
 

 

 

 

  

การประเมินผลการประเมินผล  
เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 255959  

  
  
  
  

  

        
  
  
  
  
  

กองนโยบายและแผนกองนโยบายและแผน  
มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร



แผนที่ 3   

        กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  ::    11. .   ออาจารย์ภายในคณะาจารย์ภายในคณะ  

                22.  บุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุน.  บุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุน  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  :   กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่
จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติราชการ
ตาม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. พัฒนาความ
เข้มแข็งในการจัด
การศึกษาให้
บัณฑิตมีคุณภาพ
มาตรฐานพร้อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
2. สร้างความ
เข้มแข็งในการ
บริหารจัดการ
และพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 
 
 

1.2  ผลิตบัณฑิตให้
เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตที่ดี 
1.3  มีระบบบริหาร
จัดการที่คล่องตัว 
ยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพ 

 

จ านวนอาจารย์/ 
บุคลากร 

ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 75 ความรู้ในการ
พัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และ

พันธกจิของ
มหาวิทยาลัยและ

การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ร้อยละ 90 
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                           การจัดการความรู ้กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 
                แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
-  ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ระบุเรื่อง 3 เรื่องหรือ
มากกว่าที่ด าเนินการตามแผน) 

จ านวนรายการ
ความรู้

ปีงบประมาณ 2559 

3 เรื่อง 4 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
และบุคลากร 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 75 

ร้อยละ 90 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

มีทะเบียน
ความรู้/ 

คลังความรู้ทุก
คณะ/หน่วยงาน

สนับสนุน 
 (23 หน่วยงาน) 

1 หน่วยงาน 
มีทะเบียนความรู้ 

คลังความรู้มี
จ านวน 

 53 เรื่อง 
 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/
การออกแบบก่อสร้าง 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ 

อย่างน้อย 
 1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

5. การเข้าถึงความรู้ 
 (ระบุช่องทางท่ีด าเนินการ) 
1. เผยแพรล่งเว็บไซต ์
2. จัดท าเป็นเอกสาร 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
4. จัดสัมมนาฝึกอบรม ฯ 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6. การศึกษาต่อ 
7. การสอนงาน/ระบบพี่เลี้ยง 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

 
 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

7 ช่องทาง 
 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Web 
blog / Web board / e - mail / 
Facebook ฯลฯ 

-  จ านวนครั้งของ
การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

4 ครั้ง 
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                           การจัดการความรู ้กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

                แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 - การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

-  จ านวน CoP 1 CoP ต่อคณะ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 
(23 CoP) 

3 CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์ 
และบุคลากรที่ได้รับ 
ความรู้และสามารถ 

น าผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 90 

  
สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ขาดการบันทึกองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน  
2. กองนโยบายและแผนได้รับมอบหมายงานแทรกจ านวนมาก บุคลากรไม่มีเวลาในการจัดท าบันทึก 

การเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 

1. รณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานให้มีการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน   
2. รณรงค์/ฝึกฝนให้บุคลากรเขียนงานเชิงวิชาการ  และเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
3. ก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชัดเจน   
4. พัฒนาเว็บไซต์ KM อย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 

 
ประสิทธิผลของการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
1. สามารถน าผลการจัดการความร้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสร้าง
สมรรถนะและประสบการณ์ในการท างาน 3.65 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/
คณะ/หน่วยงาน 

3.52 

3. มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ 

3.57 

4. มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พ่ึงของสังคม 3.61 
5. มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเกิดการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 3.57 
  


