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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  
ดานการดำเนินงานตามพันธกิจ 

ประจำปพุทธศักราช ๒๕๖๕ ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

เร่ือง กลยุทธการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล 
กรณีศึกษา การยกระดับผลิตภัณฑปลาตะเพียนใบลานอยุธยา 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

การจำแนกองคความรูท่ีจำเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือหนวยงาน สถาบันอยุธยาศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด (KPI) เปาหมายของตัวช้ีวัด องคความรูท่ีจำเปน 
ตอการปฏิบัติราชการ 

เปาหมายของการจัดการความรู 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาทองถ่ิน 
 
นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 
พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูเพ่ือ
บูรณาการและยกระดับภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีมีคุณภาพ 
 
พันธกิจสถาบันอยุธยาศึกษา 
ยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินให
คงไวซึ่งเอกลกัษณและมี
คุณภาพเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

- พัฒนาสถาบัน
อยุธยาศึกษาใหเปน
ศูนยบูรณาการองค
ความรูและยกระดับ
ภูมิปญญาเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินอยาง
ตอเน่ือง 

 

-จำนวนผลิตภัณฑของ
ชุมชนท่ีไดรับการยกระดับ 
ไมนอยกวาปละ ๑ 
ผลิตภัณฑ 
 
 
 

- ไมนอยกวาปละ ๑ 
ผลิตภัณฑ 

กลยุทธการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชนเพ่ือการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญา
ทองถ่ินสูสากล กรณีศึกษา การยกระดับ
ผลิตภัณฑปลาตะเพียนใบลานอยุธยา 
 
องคความรูประกอบดวย  
1) การศึกษา คนควา และการเผยแพร ให
ความรู ดานภูมิปญญาทองถ่ิน 
2) องคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน  
3) องคความรู และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การสงเสริมและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน  
 

1) เพ่ือผลิตคูมือการปฏิบัติงาน 
2) เพ่ือเผยแพรใหความรูแกบุคคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษา และผูสนใจ
ท่ัวไป 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ดานการดำเนินงานตามพันธกิจ 
ช่ือหนวยงาน  : สถาบันอยุธยาศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร  : ยุทธศาสตรท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาทองถ่ิน 
องคความรูที่จำเปน (K)  : กลยุทธการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล  

กรณีศึกษา การยกระดับผลิตภัณฑปลาตะเพียนใบลานอยุธยา 
ตัวช้ีวัด (KPI)  : จำนวนผลิตภัณฑของชุมชนท่ีไดรับการยกระดับ ไมนอยกวาปละ ๑ ผลิตภัณฑ 
เปาหมายของการจัดการความรู  1) เพ่ือผลิตคูมือการปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือเผยแพรใหความรูแกบุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป  
 
ลำดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

1 การคนหาความรู  
- คณะกรรมการประชุมเพ่ือคัดสรรหัวขอใน
การจัดทำ KM ประจำปงบประมาณ 2565 
- วิเคราะหประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย และกลยุทธ เปาประสงค และ
ตัวชี้วัดของสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือเปน
แนวทางในการคัดสรรหัวขอในการจัดการ
ความรู 
- นำเสนอประเด็นการจัดการความรู  
 

ม.ค.-มี.ค. 
2565 

ประเด็นความรู  
ท่ีนำมาจัดการความรู 

1 ประเด็น คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการจัดการความรู  ของ
สถาบั นอ ยุ ธยาศึ กษ า  วิ เค ราะห
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
และกลยุทธ เปาประสงค และตัวชี้วัด
ของสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือเปน
แนวทางในการคัดสรรหัวขอในการ
จัดการความรู  โดยเนนการบรรลุ
วิสัยทัศน กลยุทธ และตัวชี้ วัดของ
หนวยงาน จึงไดมีการนำเสนอประเด็น
การจัดการความรู  ประจำป 2565 
เรื่อง กลยุทธการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการอนุรักษและ
สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล  
กรณีศึกษา การยกระดับผลิตภัณฑ
ปลาตะเพียนใบลานอยุธยา  
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ลำดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- ดำเนินการจัดการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษา และผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกหนวยงาน  
  

มี.ค.– พ.ค.
2565 

จำนวนครั้งท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ไมนอยกวา 6 
ครั้ง 

นักวิชาการศึกษา
ประจำสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- คณะกรรมการจัดการความรู ถอดองคความรู
จากการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ การ
ทำงานของบุคลากรแตละคน 
- จำแนกประเด็นความรู แตละเรื่อง ใหเปน
หมวดหมู  
-จัดทำเคาโครงเน้ือหา โดยการจำแนกเน้ือหาท่ี
ไดจากการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ปฏบิัติงาน ลงในหมวดหมูท่ีกำหนดไว จนได
เคาโครงสำหรับนำไปจัดทำคูมือปฏิบัติงาน 
 

มิ.ย. 2565 ตนแบบคูมือ
ปฏิบัติงาน 

1 ฉบับ คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 

4 การประมวลและกลัน่กรองความรู 
- จัดทำคูมือปฏิบัติงาน ใหมีความเปนระเบียบ  
และเสริมแผนภูมิและรูปภาพใหเหมาะแกการ
ถายทอดความรู 
- คณะกรรมการจัดการความรู กลั่นกรองคูมือ 
และปรับปรงุแกไขคูมือการปฏบิัติงาน และ
ดำเนินการปรับปรุงแกไขเน้ือหาใหสามารถ
สื่อสารกับผูใชคูมือไดอยางชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

มิ.ย.2565 คูมือปฏิบัติงาน 1 ฉบับ นักวิชาการศึกษา
ประจำสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
และผูทรงคุณวุฒิ/
ผูบริหาร สถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนา ๕ 
 

ลำดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

5 การเขาถึงความรู 
-คณะกรรมการจัดการความรู กำหนดวิธีการ
เขาถึงความรู 3 ชองทาง คือ  
1) เผยแพรคูมือการปฏิบัติงาน แกบุคลากรของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 
2) นำคูมือการปฏิบัติงาน เผยแพรบนเว็บไซต
สถาบันอยุธยาศึกษา สำหรับใหผูสนใจสามารถ
เขาถึงองคความรู 
3) จัดขอมูลใหความรูภายในหองศูนยขอมูล
อยุธยาศึกษาและศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรม
ของสถาบันอยุธยาศึกษา  

มิ.ย. 2565 การเผยแพรขอมูล 2 ชองทาง คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู และ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน แกผูปฏบิัติงาน
จากหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับหัวขอการ
จัดการความรู เชน นักศึกษา หรือบุคลากรจาก
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย หรือผูสนใจ
ท่ัวไป 

มิ.ย. 2565 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู และความ
คิดเห็น 

1 ครั้ง คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 

7 การเรยีนรู 
-บุคลากรภายในสถาบันอยุธยาศึกษา  
ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ และผูสนใจท่ัวไป มีการ
นำองคความรู ไปใชใหเกิดประโยชน ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ก.ค. 2565 การนำองคความรูไป
ใช 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
สถาบันอยุธยาศึกษา  
นักศึกษาและ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
และผูสนใจท่ัวไป 

คณะกรรมการ KM   
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