
   

งานการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่ 1 เปาหมาย :  คณะศลิปศาสตร 

  กลุมเปาหมาย :  คณาจารยในคณะ                    

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 

                      การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ  :   คณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารบัรอง 

เปาหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปน 
ประเด็นยุทธศาสตร ตอการปฏิบัติราชการ 

 ตามประเด็นยทุธศาสตร 
  3. การสรางความ
เขมแข็งของการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปน
เลิศ 
 

  4. มีระบบบริหาร
จัดการที่คลองตัว
ยืดหยุนและมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนอาจารยใน
คณะที่ไดรับการ

พัฒนา 

รอยละ  75 ความรูในพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย และ 
การจัดการเรียนการสอน
เพ่ือบูรณาการความรูสู
ประชาคมอาเซียน 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยทุธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 
แผนการจัดการความรู 
แผนที่ 1 
 

ประเด็นยุทธศาสตร :       3. การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
 

 องคความรูที่จําเปน :       องคความรูในพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือบูรณา
การความรูสูประชาคมอาเซียน 
 

 เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู : พัฒนาการจัดการศึกษาของคณะใหมีประสิทธิภาพ 
 

 ตัวชี้วัดตามคาํรับรองและ
เปาหมายที่เลอืก 
ใชวัดการทํา  KM  : 

 
 
รอยละ 75 ของอาจารยที่ไดรับการพัฒนา 
 

 
 

 

 

 
 
 
 



   

งานการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ  :  คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การบงช้ีความรู 
- องคความรูในพันธกิจดานการ

ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย และการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือบูรณาการ
ความรูสูอาเซียน 

 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
จํานวนรายการความรู 
ปงบประมาณ 2558 

 
3 เรื่อง 

 
อาจารยในคณะ 

 
ทีม KM คณะ 

2 
 
 
 

 

การสรางและแสวงหาความรู 
- ภายในหนวยงาน 
- ภายนอกหนวยงาน 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
จํานวนอาจารยที่เขารวม
กิจกรรม 

 
ไมนอยกวา 
รอยละ 75 

 

 
อาจารยในคณะ 

 
ทีม KM คณะ 

3 
 
 
 
 

 

การจัดการความรูใหเปนระบบ 
- จัดทําทะเบียนความรู / คลัง

ความรู 
 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
มีทะเบียนความรู / คลัง
ความรู 
 
 
 
 

 
มีทะเบียนความรู/

คลังความรูของคณะ 

 
คณะ/สาขาวิชา 

 
ทีม KM คณะ 



   

งานการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู 

- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

 
 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
มีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 

 
อยางนอย  
1 กิจกรรม 

 
อาจารยในคณะ 

 
 ทีม KM  คณะ 

5 การเขาถึงความรู 
- เผยแพร Web site 
- จัดทําเปนเอกสาร,               

e-document, หนังสือเวียน 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- การอบรม, สัมมนา, กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู  
- ฯลฯ 

 
 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
มีจํานวนชองทางที่เขาถึง
ความรู 

 
อยางนอย 2 ชองทาง 

 
อาจารยในคณะ 

 
 ทีม KM  คณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู / 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
ทาง Web blog / Web 
board / e-mail ฯลฯ 

- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 
 
จํานวน CoP 

 
1 ครั้ง 

 
 
 

1 CoP 

 
อาจารยในคณะ 
 
 
 
อาจารยในคณะ 

 
 ทีม KM  คณะ 

 
 
 

ทีม KM  คณะ 



   

งานการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
7 การเรียนรู 

- การนําการจัดการความรูมา
ปรับใชในการปฏิบัติงาน 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
จํานวนอาจารยในคณะที่
ไดรับความรูและ
สามารถนําผลไปใช 
 

 
รอยละ 70 

 
อาจารยในคณะ 

 
 ทีม KM  คณะ 

 

 

 

 
 



   

งานการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่ 2 เปาหมาย :  คณะศลิปศาสตร 

  กลุมเปาหมาย :  อาจารยภายในคณะ                    

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 

                      การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ  :   คณะศลิปศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารบัรอง 

เปาหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปน 
ประเด็นยุทธศาสตร ตอการปฏิบัติราชการ 

 ตามประเด็นยทุธศาสตร 
    3.  การสรางความ
เขมแข็งของการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปน
เลิศ 
 

  4. มีระบบบริหาร
จัดการที่คลองตัว
ยืดหยุนและมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนอาจารยในคณะ
ที่ไดรับการพัฒนา 

รอยละ  75 การตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยทุธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 
แผนการจัดการความรู 
แผนที่ 2 
 

ประเด็นยุทธศาสตร :         3.  การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและ 
        พัฒนาคณุภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
 

 องคความรูที่จําเปน :       การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 
 

 เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู : สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของ
คณะศิลปศาสตร 

 ตัวชี้วัดตามคาํรับรองและ
เปาหมายที่เลอืก 
ใชวัดการทํา  KM  : 

 
 
รอยละ 75 ของอาจารยที่ไดรับการพัฒนา 

 

 

 

  
 

 
 
 



   

งานการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ  :  คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การบงช้ีความรู 
- การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 

 
 
 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
จํานวนรายการความรู 
ปงบประมาณ 2558 

 
3 เรื่อง 

 
อาจารยในคณะ 

 
ทีม KM คณะ 

2 
 
 
 
 
 

การสรางและแสวงหาความรู 
- ภายในหนวยงาน 
- ภายนอกหนวยงาน 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
จํานวนอาจารยที่เขารวม
กิจกรรม 
 
 
 
 

 
ไมนอยกวา 
รอยละ 75 

 

 
อาจารยในคณะ 

 
ทีม KM คณะ 

3 
 
 

 
 
 
 

การจัดการความรูใหเปนระบบ 
- จัดทําทะเบียนความรู / คลัง

ความรู 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
มีทะเบียนความรู /   

คลังความรู 

 
มีทะเบียนความรู /
คลังความรูของคณะ 

 

 
คณะ/สาขาวิชา 

 
ทีม KM คณะ 



   

งานการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรบัผิดชอบ 
4 
 
 
 
 

 

การประมวลและกลั่นกรองความรู 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
มีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 

 
อยางนอย  
1 กิจกรรม 

 
อาจารยในคณะ 

 
 ทีม KM  คณะ 

5 การเขาถึงความรู 
- เผยแพร Web site 
- จัดทําเปนเอกสาร,            

e-document, หนังสือเวียน 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- การอบรม, สัมมนา, กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู  
- ฯลฯ 

 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
มีจํานวนชองทางที่เขาถึง
ความรู 

 
อยางนอย 
2 ชองทาง 

 
อาจารยในคณะ 

 
 ทีม KM  คณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู / 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
ทาง Web blog/Web 
board/e-mail ฯลฯ 

- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 
 
จํานวน CoP 

 
1 ครั้ง 

 
 
 

1 CoP 

 
อาจารยในคณะ 
 
 
 
อาจารยในคณะ 

 
 ทีม KM  คณะ 

 
 
 

ทีม KM  คณะ 



   

งานการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
7 การเรียนรู 

- การนําการจัดการความรูมา
ปรับใชในการปฏิบัติงาน 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
จํานวนอาจารยในคณะที่
ไดรับความรูและ
สามารถนําผลไปใช 
 
 

 
รอยละ 70 

 
อาจารยในคณะ 

 
 ทีม KM  คณะ 

 

 

 

 
 



   

งานการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่ 3 เปาหมาย :  คณะศลิปศาสตร 

  กลุมเปาหมาย :  1. อาจารยภายในคณะ  

       2. บุคลากรในหนวยงานสนับสนนุ                   

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 

                      การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ  :   คณะศลิปศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารบัรอง 

เปาหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปน 
ประเด็นยุทธศาสตร ตอการปฏิบัติราชการ 

 ตามประเด็นยทุธศาสตร 
    3.  การสรางความ
เขมแข็งของการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปน
เลิศ 
 

  4. มีระบบบริหาร
จัดการที่คลองตัว
ยืดหยุนและมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนอาจารย/บุคลากร 
ที่ไดรับการพัฒนา 

รอยละ  75 ความรูในการพัฒนา
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย
และการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยทุธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 
แผนการจัดการความรู 
แผนที่ 3 
 

ประเด็นยทุธศาสตร :         3.  การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
 

 องคความรูที่จําเปน :       ความรูในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
การเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

 เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู : พัฒนาขีดความสามารถของอาจารยและบุคลากร 
ใหมีประสิทธิภาพ 
 

 ตัวชี้วัดตามคาํรับรองและ
เปาหมายที่เลอืก 
ใชวัดการทํา  KM  : 

 
 
รอยละ 75 ของคณาจารย/บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 
 

 

 
 

 

  

 



   

งานการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ  :  คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 

การบงช้ีความรู 
- ความรูในการพัฒนา

สมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรและ
พันธกิจของคณะฯ / 
มหาวิทยาลัยและการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
จํานวนรายการความรู 
ปงบประมาณ 2558 

 
3 เรื่อง 

 
อาจารยและ
บุคลากรในคณะ 

 
ทีม KM คณะ 

2 
 
 
 
 
 

การสรางและแสวงหาความรู 
- ภายในหนวยงาน 
- ภายนอกหนวยงาน 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
จํานวนอาจารยและ
บุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม 

 
ไมนอยกวา 
รอยละ 75 

 

 
อาจารยและ
บุคลากรในคณะ 

 
ทีม KM คณะ 

3 
 
 
 
 

 

การจัดการความรูใหเปนระบบ 
- จัดทําทะเบียนความรู/คลัง

ความรู 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
มีทะเบียนความรู / คลัง

ความรู 

 
มีทะเบียนความรู /
คลังความรูของคณะ 

 

 
คณะ/สาขาวิชา/
หนวยงานสนับสนุน 

 
ทีม KM คณะ 



   

งานการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
4 
 
 
 
 
 

การประมวลและกลั่นกรองความรู 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
มีกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 

 
อยางนอย  
1 กิจกรรม 

 
อาจารยและ
บุคลากรในคณะ 

 
 ทีม KM  คณะ 

5 การเขาถึงความรู 
- เผยแพร Web site 
- จัดทําเปนเอกสาร,            

e-document, หนังสือเวียน 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- การอบรม, สัมมนา, กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู  
- ฯลฯ 

 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
มีจํานวนชองทางที่เขาถึง
ความรู 

 
อยางนอย 2 ชองทาง 

 
อาจารยและ
บุคลากรในคณะ 

 
 ทีม KM  คณะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู / 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
ทาง Web blog/Web 
board/e-mail ฯลฯ 

- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 
 
จํานวน CoP 

 
1 ครั้ง 

 
 
 

1 CoP 

 
อาจารยและ
บุคลากรในคณะ 
 
 
อาจารยและ
บุคลากรในคณะ 

 
 ทีม KM  คณะ 

 
 
 

ทีม KM  คณะ 



   

งานการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
7 การเรียนรู 

- การนําการจัดการความรูมา
ปรับใชในการปฏิบัติงาน 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 
จํานวนอาจารยและ
บุคลากรในคณะที่ไดรับ
ความรูและสามารถนํา
ผลไปใช 
 
 

 
รอยละ 70 

 
อาจารยและ
บุคลากรในคณะ 

 
 ทีม KM  คณะ 

 

 
 
 
 

 

 

 


