แผนการจัดการความรู แผน ๑
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผ

๑.

ต.ค. ๕๗ - จํานวนองค ๓ เรื่อง
การบงชี้ความรู
ก.ย. ๕๘
ความรู
- องคความรูในพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการความรู
ปงบประมาณ
สูอาเซียน
๒๕๕๘

๒.

การสรางและแสวงหาความรู
- ภายในหนวยงาน
- ภายนอกหนวยงาน

๓.

๔.

การจัดความรูใหเปนระบบ
- จัดทําทะเบียนความรู / คลังความรู

การประมวลและกลั่นกรองความรู
- จัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ต.ค. ๕๗ ก.ย. ๕๘

จํานวน
อาจารย/
บุคลากร
ที่เขารวม
กิจกรรม

ไมนอย
กวา
รอยละ
๗๕

ต.ค. ๕๗ ก.ย. ๕๘

จํานวน ๑ ทะเบียน
ทะเบียน
ความรู/
ความรู /
คลัง
คลังความรู ความรู

ต.ค. ๕๗ ก.ย. ๕๘

มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

อยางนอย
๑
กิจกรรม

อาจารย/
บุคลากร
ที่เกี่ยวของ

ทีม
สส

อาจารย/
บุคลากร
ที่เกี่ยวของ

ทีม
สส

สสท.

ทีม
สส

อาจารย/
บุคลากร
ที่เกี่ยวของ

ทีม
สส

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป ๒๕๕๘

ลําดับ
๕

กิจกรรมการจัดการความรู
การเขาถึงความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

๖

- เผยแพรผาน Web site
- จัดทําเปนเอกสาร, e-document, หนังสือเวียน
- บอรดประชาสัมพันธ
- การอบรม, สัมมนา, กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
- กิจกรรมแลกเรียนรู / การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผานทาง Web board /e-mail/Facebook ฯลฯ

ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘

จํานวนชองทางที่
เขาถึงความรู

อยางนอย
๒ ชองทาง

อาจารย/บุคลากร
ที่เกี่ยวของ

ทีม KM สสท.

ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘

จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

๑ ครั้ง

อาจารย/บุคลากร
ที่เกี่ยวของ

ทีม KM สสท.

จํานวน CoP

๑ CoP

อาจารย/บุคลากร
ที่เกี่ยวของ

ทีม KM สสท.

จํานวนอาจารย/บุคลากร
ที่ไดรับความรูและ
สามารถนําผลไปใช

รอยละ ๗๐

อาจารย/บุคลากร
ที่เกี่ยวของ

ทีม KM สสท.

- ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
๗.

การเรียนรู
- การนําการจัดการความรูม าปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน

ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘

ผูทบทวน :

(ผูช วยศาสตราจารยดวงแข สุขโข)
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ป ๒๕๕๘ดการความรู (CKO)
ผูบริหารสูงสุประจํ
ดดาานการจั

แผนการจัดการความรู แผน ๓
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)

ผูอนุมัติ :

(นายมนตรี รัตนวิจิตร)
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

ชื่อสวนราชการ : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ต.ค. ๕๗ –
ก.ย. ๕๘

จํานวนรายการความรู
ปงบประมาณ ๒๕๕๘

๓ เรื่อง

บุคลากรใน สสท.

ทีม KM สสท.

ไมนอยกวา
รอยละ ๗๕

บุคลากรใน สสท.

ทีม KM สสท.

๑.

การบงชี้ความรู
- ความรูในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรและ
พันธกิจของสํานักฯ และการสูประชาคมอาเซียน

๒.

การสรางและแสวงหาความรู
- ภายในหนวยงาน
- ภายนอกหนวยงาน

ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘ จํานวนบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม

การจัดความรูใหเปนระบบ
- จัดทําทะเบียนความรู / คลังความรู

ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘

มีทะเบียนความรู / คลัง
ความรู

มีทะเบียนความรู/
คลังความรู ของ
สสท.

บุคลากรใน สสท.

ทีม KM สสท.

การประมวลและกลั่นกรองความรู
- จัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘

มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู

อยางนอย ๑
กิจกรรม

บุคลากรใน สสท.

ทีม KM สสท.

๓.

๔.

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป ๒๕๕๘

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

๕

๖

การเขาถึงความรู
- เผยแพรผาน Web site
- จัดทําเปนเอกสาร, e-document, หนังสือเวียน
- บอรดประชาสัมพันธ
- การอบรม, สัมมนา, กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
- กิจกรรมแลกเรียนรู / การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผานทาง Web board /e-mail/Facebook ฯลฯ

ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘

มีจํานวนชองทางที่
เขาถึงความรู

อยางนอย
๒ ชองทาง

บุคลากรใน สสท.

ทีม KM สสท.

ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘

จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

๑ ครัง้

บุคลากรใน สสท.

ทีม KM สสท.

จํานวน CoP

๑ CoP

บุคลากรใน สสท.

ทีม KM สสท.

จํานวนอาจารย/บุคลากร
ที่ไดรับความรูและ
สามารถนําผลไปใช

รอยละ ๗๐

บุคลากรใน สสท.

ทีม KM สสท.

- ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
๗.

การเรียนรู
- การนําการจัดการความรูม าปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน

ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘

ผูอนุมัติ :

ผูทบทวน :

(ผูชวยศาสตราจารยดวงแข สุขโข)
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป ๒๕๕๘

(นายมนตรี รัตนวิจิตร)
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

