
 

 

 

 

  

การประเมินผลการประเมินผล  
เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้  

ปีงบประมาณ 255ปีงบประมาณ 25566  
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แผนที่ 1 
 
  กลุ่มเป้าหมาย  :  อาจารย์ในคณะ 
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 
การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

ชื่อส่วนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

(Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1. จัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ 

1.1 เป็นแหล่งการศึกษาด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยี                 
เชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและได้
มาตรฐานสากล 
1.2 สร้างคนคุณภาพสู่โลก
อาชีพ 

จ านวนอาจารย์ 
ในคณะที่ได้รับ 

การพัฒนา 

ร้อยละ 75 องค์ความรู้ในพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือบูรณาการ
ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 83.42 
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แผนการจัดการความรู้ แผนที่ แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 11  
  

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

-  องค์ความรู้ในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อ                 
บูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
(ระบุ 3 เรื่องหรือมากกว่าที่ด าเนินการตามแผน) 

จ านวนรายการความรู้
ปีงบประมาณ 2556 

27 เรื่อง  
(คณะละ 3  เรื่อง) 

47 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 83.42 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/คลัง
ความรู้ทุกคณะ (9 คณะ) 

9 คณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างน้อย  
1 กิจกรรม 

15 กิจกรรม 

5. การเข้าถึงความรู้ 
(ระบุช่องทางท่ีด าเนินการ) 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

5 ช่องทาง 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง 
Web blog / Web board / e - mail / Facebook ฯลฯ 
 
-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

-  จ านวน CoP 

1 ครั้ง 
 
 
 

1  CoP ต่อคณะ 
(9 CoP) 

17 ครั้ง 
 
 
 

9 CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์ 
ในคณะที่ได้รับความรู้และ

สามารถน าผลไปใช้ 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 81.99 
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แผนที่ 2    

        กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  ::    อาจารย์ในคณะ อาจารย์ในคณะ   

  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ   
การปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน 

1. สร้างและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้
มาตรฐาน 
 
 

2.1  สร้างและถ่ายทอด
องค์ความรู้เชิงบูรณาการ
เพ่ือการแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

จ านวนอาจารย์ 
ในคณะที่ได้รับ 

การพัฒนา 

ร้อยละ 75 การเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย ร้อยละ 82.97 
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แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

-  การเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย 
   (ระบุเรื่อง 3 เรื่องหรือมากกว่าที่ด าเนินการตามแผน) 

จ านวนรายการ 
ความรู้ 

ปีงบประมาณ 2556 

27  เรื่อง 
 (คณะละ 3 เรื่อง) 

31 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 75 

ร้อยละ 84.82 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ทุกคณะ 

 (9 คณะ) 

 9 คณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างน้อย 
 1 กิจกรรม 

15 กิจกรรม 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
5. การเข้าถึงความรู้ 

(ระบุช่องทางท่ีด าเนินการ) 
 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

5 ช่องทาง 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง 
Web blog / Web board / e - mail / Facebook 
 
-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ 
 

-  จ านวน CoP 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 CoP ต่อคณะ 
(9 CoP) 

15 ครั้ง 
 
 
 

9 CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์ 
ในคณะที่ได้รับ 

ความรู้และสามารถ 
น าผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 82.03 
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แผนที่ 3    

        กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  ::    11. .   ออาจารย์ภายในคณะาจารย์ภายในคณะ  

                22.  บุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุน.  บุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุน  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ 
การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มีคุณภาพ 
 
 

1.1  เป็นแหล่งการศึกษา
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและ
ได้มาตรฐานสากล 
1.2  สร้างคนคุณภาพสู่โลก
อาชีพ 

 

จ านวนอาจารย์/ 
บุคลากร 

ที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 75 ความรู้ในการเพ่ิมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 90.88 
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แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 
                แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

-  ความรู้ในการเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ระบุเรื่อง 3 เรื่องหรือมากกว่าที่ด าเนินการ
ตามแผน) 

จ านวนรายการความรู้
ปีงบประมาณ 2556 

69 เรื่อง (คณะ/ 
หน่วยงาน 
ละ 3 เรื่อง) 

196 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
และบุคลากร 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 75 

ร้อยละ 91.98 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ทุกคณะ/
หน่วยงานสนับสนุน 

 (23 หน่วยงาน) 

23 หน่วยงาน 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ 

อย่างน้อย 
 1 กิจกรรม 

42 กิจกรรม 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

5. การเข้าถึงความรู้ 
 (ระบุช่องทางท่ีด าเนินการ) 
 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

5 ช่องทาง 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง 
Web blog / Web board / e - mail / Facebook ฯลฯ 
 
-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

-  จ านวน CoP 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 CoP ต่อคณะ/
หน่วยงานสนับสนุน 

(23 CoP) 

97 ครั้ง 
 
 
 

25 CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์ 
และบุคลากรที่ได้รับ 
ความรู้และสามารถ 

น าผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 87.73 
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                           ศูนย์การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
  

1. บุคลากรมีภาระงานมากและมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ในบางคณะ/หน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานจัดการความรู้ ได้แก่ การ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงในการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์การจัดการความรู้และหน่วยงานการจัดการความรู้ใน
มหาวิทยาลัย 

3. ขาดสถานที่ในการท ากิจกรรมการจัดการความรู้ในบางหน่วยงาน 
4. อาจารย์และบุคลากรในคณะมีเวลาว่างไม่ตรงกันท าให้เกิดปัญหาการท ากิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 

  ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง  
  

1. สร้างบรรยากาศ กิจกรรมสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมการท างานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการและเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 
2. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
3. ร่วมมือประสานงานเครือข่ายภายใน/ภายนอก เพ่ือบริหารจัดการความรู้ร่วมกัน 
4. ใช้สถานที่ในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยร่วมกันในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
5. พยายามจัดตารางเวลาว่างของอาจารย์และบุคลากรให้ตรงกันหรืออาจต้องใช้นอกเวลาราชการจัดกิจกรรมบ้างเป็นบางครั้งและกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บนเว็บไซต์ KM ใน Web Blog , Facebook  ฯลฯ 

ประสิทธิผลของการด าเนินงานการจัดการความรู้ประสิทธิผลของการด าเนินงานการจัดการความรู้  
  
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับความรู้จากการบริหารจัดการความรู้ในการปรับปรุงพัฒนางานเพ่ิมสมรรถนะ  ประสบการณ์และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ส่งผลให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน  เกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งผลให้
ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก เป็นที่ยอมรับ  


