
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
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กลยุทธ์ที่ :  ............1........บริหารจัดการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง (ยทุธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อความเปลีย่นแปลง) 
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องค์ความรู้ที่จ าเป็น : ..................การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic performance management system) : PMS 
กลุ่มเป้าหมาย :  ..........................สมาชิกชุมชนคนใกล้หมอ..................................................................................................................................................... ......................................... 
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1. การบ่งชี้ความรู้ 
(ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด) 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดองค์
ความรู้  
2. ประชุมเพ่ือก าหนดแหล่ง
เรียนรู้ 

/ / / /         สรุปแผนการจดัการ 
ความรู้ และชี้แจงให ้
สมาชิกรับทราบ 

สมาชิกชุมชน 
รับทราบและ 
เข้าใจประเด็นการ 
จัดการความรู ้
และแผนการ 
ด าเนินงานโดยทั่ว 
กัน 
 

2. การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
(การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหา
ความรู้จากภายนอก รักษาความรู้
เก่า) 
 
 
 

เติมเต็มความรู้เรื่อง การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์ (Strategic 
performance 
management system) : 
PMS ของห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ 

    / /       สมาชิกชุมชนให้
ความ 
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 80 

สมาชิกชุมชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่อง การบริหารผล
การปฏิบัติงานเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic 
performance 
management 
system) : PMS ของ
ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร ์
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3. การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
(กระบวนการหรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ระหว่างผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์ (Strategic 
performance 
management system) : 
PMS ของห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ 

    / / /      สมาชิกชุมชนให้
ความ 
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 80 

สมาชิกชุมชน 
ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจในเรื่อง การ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic 
performance 
management 
system) : PMS ของ
ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร ์

4. การจัดเก็บความรู้ 
(การรวบรวมความรู้และจดัเก็บ 
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพรเ่ป็น
ลายลักษณ์อักษร - Explicit 
Knowledge) 

1. สรุปองค์ความรู้และ 
จัดเก็บความรู้ เรื่อง การ
บริหารผลการปฏบิัติงาน
เชิงกลยุทธ์ (Strategic 
performance 
management system) : 
PMS ของห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ โดยเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อักษร - 
Explicit Knowledge) 
2. เผยแพร่ความรู้ทาง 
เว็บไซต์ KM Corner 
 

       / / /   จัดเก็บองค์ความรู้
และเผยแพร่
ความรู้ทางเว็บไซต์ 
 

- ชุมชนได้ท าการ
จัดเก็บองค์ความรู้และ
เผยแพรค่วามรู้ทาง
เว็บไซต ์
 
 



กระบวนการ 
จัดการความรู้ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่า          
จะได้รับ 

ต.ค.

63 

พ.ย.

63 

ธ.ค.

63 

ม.ค.

64 

ก.พ.

64 

มี.ค. 
64 

เม.ย.

64 

พ.ค.

64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 

ก.ย.

64 

5. การเรียนรู้ 
(การน าความรู้ที่ได้จากการ
ถอดความรู้ไปประยุกต์หรือ
บูรณาการใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง) 

ชุมชนคนใกล้หมอแผนปฏบิัติ
การส าคัญตอบสนองการ
บริหารผลการปฏบิัติงาน
เชิงกลยุทธ์ (Strategic 
performance 
management system) : 
PMS ของห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร ์

      / / / / / / สมาชิกชุมชนคน
ใกล้หมอปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ์ 
IWISH ตาม
หลักการ OKRs 
ของห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ 

ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์มีผลการ
ปฏิบัติงาน บรรลุตาม
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic 
performance 
management 
system) : PMS ของ
ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ที่ก าหนด
ไว ้

 


