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เปาหมายและแผนการจัดการความรูเปาหมายและแผนการจัดการความรู  
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กองนโยบายและแผนกองนโยบายและแผน  
มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร



แผนที ่3   

        กลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  ::    11. .   ออาจารยภายในคณะาจารยภายในคณะ  

                22.  บุคลากรภายในหนวยงานสนับสนุน.  บุคลากรภายในหนวยงานสนับสนุน  

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 

การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลกัดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ  :   กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารบัรอง 

เปาหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่
จําเปนตอ 

การปฏิบัติราชการ
ตาม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

1. พัฒนาความ
เขมแข็งในการจัด
การศึกษาให
บัณฑิตมีคุณภาพ
มาตรฐานพรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 
2. สรางความ
เขมแข็งในการ
บริหารจัดการ
และพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาสูความ
เปนเลิศ 
 
 

1.2  ผลิตบัณฑิตให
เปนคนดี คนเกง 
และมีทักษะในการ
ดํารงชีวิตที่ดี 
1.3  มีระบบบริหาร
จัดการที่คลองตัว 
ยืดหยุนและมี
ประสิทธิภาพ 

 

จํานวนอาจารย/ 
บุคลากร 

ที่ไดรับการ
พัฒนา 

รอยละ 75 ความรูในการ
พัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรและ

พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและ

การเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

รอยละ 90 
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                           การจัดการความรู กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 
                แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ  :  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 

1. การบงช้ีความรู 
-  ความรูในการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและการเขาสูประชาคม
อาเซียน (ระบุเรื่อง 3 เรื่องหรอื
มากกวาที่ดําเนินการตามแผน) 

จํานวนรายการ
ความรู

ปงบประมาณ 2559 

3 เรื่อง 4 เรื่อง 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
-  ภายในหนวยงาน 
-  ภายนอกหนวยงาน 

จํานวนอาจารย 
และบุคลากร 

ที่เขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 
 รอยละ 75 

รอยละ 90 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 
-  จัดทําทะเบียนความรู/คลงัความรู 

มีทะเบียนความรู/ 
คลังความรู 

มีทะเบียน
ความรู/ 

คลังความรูทุก
คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 
 (23 หนวยงาน) 

1 หนวยงาน 
มีทะเบียนความรู 

คลังความรูมี
จํานวน 

 53 เรื่อง 
 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน/
การออกแบบกอสราง 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู 

อยางนอย 
 1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

5. การเขาถึงความรู 
 (ระบุชองทางที่ดําเนินการ) 
1. เผยแพรลงเว็บไซต 
2. จัดทําเปนเอกสาร 
3. บอรดประชาสัมพันธ 
4. จัดสัมมนาฝกอบรม ฯ 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
6. การศึกษาตอ 
7. การสอนงาน/ระบบพ่ีเลี้ยง 

มีจํานวนชองทางที่ 
เขาถึงความรู 

 
 

อยางนอย  
2 ชองทาง 

7 ชองทาง 

 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู / การ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูผานทาง Web 
blog / Web board / e - mail / 
Facebook ฯลฯ 

-  จํานวนครั้งของ
การแลกเปลี่ยน

เรียนรู 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

4 ครั้ง 
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                แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ  :  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 

-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 - การพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

-  จํานวน CoP 1 CoP ตอคณะ/
หนวยงาน
สนับสนุน 
(23 CoP) 

3 CoP 

7. การเรียนรู 
-  การนําการจดัการความรูมาปรับใช
ในการปฏิบัติงาน 
 

จํานวนอาจารย 
และบุคลากรทีไ่ดรับ 
ความรูและสามารถ 

นําผลไปใช 

รอยละ 70 รอยละ 90 

  
สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน 

1. ขาดการบันทึกองคความรูที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน  
2. กองนโยบายและแผนไดรับมอบหมายงานแทรกจํานวนมาก บุคลากรไมมีเวลาในการจดัทําบันทึก 

การเรียนรู การถายทอดองคความรู 
 ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 

1. รณรงคใหบุคลากรในหนวยงานใหมีการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน   
2. รณรงค/ฝกฝนใหบุคลากรเขยีนงานเชิงวิชาการ  และเผยแพรในชองทางการสื่อสารตางๆ 
3. กําหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหชัดเจน   
4. พัฒนาเว็บไซต KM อยางตอเน่ืองเพ่ือใชเปนชองทางการเผยแพรความรู 

 
ประสิทธิผลของการดําเนินงานการจัดการความรู 

รายการ คาเฉลี่ย 

1. สามารถนําผลการจัดการความรไปใชในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสราง
สมรรถนะและประสบการณในการทํางาน 3.65 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/
คณะ/หนวยงาน 

3.52 

3. มหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงานมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เสริมสราง
ประสิทธิภาพเอ้ือตอการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรุ 

3.57 

4. มหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงานเปนแหลงความรูที่เปนทีพ่ึ่งของสังคม 3.61 

5. มหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงานเกิดการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 3.57 

  


