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แผนการสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ (Objective) 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนรว่มและธรรมภิบาล (ประสิทธิภาพ) 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามค าร้องขอ 5.3.5 จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่าง
เห็นผลเป็นรูปธรรม 
 

ล าดับ ประเด็นองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ จ านวนองค์ความรู้ 
1. 1.องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในวง

วิชาชีพ 
 

บุคลากรสายวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

2. 2. องค์ความรู้ด้านการวิจัย 
 

บุคลากรสายวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3. 3. องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

บุคลากรสายวิชาการ 
และ 

บุคลากรสายสนับสนุน 

อย่างน้อย 2 เรื่อง 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : พัฒนาความสามารถด้านองค์ความรู้ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

ผู้ทบทวน : ……………………………………………………… 
(นางสาวนิอร  ดาวเจริญพร) 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 

ผู้อนุมัติ : ……………………………………………………… 
(นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล) 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู้ : (KM Action Plan ) ตามประเด็นองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
 

1. องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
ระยะเวลา :  1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
ชื่อส่วนราชการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1 การบ่งชี้ความรู้ 

-วิเคราะห์องค์ความรู้ของหน่วยงานด้วยการจัดท าแผนที่
ความรู้ (Knowledge Map) 
 

แผนที่ความรู้ 
(Knowledge Map) 

 

มีแผนที่ความรู้ 
(Knowledge Map) 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-จากแผนทีค่วามรู้ มีการก าหนดเนื้อหาองค์ความรู้ที่
ต้องการและรูปแบบของกิจกรรมเพื่อให้ได้องค์ความรู้
ดังกล่าว 
 

รายละเอียดขององค์
ความรู้และก าหนด
รูปแบบกิจกรรม 

มีแผนด าเนินกิจกรรม
การจัดการความรู้ใน

หน่วยงาน 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-จัดท าคลังความรู้และทะเบียนความรู้ 
 

จ านวนคลังความรู้/ 
ทะเบียนความรู้ 

 

มีคลังความรู้/ 
ทะเบียนความรู้ 

 
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

-คณะด าเนินการส่งองค์ความรู้ให้ศูนย์การจัดการความรู้
รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้โดยมีการปรับรูปแบบของ
เอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
 

จ านวนองค์ความรู้ของ
คณะที่ส่งให้ศูนย์การ

จัดการความรู้ 

อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

5 การเข้าถึงความรู้ 
-เผยแพร่ผ่าน Web site, จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่, 
หนังสือเวียน/e-document, บอร์ดประชาสัมพันธ์, 
Web blog/Web board, เผยแพร่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ฯลฯ  

จ านวนช่องทางที่
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 
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6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP), การหมุนเวียนงาน, ระบบพ่ีเลี้ยง 
ฯลฯ 

จ านวนครั้ง 
ของกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

 

7 การเรียนรู้ 
-การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

จ านวนองค์ความรู้ที่
น ามาพัฒนาการ

ปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็นผล

เป็นรูปธรรม 

-องค์ความรู้ในการ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาชีพ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 

ผู้ทบทวน : ……………………………………………………… 
(นางสาวนิอร  ดาวเจริญพร) 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 

ผู้อนุมัติ : ……………………………………………………… 
(นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล) 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู้ : (KM Action Plan ) ตามประเด็นองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
 

2. องค์ความรู้ด้านวิจัย 
ระยะเวลา :  1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
ชื่อส่วนราชการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1 การบ่งชี้ความรู้ 

-วิเคราะห์องค์ความรู้ของหน่วยงานด้วยการจัดท าแผนที่
ความรู้ (Knowledge Map) 
 

แผนที่ความรู้ 
(Knowledge Map) 

 

มีแผนที่ความรู้ 
(Knowledge Map) 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-จากแผนทีค่วามรู้ มีการก าหนดเนื้อหาองค์ความรู้ที่
ต้องการและรูปแบบของกิจกรรมเพื่อให้ได้องค์ความรู้
ดังกล่าว 
 

รายละเอียดขององค์
ความรู้และก าหนด
รูปแบบกิจกรรม 

มีแผนด าเนินกิจกรรม
การจัดการความรู้ใน

หน่วยงาน 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-จัดท าคลังความรู้และทะเบียนความรู้ 
 

จ านวนคลังความรู้/ 
ทะเบียนความรู้ 

 

มีคลังความรู้/ 
ทะเบียนความรู้ 

 
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

-คณะด าเนินการส่งองค์ความรู้ให้ศูนย์การจัดการความรู้
รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้โดยมีการปรับรูปแบบของ
เอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
 

จ านวนองค์ความรู้ของ
คณะที่ส่งให้ศูนย์การ

จัดการความรู้ 

อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

5 การเข้าถึงความรู้ 
-เผยแพร่ผ่าน Web site, จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่, 
หนังสือเวียน/e-document, บอร์ดประชาสัมพันธ์, 
Web blog/Web board, เผยแพร่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ฯลฯ  

จ านวนช่องทางที่
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 



งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร      
  

Page 5 
 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP), การหมุนเวียนงาน, ระบบพ่ีเลี้ยง 
ฯลฯ 

จ านวนครั้ง 
ของกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

 

7 การเรียนรู้ 
-การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

จ านวนองค์ความรู้ที่
น ามาพัฒนาการ

ปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็นผล

เป็นรูปธรรม 

-องค์ความรู้ในการ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาชีพ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 

ผู้ทบทวน : ……………………………………………………… 
(นางสาวนิอร  ดาวเจริญพร) 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 

ผู้อนุมัติ : ……………………………………………………… 
(นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล) 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู้ : (KM Action Plan ) ตามประเด็นองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
 

3. องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ระยะเวลา :  1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
ชื่อส่วนราชการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1 การบ่งชี้ความรู้ 

-วิเคราะห์องค์ความรู้ของหน่วยงานด้วยการจัดท าแผนที่
ความรู้ (Knowledge Map) 
 

แผนที่ความรู้ 
(Knowledge Map) 

 

มีแผนที่ความรู้ 
(Knowledge Map) 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-จากแผนทีค่วามรู้ มีการก าหนดเนื้อหาองค์ความรู้ที่
ต้องการและรูปแบบของกิจกรรมเพื่อให้ได้องค์ความรู้
ดังกล่าว 
 

รายละเอียดขององค์
ความรู้และก าหนด
รูปแบบกิจกรรม 

มีแผนด าเนินกิจกรรม
การจัดการความรู้ใน

หน่วยงาน 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-จัดท าคลังความรู้และทะเบียนความรู้ 
 

จ านวนคลังความรู้/ 
ทะเบียนความรู้ 

 

มีคลังความรู้/ 
ทะเบียนความรู้ 

 
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

-คณะด าเนินการส่งองค์ความรู้ให้ศูนย์การจัดการความรู้
รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้โดยมีการปรับรูปแบบของ
เอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
 

จ านวนองค์ความรู้ของ
คณะที่ส่งให้ศูนย์การ

จัดการความรู้ 

อย่างน้อย 
2 เรื่อง 

5 การเข้าถึงความรู้ 
-เผยแพร่ผ่าน Web site, จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่, 
หนังสือเวียน/e-document, บอร์ดประชาสัมพันธ์, 
Web blog/Web board, เผยแพร่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ฯลฯ  

จ านวนช่องทางที่
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 
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6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP), การหมุนเวียนงาน, ระบบพ่ีเลี้ยง 
ฯลฯ 

จ านวนครั้ง 
ของกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

 

7 การเรียนรู้ 
-การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

จ านวนองค์ความรู้ที่
น ามาพัฒนาการ

ปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็นผล

เป็นรูปธรรม 

-องค์ความรู้ในการ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาชีพ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 

ผู้ทบทวน : ……………………………………………………… 
(นางสาวนิอร  ดาวเจริญพร) 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 

ผู้อนุมัติ : ……………………………………………………… 
(นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล) 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 
 
 
 


