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แผนที่ ๓  เป้าหมาย       :  ส านักงานอธิการบดี 
  กลุ่มเป้าหมาย  :  บุคลากรในส านักงานอธิการบดี 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ   

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

ชื่อส่วนราชการ  :   ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์(Obje
ctive) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

๑.๒ คณาจารย์
พัฒนาศักยภาพ 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ในวงการวิชาชีพของ
ตนและเปน็ผูส้ร้าง
แรงบันดาลใจให้
นักศึกษา 

จ านวนอาจารย์
และบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ ๗๕ ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์และพันธกิจ                    
ของมหาวิทยาลัย 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

แผนการจัดการ
ความรู้ 
แผนที่ ๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :   ๑. จดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น  ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   :   พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด   :  ร้อยละ ๗๕  ของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

 

ผู้ทบทวน : ................................................... 

            (นางสาวน  าทิพย์  วงษ์ตา) 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ : ……………………………………… 

           (นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์) 
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๓ 
 

แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑. การบ่งชี ความรู้ 
- ความรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  
 
 

 

ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ 

 
จ านวนองค์

ความรู้ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
๓ เรื่อง 

 

 
บุคลากรในสอ. 

 
ทีม KM  

สอ. 

๒. การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
- ภายในหน่วยงาน 
- ภายนอกหน่วยงาน 

 
ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ 

จ านวน
บุคลากร  
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ 

 
บุคลากรในสอ. 

 
ทีม KM  

สอ. 

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าคลังความรู้และ
ทะเบียนความรู้ 
 

 

ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ 

จ านวนคลัง
ความรู้/
ทะเบียน
ความรู้ 

 

 
๑ คลังความรู้/
ทะเบียนความรู ้

 
 

 
บุคลากรในสอ. 

 
ทีม KM  

สอ. 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 
- จดักิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ 

จ านวน
กิจกรรม

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
 
 
 

 

 
๑ กิจกรรม 

 
บุคลากรในสอ. 

 
ทีม KM  

สอ. 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๕. ช่องทางการเข้าถึงความรู้ 

- เผยแพร่ผ่านทาง                  
Web site 
- จัดท าเปน็เอกสาร,                    
e-document,   
หนังสือเวียน 
- บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
- การอบรม, สัมมนา  
- กิจกรรมถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดี 
- ชุมชนนักปฏบิัติ (CoP) 
- การสอนงาน 
- การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 

 

ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ 

 
จ านวน

ช่องทางที่
เข้าถึงความรู้ 

 
 

อย่างน้อย ๒ 
ช่องทาง 

 
บุคลากรในสอ. 

 
ทีม KM  

สอ. 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านทาง  
Web blog/Web 
board/e-mail 
/Facebook/ Line ฯลฯ 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

 

ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ 

 
- จ านวนครั ง

ของการ
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
 

- จ านวน CoP 
 

 
๑ ครั ง 

 
 
 
 

๑ CoP 
 

 
บุคลากรในสอ. 

 
ทีม KM  

สอ. 

๗. การเรียนรู้ 
- การน าการจัดการความรู้
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 

ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ 

จ านวน
บุคลากรที่
สามารถน า

ความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

 
ร้อยละ ๗๐ 

 
บุคลากรในสอ. 

 
ทีม KM  

สอ. 

 

ผู้ทบทวน : ................................................... 

            (นางสาวน  าทิพย์  วงษ์ตา) 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ : ……………………………………… 

           (นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์) 
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
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