั้งจัดท าแผนจัดการความรู้ของหน่วยงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน

ข้อ 3  ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย               เพื่อจัดการความรู้ในประเด็นองค์ความรู้ที่เหมือนกัน และประเด็นองค์ความรู้ ที่ต้องด าเนินการร่วมกัน
ทุกหน่วยงาน

ข้อ 4  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการจัดการความรู้ให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง
สามารถจัดท าแผนด าเนินการตามแผน และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง และมีการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ 

ข้อ 5  ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก

นโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงาน
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ1

เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคลน ามาจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

2

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้



การจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. แต่งต้ังคณะท างานจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ทบทวนผลการด าเนินงานจัดการความรู้ในปี 63

- ผลประเมินประกันคุณภาพปีการศึกษา 2562
- ระดับคณะตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารจัดการ ข้อที่ 5
- ระดับส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

- ผลการด าเนินจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานในปี 63
3. ส ารวจองค์ความรู้ที่ต้องการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. หน่วยงานคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อย 2 เรื่อง  

ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ครอบคลุมภารกิจการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
และการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทุกหน่วยงาน

5. จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ เร่ือง

ชื่อส่วนราชการ  : (หน่วยงาน) ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป้าประสงค์ของ KM : 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ : 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น  :
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม : 

ล าดับ กิจกรรม (KM Process) วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ

1 การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็น
หรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และก าหนดเป้าหมายของ
การจัดการความรู้
- ทบทวนองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นและ

สนับสนนุ ประเด็นยุทธศาสตร 
- ทบทวนเป้าหมายในแผนการ

จัดการความรู้
- คัดเลือกองค์ความรู้ย่อยที่จะน ามา

จัดการความรู้

1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน

- ทบทวนหัวข้อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

1.2 จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
และก าหนดประธานกลุ่ม

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระบุเดือน/ปีที่
จะด าเนิน
กิจกรรม

1. ปฏิทินการด าเนินงาน /
แผนการจัดการความรู้ จ านวน 
1 เรื่อง
2. บุคลากร.....หน่วยงาน....ที่
การจัดการความรู้
3. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่มความรู้ เรื่อง ................
......

สมาชิกกลุ่ม K
M

ใหร้ะบรุายละเอยีด
กจิกรรมหรอืสิง่ที่
องคก์รจะท าเพือ่ให ้
บรรลผุลในแตล่ะ

ขัน้ตอน

ใหร้ะบุ
ระยะเวลา
ของการ
ด าเนนิ

กจิกรรมใน
แตล่ะ
ขัน้ตอน

ใหร้ะบุ
เป้าหมาย
ผลลัพธห์รอื
ผลส าเร็จ
ของแตล่ะ
กจิกรรม



ล าดับ กิจกรรม (KM Process) วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ

2 การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 2.1 รวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็น (โดยการ
หาข้อมูลจากอินเตอรเ์น็ต ต ารา คู่มือ 
ประกาศ หลักเกณฑ์ ต่างๆ และ
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานจากแหล่ง
อื่น)
2.2 ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowl
edge) 
- ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่ม
ที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ
- ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียน

กระบวนการ/วิธีการ ท างาน

ระบุเดือน/ปีท่ี
จะด าเนิน
กิจกรรม

ได้องค์ความรู้ของกลุ่ม เพื่อน าไปปรับปรุง
กระบวนการ/วิธีการท างาน

- วิธีปฏิบัต/ิแนวปฏิบัติ เรื่อง............. 
จ านวน ......ฉบับ

สมาชิกกลุ่ม
KM

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน
- จัดการความรู้ให้เป็นระบบ
- ทบทวนผังกระบวนการเดิม
- ปรับปรุงผังกระบวนการใหม่

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรยีน           
วิธีปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อสกัดองค์ความรู้จากการถอดบทเรยีน
วิธีปฏิบัติรายบุคคล
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยน าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 
มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติเรียบเรียงเป็นเอกสาร หรือสื่อ

ระบุเดือน/ปีท่ี
จะด าเนิน
กิจกรรม

1. สรุปองค์ความรู้ เรื่อง .............................
..ท่ีผ่านการสกัด (ปรับปรุง ดัดแปลง) จาก
สมาชิกในกลุ่ม และที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ 
จ านวน ...ฉบับ
2. คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน...................
..
จ านวน 1 เล่ม

สมาชิกกลุ่ม K
M



ล าดับ กิจกรรม (KM Process) วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ

4 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

4.1 สมาชิกกลุ่มทดลองน าองค์ความรู้
เรื่อง…………..ที่ได้จากข้อ 3 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

4.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามและ
ประเมินผลกับผู้ที่น าความรู้ไปใช้

4.3 รายงานผลการน าไปใช้ และรายงาน
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระบุเดือน/ปีท่ี
จะด าเนิน
กิจกรรม

สรุปผลการน าองค์ความรูเ้รื่อง
......................... ไปปฏิบัติ จ านวน ... ฉบับ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเกี่ยวกับ
เรื่อง...............................อยา่งไร

- บุคลากรมีความรู้ สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ เรื่อง ..................................

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85

- ผลการน าไปใช้ และรายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สมาชิกกลุ่ม
KM

5 การน าประสบการณ์จากการท างานและ
การประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้
หลังจากท่ีน าองค์ความรู้ เรื่อง
.......................

ไปปฏิบัติ
5.2 สรุปประเด็นความรู้ที่ได้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรทบทวนความถูกต้องทันสมัย
และเผยแพร่
5.3 ปรับปรุง /พัฒนา กระบวนการ และ
จัดท าคู่มือกระบวนการที่ได้รบัการพัฒนา

ระบุเดือน/ปีท่ี
จะด าเนิน
กิจกรรม

1. จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู ้

เรื่อง.................................

2. รายงาน/เอกสารการประชุมกลุ่มย่อย

3. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
4. คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน...................
..
(ฉบับปรับปรุง) จ านวน 1 เล่ม

สมาชิกกลุ่ม
KM



ล าดับ กิจกรรม (KM Process) วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ของกลุ่ม
6.2 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.3 เผยแพร่องค์ความรู้การจัดการองค์
ความรู้เรื่อง............................ให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องและที่สนใจท้ังในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ

ระบุเดือน/ปีท่ี
จะด าเนิน
กิจกรรม

1. ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้
ไม่น้อยกว่า 2 แหล่ง/ช่องทาง
2. รายงานผลการจัดการความรู้KM

สมาชิกกลุ่ม
KM
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