
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ 

ปีงบประมาณ 2559 
 
 
 

 
 

       งานจัดการความรู้  
       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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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 ๗6.๐๐ 
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แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

-  องค์ความรู้ในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ                 
บูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 ระบบทะเบียนออนไลน์ Reg.rmutp.ac.th ส าหรับอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ 
1.2 การพิชิตข้อสอบ CompTIA Fundamental 
1.3 การประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (เกณฑ์ใหม่) 
 

จ านวนรายการความรู้
ปีงบประมาณ 2559 

3  เรื่อง 3 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 75 

ร้อยละ ๗6.๐๐ 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 
 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/คลัง
ความรู้ทุกคณะ  

๑ คณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างน้อย  
1 กิจกรรม 

๑ กิจกรรม 
 
 

http://www.km.hec.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/3.-แบบฟอร์มบันทึกการเล่าเรื่อง-แก้ไข-29-ต.ค.-2557.pdf
http://www.km.hec.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/3.-แบบฟอร์มบันทึกการเล่าเรื่อง-แก้ไข-29-ต.ค.-2557.pdf
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
5. การเข้าถึงความรู้ 

-เผยแพร่ Web site 
-จัดท าเป็นเอกสาร,e-document, 
หนังสือเวียน 
-ชุมชนนักปฏิบัติออนไลน์ (e-CoP) 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

๓ 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  
 

3 ครั้ง 
 
 
 

 1 CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
 

จ านวนอาจารย์ 
ในคณะที่ได้รับความรู้และ

สามารถน าผลไปใช้ 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 71.๐๐ 
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แผนที่ 2  

    กลุ่มเป้าหมาย  :  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 ๗6 
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แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

-  การเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย 
1.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา 
1.2 ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
1.3 การเตรียมบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และ
นานาชาติ ส าหรับนักวิจัยมือใหม่ 

จ านวนรายการ 
ความรู้ 

ปีงบประมาณ 2559 

3 เรื่อง  3 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 75 

ร้อยละ ๗6 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

 

๑ คณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างน้อย 
 1 กิจกรรม 

๑ กิจกรรม 

 
 
 

http://goo.gl/E2xYDI
http://goo.gl/E2xYDI
http://goo.gl/E2xYDI
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

5. การเข้าถึงความรู้ 
-เผยแพร่ Web site 
-จัดท าเป็นเอกสาร,e-document, 
หนังสือเวียน 
-ชุมชนนักปฏิบัติออนไลน์ (e-CoP) 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

 3 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  
 

๓ ครั้ง 
 
 
 

 1 CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
 

จ านวนอาจารย์ 
ในคณะที่ได้รับ 

ความรู้และสามารถ 
น าผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๗1 
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แผนที่ 3  

    กลุ่มเป้าหมาย  :  อาจารย์ภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

       

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 และ
บุคลากร 

ที่ได้รับการพัฒนา 
75 คน 

ร้อยละ 75 ความรู้ในการเพ่ิมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 77 
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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  
1.1 ระบบทะเบียนออนไลน์ Reg.rmutp.ac.th ส าหรับ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
1.2 แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายและการส่งเอกสารชดใช้
ใบส าคัญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
1.3 การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development 

จ านวนรายการความรู้
ปีงบประมาณ 2559 

3 เรื่อง 3 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
และบุคลากร 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 75 

ร้อยละ 77 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

 

๑ คณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ 

อย่างน้อย 
 1 กิจกรรม 

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

-เผยแพร่ Web site 
-จัดท าเป็นเอกสาร,e-document, 
หนังสือเวียน 
-ชุมชนนักปฏิบัติออนไลน์ (e-CoP) 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

๓ 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  
 

 ๓ ครั้ง 
 
 
 

๑ CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์ 
และบุคลากรที่ได้รับ 
ความรู้และสามารถ 
น าผลไปใช้ 70 คน 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 72 
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สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ของคณะฯ แต่ยังไม่สามารถกระตุ้นให้บุคลากรในคณะฯ ร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในกิจกรรมต่างๆ ได้มากนัก เนื่องจากบุคลากรในคณะฯ มีภาระงานสอน และภาระงานธุรการ รวมถึงพันธกิจอีก 3 
ด้าน คือ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และศิลปวัฒนธรรม  
 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
 
๑. ศูนย์การจัดการความรู้ ควรเสนอและก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักส าหรับการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในระดับคณะฯ 
และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 
๒. ศูนย์การจัดการความรู้ ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากส่วนกลางให้เพ่ิมมากข้ึนกว่านี้ จากปีละครั้ง เป็นปีละ 2-3 ครั้ง เพ่ือให้ครอบคลุมทั้ง 3 แผน 
๓. ศูนย์การจัดการความรู้ ควรมีระบบการประเมินการจัดการความรู้ในแต่ละปีงบประมาณจากส่วนกลางที่ดี และใช้งานได้จริง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการความรู้ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
๔. ศูนย์การจัดการความรู้ ควรเร่งสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการใช้ระบบ RMUTP CoP Web Blog ให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือช่วยลดปัญหาบุคลากรในระดับคณะฯ 
และระดับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับปัญหาการติดภารกิจที่ส าคัญตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน พร้อมทั้งให้ศูนย์การจัดการความรู้สร้างแรงกระตุ้น และแรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบ RMUTP CoP Web Blog ให้เพ่ิมข้ึนในทุกช่องทาง 
 
ประสิทธิผลของการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 
 คณะท าให้บุคลากรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒.89 อยู่ในระดับปานกลาง  ล าดับที่สอง คณะสามารถน า
ผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการท างาน ร้อยละ ๒.58 อยู่ในระดับปานกลาง  ล าดับที่สาม คณะเกิดการ
พัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ร้อยละ ๒.22 อยู่ในระดับปานกลาง และคณะมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพเอ้ือต่อการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ ๒.22 อยู่ในระดับปานกลาง ล าดับสุดท้าย คณะเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พ่ึงของสังคม ร้อยละ ๒.13 อยู่ในระดับปานกลาง    

 


