แผนที่ ๓

เปาหมาย
: กองนโยบายและแผน
กลุมเปาหมาย : บุคลากรภายในกองนโยบายและแผน
องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปาหมาย องคความรูที่จําเปนตอการ
เป
า
ประสงค
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
ประเด็นยุทธศาสตร
ปฏิบัติราชการตามประเด็น
ของ
(Objective)
ตามคํารับรอง
ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
๑. การสรางความเขมแข็ง ๑.๑ มีระบบบริหาร
จํานวนบุคลากร รอยละ ความรูในการเพิ่มสมรรถนะ
ของการบริหารจัดการและ จัดการที่คลองตัว ยืดหยุน
ที่ไดรับ
๗๕
การปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู และมีประสิทธิภาพ
การพัฒนา
ตอบสนองตอยุทธศาสตร
ความเปนเลิศ
และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
แผนการจัดการความรู
ประเด็นยุทธศาสตร :
๑. การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนา
แผนที่ ๓
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
องคความรูที่จําเปน :
ความรูในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
เหตุผลที่เลือกองคความรู : พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :
รอยละ ๗๕ ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ผูทบทวน : ………………………………………………….........
(นางรตนมน จันทรอุทัย)
ผูบริหารสูงสุดของการจัดการความรู (CKO)

ผูอนุมัติ : ………………………………………………….........
(นางรตนมน จันทรอุทัย)
ผูบริหารสูงสุดของกองนโยบายและแผน (CEO)

แผนการจัดการความรู แผนที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๘

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
กลุมเปาหมาย
การบงชี้ความรู
- ความรูในการเพิ่มสมรรถนะการ
จํานวนรายการ
บุคลากรใน
๑
๓ เรื่อง
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘ ความรู ปงบประมาณ
หนวยงาน
๒๕๕๘
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
การสรางและแสวงหาความรู
จํานวนบุคลากรที่เขา
ไมนอยกวา
บุคลากรใน
๒
- ภายในหนวยงาน
ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘
รอยละ ๗๕
รวมกิจกรรม
หนวยงาน
- ภายนอกหนวยงาน
การจัดความรูใหเปนระบบ
มีทะเบียนความรู/
มีทะเบียนความรู/
บุคลากรใน
๓
- จัดทําทะเบียนความรู/คลัง
ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘
คลังความรู
คลังความรู
หนวยงาน
ความรู
การประมวลและกลั่นกรองความรู
มีกิจกรรม
อยางนอย ๑
บุคลากรใน
๔
ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
แลกเปลี่ยนเรียนรู
กิจกรรม
หนวยงาน
การเขาถึงความรู
- เผยแพรผานเว็บไซต
- จําทําเปนเอกสาร,
e-document, หนังสือเวียน
มีจํานวนชองทางที่
อยางนอย ๒
บุคลากรใน
๕
ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘
- บอรดประชาสัมพันธ
เขาถึงความรู
ชองทาง
หนวยงาน
- การอบรม, สัมมนา, กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ผูรับผิดชอบ
ทีม KM
กองนโยบายและแผน
ทีม KM
กองนโยบายและแผน
ทีม KM
กองนโยบายและแผน
ทีม KM
กองนโยบายและแผน

ทีม KM
กองนโยบายและแผน

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู

๖

ระยะเวลา

การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/การ
แลกเปยนเรียนรูผานทาง Web
ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘
blog/Web board/ e-mail/
Facebook ฯลฯ
- ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)

๗

การเรียนรู
- การนําการจัดการความรูมา
ปรับใชในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
- จํานวนครั้งของ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู
- จํานวน Cop

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘

ผูทบทวน : ………………………………………………….........
(นางรตนมน จันทรอุทัย)
ผูบริหารสูงสุดของการจัดการความรู (CKO)

จํานวนบุคลากรที่
ไดรับความรูและ
สามารถนําผลไปใช

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

๑ ครั้ง

บุคลากรใน
หนวยงาน

๑ Cop

บุคลากรใน
หนวยงาน

รอยละ ๗๐

บุคลากรใน
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
ทีม KM
กองนโยบายและแผน

ทีม KM
กองนโยบายและแผน
ทีม KM
กองนโยบายและแผน

ผูอนุมัติ : ………………………………………………….........
(นางรตนมน จันทรอุทัย)
ผูบริหารสูงสุดของกองนโยบายและแผน (CEO)

