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แผนท่ี 1 
 
  กลุมเปาหมาย  :  อาจารยในคณะ 
 

องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ 
การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือสวนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

(Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
เปาหมาย 

ของตัวช้ีวัด 
องคความรูท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการตามประเด็น

ยุทธศาสตร 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

1. พัฒนาความเขมแข็งใน
การจัดการศึกษาใหบัณฑิตมี
คุณภาพตามมาตรฐานพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 

1.2 ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คน
เกงและมีทักษะในการดํารงชีวิต
ท่ีดี 

จํานวนอาจารย 
ในคณะท่ีไดรับ 

การพัฒนา 

รอยละ 75 องคความรูในพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย และ การจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือบูรณาการ
ความรูสูประชาคมอาเซียน 

รอยละ 87.68 
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แผนการจัดการความรู แผนท่ี แผนการจัดการความรู แผนท่ี 11  
  

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ช่ือสวนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. การบงชี้ความรู 

-  องคความรูในพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย และ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ                 
บูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน 
(ระบุ 3 เรื่องหรือมากกวาท่ีดําเนินการตามแผน) 

จํานวนรายการความรู
ปงบประมาณ 2557 

     3  เรื่อง 31 เรื่อง 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
-  ภายในหนวยงาน 
-  ภายนอกหนวยงาน 

จํานวนอาจารย 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา  
รอยละ 75 

รอยละ 88.01 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 
-  จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู 

มีทะเบียนความรู/ 
คลังความรู 

มีทะเบียนความรู/คลัง
ความรูทุกคณะ (9 คณะ) 

9 คณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

อยางนอย  
1 กิจกรรม 

15 กิจกรรม 

5. การเขาถึงความรู 
(ระบุชองทางท่ีดําเนินการ) 

มีจํานวนชองทางท่ี 
เขาถึงความรู 

อยางนอย  
2 ชองทาง 

4 ชองทาง 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู / การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง 
Web blog / Web board / e - mail / Facebook ฯลฯ 
 
-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
 

-  จํานวน CoP 

1 ครั้ง 
 
 
 

1  CoP ตอคณะ 
(9 CoP) 

15 ครั้ง 
 
 
 

9 CoP 

7. การเรียนรู 
-  การนําการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
 

จํานวนอาจารย 
ในคณะท่ีไดรับความรูและ

สามารถนําผลไปใช 
 

รอยละ 70 รอยละ 84.57 
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แผนท่ี 2    

        กลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  ::    อาจารยในคณะ อาจารยในคณะ   

  

องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ 

การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือสวนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

(Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมาย 
ของตัวช้ีวัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอ   
การปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงาน 

1. พัฒนาความเขมแข็งในการ
จัดการศึกษาใหบัณฑิตมี
คุณภาพตามมาตรฐานพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 
 
 

1.2  ผลิตบัณฑิตใหเปนคน
ดี คนเกงและมีทักษะใน
การดํารงชีวิตท่ีดี 

จํานวนอาจารย 
ในคณะท่ีไดรับ 

การพัฒนา 

รอยละ 75 การเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย 
และการตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 86.85  
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แผนการจัดการความรู แผนท่ี 2 
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. การบงชี้ความรู 
-  การเพ่ิมผลผลิตงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพร 
   (ระบุเรื่อง 3 เรื่องหรือมากกวาท่ีดําเนินการตามแผน) 

จํานวนรายการ 
ความรู 

ปงบประมาณ 2557 

3 เรื่อง 27 เรื่อง 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
-  ภายในหนวยงาน 
-  ภายนอกหนวยงาน 

จํานวนอาจารย 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 
 รอยละ 75 

รอยละ 87.52   

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 
-  จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู 

มีทะเบียนความรู/ 
คลังความรู 

มีทะเบียนความรู/ 
คลังความรูทุกคณะ 

 (9 คณะ) 

9 คณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

อยางนอย 
 1 กิจกรรม 

16 กิจกรรม 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

5. การเขาถึงความรู 
(ระบุชองทางท่ีดําเนินการ) 
 

มีจํานวนชองทางท่ี 
เขาถึงความรู 

อยางนอย  
2 ชองทาง 

4 ชองทาง 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู / การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง 
Web blog / Web board / e - mail / Facebook 
 
-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู 
 

-  จํานวน CoP 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 CoP ตอคณะ 
(9 CoP) 

13 ครั้ง 
 
 
 

9 CoP 

7. การเรียนรู 
-  การนําการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
 

จํานวนอาจารย 
ในคณะท่ีไดรับ 

ความรูและสามารถ 
นําผลไปใช 

รอยละ 70 รอยละ 83.96 
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แผนท่ี 3    

        กลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  ::    11. .   ออาจารยภายในคณะาจารยภายในคณะ  

                22.  บุคลากรภายในหนวยงานสนับสนุน.  บุคลากรภายในหนวยงานสนับสนุน  

องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ 

การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือสวนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

(Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามคํารับรอง เปาหมาย 

ของตัวช้ีวัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอ 
การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร 

ผลการ
ดําเนินงาน 

1. พัฒนาความเขมแข็งในการ
จัดการศึกษาใหบัณฑิตมี
คุณภาพมาตรฐานพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
2. สรางความเขมแข็งในการ
บริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูความเปน
เลิศ 
 
 

1.2  ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี 
คนเกง และมีทักษะในการ
ดํารงชีวิตท่ีดี 
1.3  มีระบบบริหารจัดการท่ี
คลองตัว ยืดหยุนและมี
ประสิทธิภาพ 

 

จํานวนอาจารย/ 
บุคลากร 

ท่ีไดรับการพัฒนา 

รอยละ 75 ความรูในการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เพ่ือตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

รอยละ 87.54 
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แผนการจัดการความรู แผนท่ี 3 
                แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ช่ือสวนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. การบงชี้ความรู 

-  ความรูในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการ
เขาสูประชาคมอาเซียน (ระบุเรื่อง 3 เรื่องหรือมากกวาท่ี
ดําเนินการตามแผน) 

จํานวนรายการความรู
ปงบประมาณ 2557 

3 เรื่อง 78 เรื่อง 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
-  ภายในหนวยงาน 
-  ภายนอกหนวยงาน 

จํานวนอาจารย 
และบุคลากร 

ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 
 รอยละ 75 

รอยละ 84.05 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 
-  จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู 

มีทะเบียนความรู/ 
คลังความรู 

มีทะเบียนความรู/ 
คลังความรูทุกคณะ/
หนวยงานสนับสนุน 

 (23 หนวยงาน) 

23 หนวยงาน 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู 

อยางนอย 
 1 กิจกรรม 

55 กิจกรรม 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

5. การเขาถึงความรู 
 (ระบุชองทางท่ีดําเนินการ) 
 

มีจํานวนชองทางท่ี 
เขาถึงความรู 

อยางนอย  
2 ชองทาง 

7 ชองทาง 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู / การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง 
Web blog / Web board / e - mail / Facebook ฯลฯ 
 
-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
 

-  จํานวน CoP 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 CoP ตอคณะ/
หนวยงานสนับสนุน 

(23 CoP) 

42 ครั้ง 
 
 
 

26 CoP 

7. การเรียนรู 
-  การนําการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
 

จํานวนอาจารย 
และบุคลากรท่ีไดรับ 
ความรูและสามารถ 

นําผลไปใช 

รอยละ 70 รอยละ 79.69 
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สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1. บุคลากรมีภาระงานมาก และเวลาวางไมตรงกัน ซ่ึงเปนปญหาในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู 
 2. อาจารยและบุคลากรไมใหความสําคัญและขาดวัฒนธรรมในองคกรในการมีสวนรวมสรางบรรยากาศการเรียนรู 
 3. มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูบอยในบางคณะ/หนวยงาน 
 
 
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
 1. บริหารเวลา ทําภาระงานอ่ืนใหเสร็จโดยเร็ว โดยปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานและใชชองทางการทํากิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากข้ึน 
 2. กระตุนการสรางบรรยากาศการเรียนรูและแรงจูงใจในการรวมกิจกรรมการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 
 3. ถามีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูตองใหมีการถายทอด/สอนงานใหกับผูรับผิดชอบใหมและสงมอบงานใหเรียบรอยกอน 
 
 
ประสิทธิผลของการดําเนินงานการจัดการความรู 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถนําผลการจัดการความรูไปใชในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสรางสมรรถนะและประสบการณในการทํางาน
ระดับมาก (4.02)  เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูของบุคลากรภายในระดับมาก (3.95)  มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเสริมสรางประสิทธิภาพเอ้ือตอการ
ถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับมาก (3.77)  เปนแหลงความรูท่ีเปนท่ีพ่ึงของสังคมระดับมาก (3.96)  เกิดการพัฒนามุงสูองคกรแหงการเรียนรูระดับมาก (3.95) และ
คาเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับมาก (3.93)   

  
  


