
  

 

 

 

  

การประเมินผลการประเมินผล  
เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้  

คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ปีงบประมาณ 255ปีงบประมาณ 25588  
  
  
  
  

  

                      งานการจัดการความรู้งานการจัดการความรู้  
              คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนที่ 1 เป้าหมาย  :  คณะและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
  กลุ่มเป้าหมาย  :  คณาจารยแ์ละบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 
การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

ชื่อส่วนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

(Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

3.การสร้างความเข้มแข็ง
ของการจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

4.มีระบบบริหารจัดการที่
คล่องตัวยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนอาจารย์/ 
บุคลากรที่ได้รับ 

การพัฒนา 

ร้อยละ 75 องค์ความรู้ในพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
คณะ และการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ีอบูรณาการความรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 28.89 
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 11  
  

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

-  องค์ความรู้ในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และ การจัดการเรียนการสอนเพื่อ                 
บูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

1. องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
2. องค์ความรู้ด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของ
อาชีวศึกษา 
3. องค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 

จ านวนองค์ความรู้ 
ปีงบประมาณ 2558 

     3  เรื่อง 3 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์/บุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 28.89 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

จ านวนทะเบียนคลัง
ความรู้/คลังความรู้ 

1 ทะเบียนความรู้/คลัง
ความรู้ (1 คณะ) 

มีคลังความรู้ของคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จ านวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างน้อย  
1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

5. การเข้าถึงความรู้ 
- เผยแพร่ผ่านทาง Web site km คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

2 ช่องทาง 
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-  มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 
 
-  ไม่มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

-  จ านวน CoP 

1 ครั้ง 
 
 
 

1  CoP ต่อคณะ 
(9 CoP) 

1 ครั้ง 
 
 
 

0 CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์/บุคลากร 
ที่ได้รับความรู้และสามารถ

น าผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนที่ 2    

        กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  ::    อาจารย์ในคณะ อาจารย์ในคณะ   

  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ   
การปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน 

1.พัฒนาความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 

1.2ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี 
คนเก่งและมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตที่ดี 

จ านวนอาจารย์ 
ในคณะที่ได้รับ 

การพัฒนา 

ร้อยละ 75 การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ร้อยละ 0 
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
-  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

1. องค์ความรู้ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
2. องค์ความรู้ด้านการเพ่ิมผลผลิตงานวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพร่ 
3. องค์ความรู้ด้านการสร้างผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวนรายการ 
ความรู้ 

ปีงบประมาณ 2557 

3 เรื่อง 3 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 75 

ร้อยละ 0    

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้คณะ 

 (1 คณะ) 

มีคลังความรู้ของคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างน้อย 
 1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

5. การเข้าถึงความรู้ 
- เผยแพร่ผ่านทาง Web site km คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- หนังสือเวียน 
  

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

3 ช่องทาง 
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-  มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 
 
-  ไม่มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ 
 

-  จ านวน CoP 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 CoP ต่อคณะ 
(1 CoP) 

1 ครั้ง 
 
 
 

0 CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์ 
ในคณะที่ได้รับ 

ความรู้และสามารถ 
น าผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100    
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

  แผนที่ 3    
        กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  ::    11. .   ออาจารย์ภายในคณะาจารย์ภายในคณะ  

                22. .   บุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุนบุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุน  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ 
การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. พัฒนาความเข้มแข็งในการ
จัดการศึกษาให้บัณฑิตมี
คุณภาพมาตรฐานพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
2. สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 
 
 

1.2  ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตที่ดี 
1.3  มีระบบบริหารจัดการที่
คล่องตัว ยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพ 

 

จ านวนอาจารย์/ 
บุคลากร 

ที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 75 ความรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เพ่ือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 74.71 
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 
                แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

-  ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

1. องค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ในองค์กร 
2. องค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
3. องค์ความรู้ด้านประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
4. องค์ความรู้ด้านหลักการและกระบวนการการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนรายการความรู้
ปีงบประมาณ 2557 

3 เรื่อง 4 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
และบุคลากร 

ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 75 

ร้อยละ 74.71 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ทุกคณะ/
หน่วยงานสนับสนุน 

 (1 หน่วยงาน) 

มีคลังความรู้ของคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างน้อย 
 1 กิจกรรม 

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

- เผยแพร่ผ่านทาง Web site km คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

2 ช่องทาง 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
 
-  ไม่มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

-  จ านวน CoP 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 CoP ต่อคณะ/
หน่วยงานสนับสนุน 

(1 CoP) 

1 ครั้ง 
 
 
 

0 CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์ 
และบุคลากรที่ได้รับ 
ความรู้และสามารถ 

น าผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 
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สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. บุคลากรในหน่วยงานให้ความสนใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) น้อย  
2. ภายในคณะยังไม่มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
3. คณะไม่มีการสร้างแรงดึงดูด หรือแรงกระตุ้นที่เหมาะสม หรือมากเพียงพอให้บุคคลากรเกิดความสนใจ 

 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
 1. รณรงค์ให้บุคลากรให้ความส าคัญในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้มากขึ้น 
 2. รณรงค์ให้บุคลากรสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ภายในคณะ 
 
ประสิทธิผลของการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.20 คิดเป็นร้อยละ 64.00 โดยมีความเห็นว่า คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสามารถน าผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะ และ ประสบการณ์ในการท างาน และ เกิดก ารปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในคณะ มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 3.59 คิดเป็นร้อยละ 71.80 รองลงมาได้แก่ คณะมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ คณะเกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 2.96 คิดเป็นร้ อยละ 59.20 และอันดับสุดท้าย 
ได้แก่ คณะเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พ่ึงของสังคม มีค่าเฉลี่ย 2.91 คิดเป็นร้อยละ 58.20 


