
  

 

 

 

  

การประเมินผลการประเมินผล  
เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้  

คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ปีงบประมาณ 255ปีงบประมาณ 25599  
  
  
  
  

  

                      งานการจัดการความรู้งานการจัดการความรู้  
              คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนที่ 1 เป้าหมาย  :  คณะ 
 
  กลุ่มเป้าหมาย  :  คณาจารยแ์ละบุคลากรคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  :  คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การสร้างความเข้มแข็งของการ
บริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 

มีระบบบริหารจัดการที่
คล่องตัวยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนอาจารย์/ 
บุคลากรที่ได้รับ 

การพัฒนา 

รอ้ยละ 75 องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติมืออาชีพ 

ร้อยละ 64.71 
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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 

-  องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
1. องค์ความรู้ด้านการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
2. องค์ความรู้ด้านการเขียน มคอ. 3/4/5/6/7 
3. องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 

จ านวนองค์ความรู้ 
ปีงบประมาณ 2559 

     3  เรื่อง 3 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์/บุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 64.71 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

จ านวนทะเบียนความรู้/
คลังความรู้ 

1 ทะเบียนคลังความรู้ มีคลังความรู้ของคณะฯ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จ านวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 กิจกรรม 3 กิจกรรม 
( มีการจัดโครงการให้ความรู้แก่ 

บุคลากรภายในคณะ ) 
5. การเข้าถึงความรู้ 

- เผยแพร่ผ่านทาง Web site km คณะฯ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะฯ 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ไมม่ีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง 0 ครั้ง 
 

- ไม่มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จ านวน CoP 1  CoP 0 CoP 
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
7. การเรียนรู้ 

- การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์/บุคลากร 
ที่ได้รับความรู้และสามารถ

น าผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 85.29 
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนที่ 2  เป้าหมาย  :  คณะ 
 
  กลุ่มเป้าหมาย  :  อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  
องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน 

การสร้างความเข้มแข็งของการ
บริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 
 

มีระบบบริหารจัดการที่
คล่องตัวยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนา 

รอ้ยละ 75 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ร้อยละ 73.53 
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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. องค์ความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย 
2. องค์ความรู้ด้านการจัดท าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
   ในวารสารวิชาการ 
3. องค์ความรู้ด้านการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย 

จ านวนองค์ความรู้ 
ปีงบประมาณ 2559 

3 เรื่อง 3 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 75 

ร้อยละ 73.53 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

จ านวนทะเบียนความรู้/
คลังความรู้ 

1 ทะเบียนคลังความรู้ มีคลังความรู้ของคณะฯ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จ านวนกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 
( มีการจัดโครงการให้ความรู้แก่ 

บุคลากรภายในคณะ ) 
5. การเข้าถึงความรู้ 

- เผยแพร่ผ่านทาง Web site km คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

จ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-  ไมม่ีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง 0 ครั้ง 
 

-  ไม่มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จ านวน CoP 1 CoP 0 CoP 
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
7. การเรียนรู้ 

-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์ในคณะที่
ได้รับความรู้และ 

สามารถน าผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 85.29 
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนที่ 3  เป้าหมาย  :  คณะ 
 
  กลุ่มเป้าหมาย  :  คณาจารยแ์ละบุคลากรคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ 
การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน 

การสร้างความเข้มแข็งของการ
บริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 

มีระบบบริหารจัดการที่
คล่องตัวยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนอาจารย์/
บุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนา 

ร้อยละ 75 ความรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และ
พันธกิจของคณะฯและการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 75.00 
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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 

-  ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะฯและการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
1. องค์ความรู้ด้านการท างานเป็นทีม 
2. องค์ความรู้ด้านการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window 10  
   โดย usb 
3. องค์ความรู้ด้านการเขียนหนังสือราชการ 

จ านวนองค์ความรู้ 
ปีงบประมาณ 2559 

3 เรื่อง 3 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
และบุคลากร 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 75 

ร้อยละ 75.00 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

จ านวนทะเบียนความรู้/
คลังความรู้ 

1 ทะเบียนคลังความรู้ มีคลังความรู้ของคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

จ านวนกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 กิจกรรม 3 กิจกรรม 
( มีการจัดโครงการให้ความรู้แก่

บุคลากรภายในคณะ ) 
5. การเข้าถึงความรู้ 

- เผยแพร่ผ่านทาง Web site km คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

จ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

-  มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
1. Work of Smile 

จ านวน CoP 1 CoP 
 

1 CoP 

7. การเรยีนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์/บุคลากร 
ที่ได้รับความรู้และ 
สามารถน าผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 
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                           งานการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                       
  

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. บุคลากรในหน่วยงานให้ความสนใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) น้อย  
2. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มีกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
3. บุคลากรในหน่วยงานมีงานประจ ามาก ท าให้มีเวลาในการด าเนินการจัดกิจกรรมน้อย 
4. คณะไม่มีการสร้างแรงดึงดูด หรือแรงกระตุ้นที่เหมาะสม หรือมากเพียงพอให้บุคลากรเกิดความสนใจ 
5. ไม่มีโครงการการจัดการความรู้ของคณะ 

 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
 1. รณรงค์ให้บุคลากรให้ความส าคัญในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้มากขึ้น  

2. มีการจัดท าแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) อย่างต่อเนื่อง 
 3. ใช้เทคโนโลยีในการจัดท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) 

4. สร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีภายในคณะ 
 
ประสิทธิผลของการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.20 คิดเป็นร้อยละ 64.00 โดยมีความเห็นว่า คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสามารถน าผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะ และ ประสบการณ์ในการท างาน และ เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในคณะ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.53 รองลงมาได้แก่ คณะเกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์ กรแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 
3.60 คิดเป็นร้อยละ 72.06 รองลงมาได้แก่ คณะเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พ่ึงของสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.56 คิดเป็นร้อยละ 71.18 และอันดับสุดท้าย ได้แก่เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในคณะและคณะมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพเอ้ือต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 
3.53 คิดเป็นร้อยละ 70.59 


