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แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                      แผนการจัดการความรู้ฉบับนี้ก าหนดขึ้นมาเพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและแผนการปฏิบัติในระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย        
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นทีก่ารให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์
จากความรู้และการบริหารความรู้และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้กับบุคลากรและมหาวิทยาลัย  เพือ่ให้สอดคล้องกับหลักการของการจัดการความรู้เพือ่พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพือ่ตอบสนองการขับเคล่ือนนวัตกรรมสู่ Thailand Education 4.0

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KM Vision)
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทีย่ั่งยืน

พันธกิจการจัดการความรู้ (KM Mission)
          การน าระบบการจัดการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทัง้การบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และการบริการสังคม เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ KM ของมหาวิทยาลัย
          การจัดการความรู้โดยใช้โครงสร้างพืน้ฐานและระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติในภาพรวม



1. เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วดั เปา้หมายตัวชี้วดั
1. เพือ่พฒันาฐานความรู้ สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพฒันา มีฐานความรู้ทีส่นับสนุนการด าเนินงาน ส่วนงานมีฐานความรู้ของตนเองอยา่งน้อย 2 ฐาน
ระดับอดุมศึกษา ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) ของมหาวิทยาลัย ตามแผนพฒันามหาวิทยาลัย 4 ฐาน ได้แก่ ตามภารกจิของส่วนงาน
ในประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1. ฐานความรู้ด้าน การเรียนการสอน
    - ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 บริหารจดัการเชิงรุกอยา่งมีประสิทธิภาพ 2. ฐานความรู้ด้าน การวิจยั เทคโนโลยแีละนวัตกรรม
    - ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 บริหารจดัการหลักสูตรเพือ่การผลิต 3. ฐานความรู้ด้าน การบริการวิชาการ
      บัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 4. ฐานความรู้ด้าน การบริหารจดัการ
    - ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 เพิม่ขดีความสามารถในการวิจยัพฒันา
      และสร้างสรรค์นวัตกรรม
    - ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการ
      ให้มีความเขม้แขง็และเป็นทีย่อมรับ
    โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีบุ่คลากรสามารถเขา้ถงึได้ง่าย
และน ามาใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง
2. เพือ่ให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ในตัวบุคคลทีส่ามารถ 1. จ านวนเร่ืองทีม่ีการจดัการความรู้ 1. อยา่งน้อยส่วนงานละ 2 เร่ือง
น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอน การวิจยั เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 2. มีกจิกรรมแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2. มีการจดัเวทีแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั

การบริการวิชาการ และการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัย 3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรน าไป 3. มีช่องทางในการเขา้ถงึและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทดลองปฏิบัติ องค์ความรู้ 

4. มีการติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4. มีการติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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 แผนการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปา้หมายของการจัดการความรู้
ปกีารศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2561



1. เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วดั เปา้หมายตัวชี้วดั
3. เพือ่พฒันาเครือขา่ยการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัย 1. มีเครือขา่ยการจดัการความรู้ 1. ทุกส่วนงานมีเครือขา่ยอยา่งน้อยภายใน
ในการมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรม การเรียนการสอน การวิจยั 2. มีความรู้ทีช่่วยสร้างนวัตกรรม/พฒันา การเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม การบริการวิชาการ และการบริหารจดัการ การวิจยั เทคโนโลยแีละนวัตกรรม การบริการวิชาการ 2. ทุกส่วนงานมีความรู้ทีช่่วยสร้างนวัตกรรม/พฒันา

และการบริหารจดัการ การเรียนการสอน การวิจยั เทคโนโลยแีละนวัตกรรม  
การบริการวิชาการ และการบริหารจดัการ

 แผนการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2561

เปา้หมายของการจัดการความรู้
ปกีารศึกษา 2561
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2. แผนงาน
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสูค่วามส าเรจ็ ระยะเวลา เปา้หมาย ตวัชี้วัด งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ที่ (บาท)
1 การบง่ชี้ความรู้ -ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ ธ.ค.2561 -เพื่อใหไ้ด้องค์ความรู้ที่สนบัสนนุ -มกีารประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกนั - คณะกรรมการด าเนนิการ

จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย การด าเนนิงานตามพนัธกจิของ พจิารณาด าเนนิการจัดการความรู้ จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ปกีารศึกษา 2561 เพื่อร่วมกนัก าหนด มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยใหม้ปีระสิทธิภาพ

(1) แนวทางการจัดการความรู้ของ -ร่วมกนัก าหนดแผนการจัดการความรู้ โดยครอบคลุมพนัธกจิอย่างนอ้ย

มหาวิทยาลัย ปกีารศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัย ปกีารศึกษา 2561 1.ด้านการเรียนการสอน 

(2) ก าหนดเปา้หมายและแผนการจัดการ 2.ด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ความรู้ของมหาวิทยาลัย -มแีผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2561
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แผนการจดัการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2561



2. แผนงาน
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสูค่วามส าเรจ็ ระยะเวลา เปา้หมาย ตวัชี้วัด งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ที่ (บาท)
2 การคัดเลือกและ -ก าหนดหวัข้อการจัดการความรู้ ธ.ค.2561 - ได้หวัข้อการจัดการความรู้ -มหีวัข้อการจัดการความรู้ที่อย่างนอ้ย - -คณะกรรมการด าเนนิการ

การรวบรวมความรู้ ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2561 ดังนี้ ครอบคุลมด้านการเรียนการสอน จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

-จัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อใหไ้ด้ ม.ค.- ม.ิย.2562 หวัข้อ 60 ป ีมจพ.มหาวิทยาลัย การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม -ส่วนงาน

ความรู้ตามหวัข้อที่ก าหนด มุ่งสู่องค์กรแหง่การเรยีนรู้
อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ
ด้านการเรียนการสอน

ด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้านการบริการวิชาการ

ด้านการบริหารจัดการ

-จัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ -มกีารจัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เงินรายได้ -คณะกรรมการด าเนนิการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 3 โครงการ ได้แก่ ตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ โครงการพัฒนา ม. จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

(1) โครงการวันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ป ีงปม.2562

KM Sharing Day คร้ังที่ 6 

เดือนพฤษภาคม 2562
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ปีการศึกษา 2561
แผนการจดัการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ



2. แผนงาน
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสูค่วามส าเรจ็ ระยะเวลา เปา้หมาย ตวัชี้วัด งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ที่ (บาท)
(2) โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

ด้านการจัดการเรียนการสอน

เพื่อใหน้กัศึกษา คิดเปน็ ท าเปน็ 

เดือนพฤษภาคม 2562

(3) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

จากผู้เกษยีณอายุราชการ 

เดือนกรกฎาคม 2562
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แผนการจดัการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2561



2. แผนงาน
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสูค่วามส าเรจ็ ระยะเวลา เปา้หมาย ตวัชี้วัด งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ที่ (บาท)
3 การจัดเกบ็ความรู้ - สรุปประเด็นความรู้ ม.ค.-พ.ค.2562 -สกดัความรู้ฝังลึกที่ได้จากกจิกรรม -จับประเด็นความรู้ที่ฝังลึกจากตัวบคุคล - -คณะกรรมการด าเนนิการ

ฝังลึก การประมวล คัดเลือกและรวบรวมความรู้ และน ามาสรุปเปน็ความรู้อย่างนอ้ย จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
และกล่ันกรองความรู้ ครอบคุลมด้านการเรียนการสอน -ส่วนงาน

การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

-น าแกน่ความรู้ที่ได้บนัทกึไว้ ม.ค.-พ.ค.2562 -เปล่ียนความรู้ฝังลึกเปน็ลายลักษณ์ -ได้ความรู้ฝังลึกในตัวของอาจารย์หรือ - -ส่วนงาน
เปน็แนวทางปฏบิติั อกัษร ผู้มปีระสบการณ์ จัดท าเปน็ลายลักษณ์อกัษร

เพื่อเผยแพร่ต่อไป
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2. แผนงาน
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสูค่วามส าเรจ็ ระยะเวลา เปา้หมาย ตวัชี้วัด งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ที่ (บาท)
4 การเข้าถึงข้อมลู -เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ความรู้/ ม.ค.-พ.ค.2562 -เผยแพร่ความรู้ฝังลึกที่ได้ใหบ้คุลากร -น าองค์ความรู้/แนวปฏบิติัที่ได้เผยแพร่ - -คณะกรรมการด าเนนิการ

และจัดเกบ็ความรู้ แนวปฏบิติัที่ได้จากการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยทราบผ่านระบบ ทาง WebKM Zone หรือ Facebook จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ใหเ้ปน็ระบบ ผ่าน Web KM ZONE หรือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าใหบ้คุลากร ของมหาวิทยาลัย (KM ZONE KMUTNB) -ส่วนงาน

Facebook (KM ZONE KMUTNB) เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ หรือ Web KM ของส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัย รวดเร็ว อย่างนอ้ย 10 เร่ือง เพื่อใหบ้คุลากร

-น าความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียง -บคุลากรน าความรู้ที่เผยแพร่ไป น าไปทดลองปฏบิติัและแลกเปล่ียนเรียนรู้

จัดท าเปน็เอกสารหรือส่ือสารสนเทศ ทดลองปฏบิติั -มชี่องทางในการเข้าถึงและประชาสัมพนัธ์

แยกตามหมวดใหเ้หมาะสมกบัการ ความรู้ อย่างนอ้ย 3 ช่องทาง

น าไปใช้ในการปฏบิติังาน
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2. แผนงาน
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสูค่วามส าเรจ็ ระยะเวลา เปา้หมาย ตวัชี้วัด งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ที่ (บาท)
5 การจัดกจิกรรม - จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กร พ.ค.2562 -เพื่อเปน็เวทใีหส่้วนงานน าองค์ความรู้ -มจี านวนส่วนงานเข้าร่วมโครงการ 150,000 บาท -คณะกรรมการด าเนนิการ

แบง่ปนัแลกเปล่ียน “วันการแลกเปล่ียนเรียนรู้ KM Sharing ที่มอียู่ในส่วนงานหรือตัวบคุคล อย่างนอ้ยจ านวน 20 ส่วนงาน เงินรายได้ จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

เรียนรู้ day” คร้ังที่ 6 มาน าเสนอ แบง่ปนั และแลกเปล่ียน -มจี านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม โครงการพัฒนา ม. -ส่วนงาน

เรียนรู้ร่วมกนั จ านวน 300 คน ป ีงปม.2562

-มจี านวนองค์ความรู้ ที่น ามาถ่ายทอด

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ไมน่อ้ยกว่า 

20 เร่ือง

-ระดับค่าเฉล่ียความพงึพอใจในการ

เข้าร่วมโครงการ ระดับ 4.00 

-จ านวนองค์ความรู้ที่ส่วนงานหรือ

เครือข่ายน าไปปฏบิติั 

(10 เร่ือง/องค์ความรู้)

แผนการจดัการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2561
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2. แผนงาน
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสูค่วามส าเรจ็ ระยะเวลา เปา้หมาย ตวัชี้วัด งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ที่ (บาท)
6 การประเมนิผลการ -ติดตามการด าเนนิงานจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน - เพื่อติดตามความกา้วหนา้ในการ -มกีารติดตามผลการด าเนนิงาน - -คณะกรรมการด าเนนิการ

จัดการความรู้ จากส่วนงาน ปลีะ 2 คร้ัง ก.พ.2562 จัดการความรู้ของส่วนงาน ปลีะ 2 คร้ัง จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

และการน าความรู้ รอบ 9 เดือน - เพื่อสรุปและประเมนิผลการ -ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ไปใช้ประโยชน์ เม.ย.2562 ด าเนนิงานและของผลส าเร็จในการ ตามแผนการจัดการความรู้ ร้อยละ 80 -ส่วนงาน

จัดการความรู้ของส่วนงาน

-ติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เม.ย-พ.ค.2562 -เพื่อติดตามการน าองค์ความรู้ที่ได้ -จ านวนเร่ือง/องค์ความรู้ที่ส่วนงาน

ไปใช้ประโยชนใ์นการปฏบิติังาน หรือเครือข่ายน าไปปฏบิติั 

ของบคุลากร (10 เร่ือง/องค์ความรู้)

-จ านวนส่วนงาน/หนว่ยงาน 

ที่น าองค์ความรู้ไปใช้

(10 ส่วนงาน/หนว่ยงาน)

-สรุปประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผน พ.ค.2562 -สรุปรายงานผลการด าเนนิการตาม -ทกุส่วนงานมส่ีวนร่วมในการจัดการ

ของทกุส่วนงานในภาพรวม แผนการจัดการความรู้ของส่วนงาน/ ความรู้ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในภาพรวม เสนอต่อ

มหาวิทยาลัยทราบ

ปีการศึกษา 2561
แผนการจดัการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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