
 

 

 

 

  

การประเมินผลการประเมินผล  
เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 256060  

  
  
  
  

  

        
  
  
  
  
  

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 

๑. การสร้าง
ความเข้มแข็งของ
การบริหารจัดการ
และพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 
 
 

๑.๑  มีระบบบริหาร
จัดการที่คล่องตัว 
ยืดหยุ่น และมี
ประสิทธิภาพ 

 

จ ำนวน 
บุคลำกร 

ทีไ่ด้รับกำร
พัฒนำ 

ร้อยละ 75 ควำมรู้ในกำร
พัฒนำสมรรถนะ
กำรปฏิบัติงำน

เพ่ือตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์และ

พันธกิจของ
มหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 92.59 
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                           กำรจัดกำรควำมรู ้กองนโยบำยและแผน  มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

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

1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ 
-  ควำมรู้ในกำรพัฒนำสมรรถนะใน
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์และพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยและกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน (ระบุเรื่อง 3 เรื่องหรือ
มำกกว่ำที่ด ำเนินกำรตำมแผน) 

จ ำนวนรำยกำร
ควำมรู้

ปีงบประมำณ 2559 

4 เรื่อง 4 เรื่อง 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
-  ภำยในหน่วยงำน 
-  ภำยนอกหน่วยงำน 

จ ำนวนอำจำรย์ 
และบุคลำกร 

ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่ำ 
 ร้อยละ 75 

ร้อยละ 92.59 

3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท ำทะเบียนควำมรู้/คลังควำมรู้ 

มีทะเบียนควำมรู้/ 
คลังควำมรู้ 

มีทะเบียน
ควำมรู้/ 

คลังควำมรู้ทุก
คณะ/หน่วยงำน

สนับสนุน 
 (23 หน่วยงำน) 

1 หน่วยงำน 
มีทะเบียนควำมรู้ 

คลังควำมรู้มี
จ ำนวน 

 56 เรื่อง 
 

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
-  จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและแผน/
กำรออกแบบก่อสร้ำง 

มีกิจกรรมกำร 
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ 

อย่ำงน้อย 
 1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
 (ระบุช่องทำงท่ีด ำเนินกำร) 
1. เผยแพรล่งเว็บไซต ์
2. จัดท ำเป็นเอกสำร 
3. บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
4. กำรอบรม สมัมนำ กิจกรรมถ่ำยทอด
แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวปฏิบัติที่ด ี
6. ชุมชนนักปฏิบัติ 
7. กำรสอนงำน 
8. กำรหมุนเวียนพี่เลี้ยง 

มีจ ำนวนช่องทำงที่ 
เข้ำถึงควำมรู้ 

 
 

อย่ำงน้อย  
2 ช่องทำง 

4 ช่องทำง 
 

6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนทำง Web 
blog / Web board / e - mail / 

-  จ ำนวนครั้งของ
กำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

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

Facebook ฯลฯ 
-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 - กำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระ
นคร 

 
-  จ ำนวน CoP 

 
1 CoP ต่อคณะ/

หน่วยงำน
สนับสนุน 
(23 CoP) 

 
4 CoP 

7. กำรเรียนรู้ 
-  กำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้มำปรับใช้
ในกำรปฏิบัติงำน 
 

จ ำนวนอำจำรย์ 
และบุคลำกรที่ได้รับ 
ควำมรู้และสำมำรถ 

น ำผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 92.59 

  
สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ขำดกำรบันทึกองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน  
2. กองนโยบำยและแผนได้รับมอบหมำยงำนแทรกจ ำนวนมำก บุคลำกรไม่มีเวลำในกำรจัดท ำบันทึก 

กำรเรียนรู้ กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 

1. รณรงค์ให้บุคลำกรในหน่วยงำนให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน   
2. รณรงค์/ฝึกฝนให้บุคลำกรเขียนงำนเชิงวิชำกำร  และเผยแพร่ในช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ 
3. ก ำหนดปฏิทินกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชัดเจน   
4. พัฒนำเว็บไซต์ KM อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นช่องทำงกำรเผยแพร่ควำมรู้ 

 
ประสิทธิผลของการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

รำยกำร ค่ำเฉลี่ย 
1. สำมำรถน ำผลกำรจัดกำรควำมรู้ไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำงำน เสริมสร้ำง
สมรรถนะและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 3.36 

2. เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย/
คณะ/หน่วยงำน 

3.24 

3. มหำวิทยำลัย/คณะ/หน่วยงำนมีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมท่ีเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำรถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.28 

4. มหำวิทยำลัย/คณะ/หน่วยงำนเป็นแหล่งควำมรู้ที่เป็นที่พ่ึงของสังคม 3.32 
5. มหำวิทยำลัย/คณะ/หน่วยงำนเกิดกำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 3.28 
  


