
องค์ความรู้ที่จําเปน็ในการปฏิบัติราชการ 
การจําแนกองค์ความรูท้ี่จําเป็นต่อการผลกัดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

ชื่อราชการ  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารบัรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จําเปน็ 
ต่อการปฏิบัติราชการ     

ตามประเด็นยุทธศาสตร ์
การจัดการศึกษาด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มีคุณภาพ 

1. เป็นแหล่งการศึกษาด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการที่เข้มแข็งและได้
มาตรฐานสากล 
2. สร้างคนคุณภาพสู่โลก
อาชีพ 
 

จํานวนบุคลากรใน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ  75 ร้อยละ  100 

องค์ความรู้ที่จําเปน็ต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท์ี่เลือกมาจัดทําแผนจัดการความรู้  คือ 
แผนการจัดการความรู ้
แผนท่ี  2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคณุภาพ 
องค์ความรู้ที่จําเปน็  :  ความรู้ในการเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้  :  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดตามคาํรับรองและเป้าหมายทีเ่ลือกใช้วัดการทํา KM  :   
ร้อยละ  75  ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

 
 
 

ผู้ทบทวน : …………………………….………………………………… 
              (ผูช่้วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ) 
               ผูบ้ริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 
 

ผู้อนุมัติ : ……………………….……………………………… 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 
           ผู้บรหิารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้  แผนที่  2 
แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : สถาบันวิจยัและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคณุภาพ 
องค์ความรู้ที่จําเปน็ :  ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 

1 การบ่งชี้ความรู้   
- ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54  
จํานวนรายการความรู้
ปีงบประมาณ  2554 

 
3 เรื่อง 

 
บุคลากรทุกคน 

 

 
- 8  เรื่อง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-ภายในหน่วยงาน 
-ภายนอกหน่วยงาน 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54  
จํานวนบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรม 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  75 

 
บุคลากรทุกคน 

 

 
ร้อยละ  100 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดทําทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54  
มีทะเบียนความรู้/       

คลังความรู้ 

 
มีทะเบียนความรู้ / 

คลังความรู้ 

 
บุคลากรทุกคน 

 

 
-  ทะเบียนความรู้ งปม.2554     
จํานวน  8  เรือ่ง 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54  
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ 
 

 
อย่างน้อย 
1 กิจกรรม 

 
บุคลากรทุกคน 

 

 
- 8  กิจกรรม 

5 การเข้าถึงความรู้ 
-เผยแพรผ่่าน Web  site 
-จัดทําเป็นเอกสาร, e-document , 
หนังสือเวียน 
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-การอบรม, สมัมนา , กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54  
มีจํานวนช่องทางที่ 

เข้าถึงความรู้ 

 
อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

 
บุคลากรทุกคน 

 

 
-  เผยแพร่ผ่าน Web site 
-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-  จัดทําเอกสาร 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านทาง  Web blog/Web board/ 
e-mail ฯลฯ 
 
-ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54  
-จํานวนครั้งของการ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

 
 

-จํานวน COP 

 
-1 ครั้ง 
 
 
 
-1 COP ต่อ 
หน่วยงาน 

 
บุคลากรทุกคน 

 

 
- 8  ครั้ง 
 
 
 
-1 COP  

7 การเรียนรู้ 
 - การนําการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54  
จํานวนบุคลากรของ

หน่วยงานที่ 
ได้รับความรู้  และนําผล

ไปใช้ 

 
ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรที่ได้รบั

ความรู้  และนําผล
ไปใช้ 

 
บุคลากรทุกคน 

 

 
ร้อยละ 100 

 

         ผู้ทบทวน : .......................................................................................................... 
                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์) 
                                                ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 

 
 
 
                ผูอ้นุมัติ.............................................................................................. 
                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ    พีรพัชระ) 
                                    ผู้บริหารสูงสดุของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 
 
 
 



สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน 
 - 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุ 

1.  ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย่างน้อย  2  เดือนต่อ  1  ครั้ง 
2. ควรจัดกิจกรรม  KM  เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ที่ใช้ในการทํางานต่อไป 

 
ประสิทธผิลของการดําเนนิงานการจัดการความรู ้

1. ได้แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานวิจัย  8  เรื่อง 
2. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร  1  เล่ม 
3. ได้แนวทางการปฏิบัติที่ดีของงานประสานการทําวิจัย  1  เรื่อง 
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