
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



๑ 
 

 
 
 
 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
๑ ทบทวน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้าน

กา รจ ั ด ก า รคว ามร ู ้  ( Chief Knowledge 
Officer : CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม (ด ้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

ต.ค. ๖๒               สบค. 

๒ สำรวจห ัวข ้อองค ์ความร ู ้ภายใน สป.อว.  
(ด้าน ววน.) 
  - สำรวจหัวข้อองค์ความรู้จาก สำนัก/ศูนย์/
กลุ่ม 
  - สำรวจความคิดเห็นเรื่องการจัดการความรู้ 
(KM) ของบ ุคลากร สป.อว. (ด ้าน ววน.) 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ต.ค. - พ.ย ๖๒               สบค. 

๓ จัดทำสรุปผลสำรวจหัวข้อองค์ความรู ้ ของ 
สป.อว. (ด้าน ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๒               สบค. 

๔ จัดทำ (ร่าง) วาระการประชุมคณะทำงานฯ 
ครั้งท่ี ๑ 

ธ.ค. ๖๒               สบค. 

๕ ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดหัวข้อองค์
ความรู ้ท ี ่จำเป็น ในการจัดการความรู ้ของ 
สป.อว. (ด้าน ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินในการดำเนิน
กิจกรรมจัดการความรู้ (KM) เพื่อเสนอ ปอว. 
เห็นชอบต่อไป 
 

ม.ค. ๖๓ 
 
 
 

              สบค./
คณะทำงาน

จัดการความรู้ฯ 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 



๒ 
 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
๖ แผนการจัดการความรู ้ของ สป.อว. (ด้าน 

ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รบั
การอน ุม ัต ิ จากผ ู ้บร ิหาร และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

มี.ค.                

๗ ผู ้ร ับผิดชอบกิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรู ้ของ สป.อว. (ด้าน ววน.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินกิจกรรม
ตามที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 

มี.ค. - ก.ย.               สำนัก/ศูนย์/
กลุ่ม 

 

- เรื่องที่ ๑ การเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติเช่ือมโยงสู่
การวางแผนยุทธศาสตร์ สป.อว.  

มี.ค. - ก.ย.               สนย., สบค. 
 
 

- เร ื ่องที่  ๒ แนวคิดการทำงานแบบอไจล์ 
(Agile) 

มี.ค. - ก.ย.                กพร., สบค. 

- เรื่องที่ ๓ เทคนิคการเขียนโครงร่างผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ระดับชำนาญการ และ
ระดับชำนาญการพิเศษ 

ก.พ. ๖๓               สบค. 

- เรื่องที่ ๔ แนวทาง กระบวนการทำงานของ
สำน ักงานท ี ่ ปร ึ กษาว ิทยาศาสตร ์ และ
เทคโนโลยี ในต่างประเทศ 

เม.ย. - ก.ย.                สม., สบค. 

๘ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู ้ ของ สป.อว. (ด้าน ววน.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ก.ย. ๖๓               สบค. 

๙ เสนอรายงานสร ุปผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู ้ของ สป.อว. (ด้าน 
ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ 

ต.ค. - พ.ย. ๖๓               สบค. 

หมายเหตุ : หัวข้อองค์ความรู้ และช่วงระยะเวลาการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


