
 

 

 

การประเมินผลการประเมินผล  
เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้  

คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 255599  
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                   งานการจัดการความรู้ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                  
  

งานงานการจดัการความรู้การจดัการความรู้     
คณะบริหารธรุกิจ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

  
แผนที่ 1 
 
  กลุ่มเป้าหมาย  :  อาจารย์ในคณะ 
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 
การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

ชื่อส่วนราชการ  :  คณะบริหารธุรกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1. พัฒนาความเข้มแข็งใน
การจัดการศึกษาให้บัณฑิตมี
คุณภาพตามมาตรฐานพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คน
เก่งและมีทักษะในการด ารงชีวิต
ที่ด ี

จ านวนอาจารย์ 
ในคณะที่ได้รับ 

การพัฒนา 

ร้อยละ 75 องค์ความรู้ในผลิตบัณฑตินัก
ปฏิบัติมืออาชีพ 

ร้อยละ 80 
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                   งานการจัดการความรู้ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                  
  

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 11  
  

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  คณะบริหารธุรกิจ 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

-  องค์ความรู้ในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และ การจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณา
การความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
(ระบุ 3 เรื่องหรือมากกว่าที่ด าเนินการตามแผน) 

จ านวนรายการความรู้
ปีงบประมาณ 2558 

     3  เรื่อง 3 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 80 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/คลัง
ความรู้ของคณะ  

1 ทะเบียนความรู้ 
ของคณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างน้อย  
1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

5. การเข้าถึงความรู้ 
(ระบุช่องทางท่ีด าเนินการ) 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

2 ช่องทาง 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง 
Web blog / Web board / e - mail / Facebook ฯลฯ 
 
-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

-  จ านวน CoP 

1 ครั้ง 
 
 
 

1  CoP ต่อคณะ 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์ 
ในคณะที่ได้รับความรู้และ

สามารถน าผลไปใช้ 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 
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แผนที่ 2    

        กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  ::    อาจารย์ในคณะ อาจารย์ในคณะ   

  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  :   คณะบริหารธุรกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ   
การปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน 

1. พัฒนาความเข้มแข็งในการ
จัดการศึกษาให้บัณฑิตมี
คุณภาพตามมาตรฐานพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 

1.2  ผลิตบัณฑิตให้เป็นคน
ดี คนเก่งและมีทักษะใน
การด ารงชีวิตที่ดี 

จ านวนอาจารย์ 
ในคณะที่ได้รับ 

การพัฒนา 

ร้อยละ 75 การเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย 
และการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 82 
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                   งานการจัดการความรู้ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                  
  

  
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  คณะบริหารธุรกิจ 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

-  การเพ่ิมผลผลิตงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ 
   (ระบุเรื่อง 3 เรื่องหรือมากกว่าที่ด าเนินการตามแผน) 

จ านวนรายการ 
ความรู้ 

ปีงบประมาณ 2558 

3 เรื่อง 3 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 75 

ร้อยละ 82 
 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ 

มีทะเบียนความรู้/ 
คลังความรู้ของคณะ 

 

1 ทะเบียนความรู้ 
ของคณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างน้อย 
 1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

5. การเข้าถึงความรู้ 
(ระบุช่องทางท่ีด าเนินการ) 
 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

2 ช่องทาง 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -  จ านวนครั้งของการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
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-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง 
Web blog / Web board / e - mail / Facebook 
 
-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ 

 
-  จ านวน CoP 

 
 
 

1 CoP ต่อคณะ 
 

 
 
 

1 CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์ 
ในคณะที่ได้รับ 

ความรู้และสามารถ 
น าผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 
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  แผนที่ 3    

        กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  ::    11. .   ออาจารย์ภายในคณะาจารย์ภายในคณะ  

                22.  บุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุน.  บุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุน  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  :   คณะบริหารธุรกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ 
การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลการด 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 

ร้อยละรวม 91.5 
(อาจารย์ 85% 
และเจ้าหน้าที่ 

98%) 
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แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 
                แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ  :  คณะบริหารธุรกิจ 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

-  ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระบุเรื่อง 3 เรื่องหรือมากกว่าที่
ด าเนินการตามแผน) 

จ านวนรายการความรู้
ปีงบประมาณ 2558 

3 เรื่อง 3 เรื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  ภายในหน่วยงาน 
-  ภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ 
และบุคลากร 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 75 

ร้อยละรวม 91.5 
(อาจารย์ 85% และ

เจ้าหน้าที่ 98%) 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

-  จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 
มีทะเบียนความรู้/ 

คลังความรู้ 
มีทะเบียนความรู้/ 

คลังความรู้ของคณะ 
 

1 ทะเบียนความรู้ 
ของคณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ 

อย่างน้อย 
 1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

5. การเข้าถึงความรู้ 
 (ระบุช่องทางท่ีด าเนินการ) 

มีจ านวนช่องทางที่ 
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย  
2 ช่องทาง 

2 ช่องทาง 
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง 
Web blog / Web board / e - mail / Facebook ฯลฯ 
 
-  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

-  จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

-  จ านวน CoP 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 CoP ต่อคณะ/
หน่วยงานสนับสนุน 

 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 CoP 

7. การเรียนรู้ 
-  การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนอาจารย์ 
และบุคลากรที่ได้รับ 
ความรู้และสามารถ 

น าผลไปใช้ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 

  
  
  

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
1. ความเป็นรูปธรรมของการจัดท าองค์ความรู้ยังไม่เป็นที่สนใจของบุคลากรในหน่วยงาน 
2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะส่วนมากมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบพอสมควร ท าให้ในบางครั้งท่ีต้องการจัดกิจกรรม KM จึงท าให้

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีเวลาในการด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันน้อยหรืออาจละเลยเนื่องจากคิดว่าท าเมื่อใดก็ได้ 
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                   งานการจัดการความรู้ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                  
  

  ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง  
11..  ในการจัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ควรเน้นเรื่องเก่ียวกับการจัดการความรู้ ท าความเข้าใจและให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึง

ความส าคัญ รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะ   
22..  ควรให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะ เห็นความส าคัญและแบ่งเวลาร่วมกิจกรรม อาจจะต้องมีการประเมินเลื่อนขั้นโดยพิจารณาจาก

การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้   
33..  ชี้แจงถึงการเข้าถึงความรู้ ให้บุคลากรในคณะเข้าร่วมเฟนเพจ ใน Facebook : KM Bus Rmutp และประชาสัมพันธ์ให้ติดตาม Website ของ 

KM ที่อยู่ในคณะบริหารธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Web blog / Web board  
  
  
  
  

  
ประสิทธิผลของการด าเนินงานการจัดการความรู้ประสิทธิผลของการด าเนินงานการจัดการความรู้  

ขณะนี้งานการจัดการความรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ มีความตั้งใจด าเนินการสร้างองค์กรให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยการสอดแทรกความรู้ว่า
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มีประโยชน์อย่างไรบ้างในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละหน้าที่ และ แต่ละระดับ ทั้งช่วยในการตัดสินใจและยังจะช่วยในการ
พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิผลก่อนแล้วจะส่งผลท าให้งานเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากท่ีสุด โดยได้จากการองค์ความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกิจกรรม
การจัดการความรู้ (KM)    


