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แผนท่ี 1  

  

    กลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  ::    คณะคณะ  

องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ   

การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือสวนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค(Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมาย 
ของตัวช้ีวัด 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. จัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
 
 

1.1  เปนแหลงการศึกษา
ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการท่ีเขมแข็ง
และไดมาตรฐานสากล 
1.2  สรางคนคุณภาพสูโลก
อาชีพ 

 

จํานวนคณาจารย 
ในคณะท่ีไดรับ 

การพัฒนา 

รอยละ 75       รอยละ  87.49  
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แผนการจัดการความรู แผนท่ี 1  

                แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. การบงชี้ความรู 

-  ความรูในพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

จํานวนรายการความรู

ปงบประมาณ 2554 

27 เรื่อง (คณะละ  

3 เรื่อง) 

110  เรื่อง 

2. การสรางและแสวงหาความรู 

-  ภายในหนวยงาน 

-  ภายนอกหนวยงาน 

จํานวนคณาจารย 

ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา  

รอยละ 75 

รอยละ  88.12 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

-  จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู 

มีทะเบียนความรู/ 

คลังความรู 

มีทะเบียนความรู/คลัง

ความรูทุกคณะ (9 คณะ) 

9  คณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มีกิจกรรมการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

อยางนอย  

1 กิจกรรม 

16  กิจกรรม 

5. การเขาถึงความรู 

-  เผยแพร Web site  

-  จัดทําเปนเอกสาร , e - document , หนังสือเวียน 

-  บอรดประชาสัมพันธ 

-  การอบรม , สัมมนา , กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ 

 

มีจํานวนชองทางท่ี 

เขาถึงความรู 

อยางนอย  

2 ชองทาง 

6  ชองทาง 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู / การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง 

Web blog / Web board / e - mail  ฯลฯ 

 

-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จํานวนครั้งของการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 

-  จํานวน CoP 

1 ครั้ง 

 

 

 

1 CoP ตอคณะ  

(9 คณะ) 

16  ครั้ง 

 

 

 

9  CoP 

7 การเรียนรู 

-  การนําการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

 

จํานวนคณาจารย 

ในคณะท่ีไดรับความรูและ

สามารถนําผลไปใช 

 

รอยละ 70 รอยละ  83.59 
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แผนท่ี 2 

  

    กลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  ::    คณะคณะ  / หนวยงาน/ หนวยงาน  

องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ 

การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือสวนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค(Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมาย 
ของตัวช้ีวัด 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. จัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
 
 

1.1  เปนแหลงการศึกษา
ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการท่ีเขมแข็ง
และไดมาตรฐานสากล 
1.2  สรางคนคุณภาพสูโลก
อาชีพ 

 

จํานวนคณาจารย 
และบุคลากร 

ท่ีไดรับ 
การพัฒนา 

รอยละ 75       รอยละ  90.00  
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แผนการจัดการความรู แผนท่ี 2 

                แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. การบงชี้ความรู 

-  ความรูในการเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

จํานวนรายการความรู

ปงบประมาณ 2554 

63 เรื่อง (คณะ/ 

หนวยงาน 

ละ 3 เรื่อง) 

169  เรื่อง 

2. การสรางและแสวงหาความรู 

-  ภายในหนวยงาน 

-  ภายนอกหนวยงาน 

จํานวนคณาจารย 
และบุคลากร 

ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 

 รอยละ 75 

รอยละ  89.46 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

-  จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู 

มีทะเบียนความรู/ 

คลังความรู 

มีทะเบียนความรู/ 

คลังความรูทุกคณะ/

หนวยงานสนับสนุน 

 (21 หนวยงาน) 

22  หนวยงาน 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มีกิจกรรมการ 

แลกเปลี่ยน 

เรียนรู 

อยางนอย 

 1 กิจกรรม 

96  กิจกรรม 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

5. การเขาถึงความรู 

-  เผยแพร Web site  

-  จัดทําเปนเอกสาร , e - document , หนังสือเวียน 

-  บอรดประชาสัมพันธ 

-  การอบรม , สัมมนา , กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ 

มีจํานวนชองทางท่ี 

เขาถึงความรู 

อยางนอย  

2 ชองทาง 

6  ชองทาง 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู / การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง 

Web blog / Web board / e - mail  ฯลฯ 

 

-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จํานวนครั้งของการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 

-  จํานวน CoP 

1 ครั้ง 

 

 

 

1 CoP ตอคณะ/

หนวยงานสนับสนุน 

(21 CoP) 

100  ครั้ง 

 

 

 

22  CoP 

7 การเรียนรู 

-  การนําการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

 

จํานวนคณาจารย 

และบุคลากรท่ีไดรับ 

ความรูและสามารถ 

นําผลไปใช 

รอยละ 70 รอยละ  88.31 
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แผนท่ี 3 

  

    กลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  ::    คณะคณะ    

องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ 

การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือสวนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค(Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมาย 
ของตัวช้ีวัด 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. สรางและถายทอด
องคความรูดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
ท่ีไดมาตรฐาน 
 
 

3.1  สรางและถายทอด
องคความรูเชิงบูรณาการ
เพ่ือการแขงขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

จํานวนคณาจารย 
ในคณะท่ีไดรับ 

การพัฒนา 

รอยละ 75       รอยละ  86.15  
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แผนการจัดการความรู แผนท่ี 3 

                แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. การบงชี้ความรู 

-  ความรูในพันธกิจดานการวิจัย 

จํานวนรายการ 

ความรู 

ปงบประมาณ 2554 

27 เรื่อง 

 (คณะละ 3 เรื่อง) 

95  เรื่อง 

2. การสรางและแสวงหาความรู 

-  ภายในหนวยงาน 

-  ภายนอกหนวยงาน 

จํานวนคณาจารย 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 

 รอยละ 75 

รอยละ  85.67 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

-  จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู 

มีทะเบียนความรู/ 

คลังความรู 

มีทะเบียนความรู/ 

คลังความรูทุกคณะ 

 (9 คณะ) 

9  คณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มีกิจกรรมการ 

แลกเปลี่ยน 

เรียนรู 

อยางนอย 

 1 กิจกรรม 

14  กิจกรรม 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

5. การเขาถึงความรู 

-  เผยแพร Web site  

-  จัดทําเปนเอกสาร , e - document , หนังสือเวียน 

-  บอรดประชาสัมพันธ 

-  การอบรม , สัมมนา , กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ 

มีจํานวนชองทางท่ี 

เขาถึงความรู 

อยางนอย  

2 ชองทาง 

6  ชองทาง 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู / การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง 

Web blog / Web board / e - mail  ฯลฯ 

 

-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จํานวนครั้งของการ

แลกเปลี่ยน 

เรียนรู 

 

-  จํานวน CoP 

1 ครั้ง 

 

 

 

1 CoP ตอคณะ 

( 9 CoP) 

12  ครั้ง 

 

 

 

9  CoP 

7 การเรียนรู 

-  การนําการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

 

จํานวนคณาจารย 

ในคณะท่ีไดรับ 

ความรูและสามารถ 

นําผลไปใช 

รอยละ 70 รอยละ  79.70 

  



 

สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

๑. บุคลากรมีภาระงานมากสงผลกระทบตอการสรางกิจกรรมการจัดการความรู 

๒. มีการเปลี่ยนบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูของคณะ/หนวยงาน 

๓. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงในการพัฒนาระบบ 

     สารสนเทศของศูนยการจัดการความรูและหนวยงานการจัดการความรูในมหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 

๑. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนสรางบรรยากาศ  แรงจูงใจ และสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเสริมสราง

ประสิทธิภาพและเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมของแตละ

หนวยงานเปนวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู 

๒. ขอความรวมมือคณะ/หนวยงาน แตงตั้งผูรับผิดชอบงานดานการจัดการความรูใหปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง 

๓. พัฒนาชองทางการสื่อสารในรูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

๔. รวมมือประสานงานเครือขายภายใน/ภายนอก เพ่ือบริหารจัดการความรูรวมกัน   

     

ประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดรับความรูจากการบริหารจัดการ

ความรูในการเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาท่ี สงผลใหการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในทุกดานและผานการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก เปนท่ี

ยอมรับ 


