
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการจัดการความรู้ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

วิสัยทัศน ์ มหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรูด้้วยเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาวิชาชีพเป็นท่ีพึ่งของสังคม 

 

พันธกิจ  1. ด าเนินการจัดการความรู้สู่กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรให้เปน็ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 

  2. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาอย่างมี  
   คุณภาพ 

  3. พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความรูด้้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสร้าง 
และพัฒนาอาชีพ เป็นที่พ่ึงของสังคม 

 

 เป้าประสงค์ 1. มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ยั่งยืน 

   2. ให้เป็นแหล่งการศึกษาเป็นท่ียอมรับด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มี 
ความเข้มแข็งด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาสากล เป็นท่ีพึ่งของสังคมทั้งในและ 

ต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

3. เป็นคณะและมหาวิทยาลยัที่สร้างแรงบันดาลใจในการบริการในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ 

สัมพันธ์สูร่ะดับนานาชาติ ผลิตบณัฑิตที่มีอัตลักษณ์และมีศักยภาพในการสร้างอาชีพท่ีสามารถแข่งขัน
ได ้

 

 นโยบาย  1. เร่งรดัให้ทุกหน่วยงานน าการบริหารจดัการความรูไ้ปใช้ในการพัฒนางานในคณะ 

2. น าการจดัการความรูม้าพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานใน
คณะ 

3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

เป้าหมาย จ านวนองค์วามรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ในประเด็น
ดังนี ้

  1. องค์ความรูด้้านวิชาการ  
   เป้าหมาย : บุคลากรสายวิชาการ 
  2. องค์ความรูด้้านการส่งเสริมพฒันาวิชาการ 

   เป้าหมาย : บุคลากรสายสนับสนนุสังกัดส านัก สถาบัน  
และผูป้ฏิบัติงานสนับสนุนระดับคณะที่เกี่ยวข้อง 

  3. องค์ความรูด้้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ 

   เป้าหมาย : บุคลากรสายสนับสนนุสังกัดส านักงานอธิการบดี  
                                               และส านักงาน ตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนระดับคณะท่ีเกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ 1. จัดโครงสร้างการด าเนินงานบรหิารจัดการความรู้ 
 2. เสริมสร้างความรู้ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานในทุกพันธกิจ 

 3. พัฒนาคลังความรู้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบและเผยแพร่ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

 5. สนับสนุนการด าเนินการน าองค์ความรู้มาพัฒนาการฏิบตัิงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 6. ติดตามประเมินผลและจัดท าแผนพัฒนาด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อใช้กระบวนการบริหารจัดการความรู้พัฒนางานของคณะและมหาวิทยาลยัให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรูสู้่การผลิตบณัฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจดัการศึกษาให้มีคณุภาพและประสทิธิภาพ 

 3. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของคณะสู่มาตรฐานสากล 

 

มาตรการ 1. ก าหนดนโยบายบริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและน าไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติจริง 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรูใ้นองค์กร และก าหนดหนา้ที่ความ

รับผิดชอบ 

 3. จัดท าแผนการด าเนินการ แผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการตามยุทธศาสตร์การจดัการความรู้ 
 4. มีการติดตามและการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของคณะด าเนินการจัดการความรู้อยา่งเป็น

ระบบ 

 5. มีการจัดท าคลังความรู้ทีร่วบรวมองค์ความรู้ของคณะไว้เป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น 

 6. มีการเผยแพร่องค์ความรูเ้พื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูส้นใจ 

 7. มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการจดัการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในคณะ ในระบบการ
ตรวจประเมินภายในให้เรียบร้อย ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

  
      ลงช่ือ ................................................................. 
                                (นายจิระศกัดิ์  ธาระจักร์) 
            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 



 
แผนการสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคณุภาพ 

เป้าประสงค์ (Objective) 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์ 5.3.5 จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบตัิงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม 

 
ล าดับ ประเด็นองค์ความรู้ที่จ าเป็น เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ จ านวนองค์ความรู้ 
1 องค์ความรู้ด้านวิชาการ คณะ 

- บุคลากรสายวิชาการ 
 

อย่างน้อย 2 เรื่อง 
2 องค์ความรู้ด้านการส่งเสรมิพัฒนาวิชาการ คณะ 

- บุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3 องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนนุระดับคณะ  
(ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้ส านักงาน
อธิการบดี และส านักงานตรวจสอบภายใน) 

คณะ 

- บุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

อย่างน้อย 1 เรื่อง 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : พัฒนาความสามารถด้านองค์ความรู้ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนในคณะให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
ผู้ทบทวน : ........................................................................... 
                             (นายจิระศักดิ์  ธาระจักร์) 
                   ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ : ....................................................................... 
                         (นายจิระศักดิ์  ธาระจักร์) 

            ผู้บริหารสูงสดุของส่วนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ตามประเด็นองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะ 

1.1 องค์ความรู้ด้านวิชาการ – การน าองค์ความรู้ของบุคลากรสายวิชาการที่ได้จากการจดัการความรู้มาพัฒนา 
การปฏิบัติงานจริงของคณะอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 

 

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

ชื่อส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 องค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการจัดความรู ้ จ านวนองค์ความรู ้
ที่ผ่านกระบวนการจัด

ความรู ้

อย่างน้อย 

2 เรื่อง 
 

 

บุคลากร 
สายวิชาการ
สังกัดคณะ 

2 กิจกรรมการแบ่งปัน ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ จ านวนอาจารย ์

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

3 การเข้าถึงความรู ้ จ านวนช่องทาง 
ที่เข้าถึงความรู ้

อย่างน้อย  
3 ช่องทาง 

 

ผู้ทบทวน : ........................................................................... 
                            (นายจิระศักดิ์  ธาระจักร์) 
                   ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ : ....................................................................... 
                         (นายจิระศักดิ์  ธาระจักร์) 

            ผู้บริหารสูงสดุของส่วนราชการ (CEO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะ 

2.1 องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ - การน าองค์ความรู้ของอาจารย/์บุคลากรสนับสนนุด้านการส่งเสริม
พัฒนาวิชาการที่ได้จากการจัดการความรู้มาพัฒนาการปฏิบตัิงานจรงิของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรปูธรรม 

 

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

ชื่อส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 องค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการจัดความรู ้ จ านวนองค์ความรู ้
ที่ผ่านกระบวนการจัด

ความรู ้

อย่างน้อย 

1 เรื่อง 
บุคลากร 
สายสาย

สนับสนุนสังกัด
คณะที่

เกี่ยวข้องกับ 
สวพ., สวส., 

สวท., สภ., สด.
, สอญ. 

2 กิจกรรมการแบ่งปัน ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ จ านวนอาจารย/์
บุคลากร 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

3 การเข้าถึงความรู ้ จ านวนช่องทาง 
ที่เข้าถึงความรู ้

อย่างน้อย  
3 ช่องทาง 

 

ผู้ทบทวน : ........................................................................... 
                            (นายจิระศักดิ์  ธาระจักร์) 
                   ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ : ....................................................................... 
                         (นายจิระศักดิ์  ธาระจักร์) 

            ผู้บริหารสูงสดุของส่วนราชการ (CEO) 
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3. หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะ 

3.1 องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ (ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี 
และส านักงานตรวจสอบภายใน) - การน าองค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ                
ที่ได้จากการจัดการความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 

 

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

ชื่อส่วนราชการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 องค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการจัดความรู ้ จ านวนองค์ความรู ้
ที่ผ่านกระบวนการจัด

ความรู ้

อย่างน้อย 

1 เรื่อง 
บุคลากร 
สายสาย

สนับสนุนสังกัด
คณะที่

เกี่ยวข้องกับ 
สอ., ตสน., 

ศบธ. 

2 กิจกรรมการแบ่งปัน ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ จ านวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

3 การเข้าถึงความรู ้ จ านวนช่องทาง 
ที่เข้าถึงความรู ้

อย่างน้อย  
3 ช่องทาง 

 

ผู้ทบทวน : ........................................................................... 
                            (นายจิระศักดิ์  ธาระจักร์) 
                   ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ : ....................................................................... 
                         (นายจิระศักดิ์  ธาระจักร์) 

            ผู้บริหารสูงสดุของส่วนราชการ (CEO) 
 


