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แบบฟอรม KM ๓ แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู 
              

 

แผนปฏิบัติงานการจัดการความรูปการศึกษา ๒๕62-2563 
 

กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ความรูท่ีจําเปน ๑.สาระขอกฎหมายควรรู 1 เรื่อง 
                   2.ตัวอยางและอุทาหรณคดีตางๆ 1 เรื่อง 
ตัวช้ีวัด (KPI) ความสําเร็จของการเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางหนวยงาน อยางนอยปละ 2 เรื่อง 
เปาหมายตัวช้ีวัด ความสําเร็จของการเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางหนวยงาน อยางนอยปละ 2 เรื่องหรือผูท่ีเกี่ยวของมาเขารวมในกระบวนการเรียนรู 
(ระบุคาเปาหมายเชิงคุณภาพของตัวช้ีวัดความสําเร็จขององคความรูท่ีจําเปน) 
ลําดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม  
๑.๑ ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ัง
คณะทํางานการจัดการความรู  

ต.ค. 2562 คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน KM 

มีคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อน 
KM ของสวนงานสูภาคปฏิบัติ 

KM Team 
หรือสวนงาน
ภายใน 

คณะทํางาน KM กอง
นิติการ 

๑.๒ จัดทําแผนการจัดการความรู 
(KM Action Plan) 

ธ.ค. 2562 วางแผนและกําหนด
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
จัดการความรู ป 
2562-2563 

มีแผน KM เพื่อบริหารจัดการ
และใชปฏิบัติงาน 

KM Team 
หรือสวนงาน
ภายใน 

คณะทํางาน KM กอง
นิติการ 

1.3 ประชุมคณะทํางาน KM กอง
นิติการ เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ
เก่ียวกับเปาหมาย แนวทาง และ
แผนการจัดการความรูของกองนิติ
การ 

ม.ค. 2563 มีการประชมุ คณะทํางาน KM กองนิติการ
ภายในทุกคน รับทราบ
เปาหมาย/แนวทาง และแผน 
KM ของกองนิติการ 

KM Team 
หรือสวนงาน
ภายใน 

คณะทํางาน KM กอง
นิติการ 
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ลําดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

2. การจัดทําและรวบรวมองคความรู 
2.1 กําหนดกรอบประเด็นความรูท่ี
จํ า เปนตองใช ในการดํา เนินงาน 
จํานวน 2 เรื่อง  

- คูมือแนวทางปฏิบัติการจัดการ
เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ย น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประ พ ฤ ติ มิ ช อบของ เ จ า หน า ท่ี

หนวยงาน 
- แนวคําพิพากษาศาลปกครอง 

มี.ค. 2563 กําหนดประเด็นอยาง
อยางนอย 2 เรื่อง 
ท่ีนํามาใชและจําเปน
ตอการปฏิบัติงาน 

ไมนอยกวาปละ 2 เรื่องหรือ
ประเด็น 

KM Team 
หรือสวนงาน
ภายใน 

คณะทํางาน KM กอง
นิติการ 

2.2 เผยแพรองคความรูตามกรอบ
ประเด็น ตามขอ 2.1 ทาง 
http://www.law.mcu.ac.th/ ท่ี
นํามาใชและจาํเปนตอการฏิบัติงาน 

มิ.ย. 2563 จํานวนประเด็นอยาง
อยางนอย 2 เรื่อง 
ท่ีนํามาใชและจําเปน
ตอการปฏิบัติงาน 

ไมนอยกวาปละ 2 เรื่องหรือ
ประเด็น 

KM Team 
หรือสวนงาน
ภายใน 

คณะทํางาน KM กอง
นิติการ 

2.3 สรุปองคความรู ตามกรอบ
ประเด็น ตามขอ 2.1 ท่ีสามารถ
นํามาใชและจําเปนตอการฏิบัติงาน 

มิ.ย. 2563 จํานวนประเด็นอยาง
อยางนอย 2 เรื่อง 
ท่ีนํามาใชและจําเปน
ตอการปฏิบัติงาน 

ไมนอยกวาปละ 2 เรื่องหรือ
ประเด็น 

KM Team 
หรือสวนงาน
ภายใน 

คณะทํางาน KM กอง
นิติการ 

3. การแบงปน การแชรและแลกเปลี่ยน
องคความรู จํานวน 2 เรื่อง  
- คูมือแนวทางปฏิบัติการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
หนวยงาน 
- แนวคําพพิากษาศาลปกครอง 

ก.ค. – ก.ย. 
2563 

จํานวนประเด็น  2 
เ รื่ อ ง ท่ี ส า ม า ร ถ
นํามาใชและจําเปน
ต อกา รป ฏิบั ติ ง า น
และพัฒนางานไดจริง 

จํานวน 2 เรื่องหรือประเด็น 
การแบงปน การแชรและแลก 
เปลี่ยนองคความรู ทางการ 

http://www.law.mcu.ac.th 
 

KM Team 
หรือสวนงาน
ภายใน 

คณะทํางาน KM กอง
นิติการ 
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	- คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
	- แนวคำพิพากษาศาลปกครอง

