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รายงานสรุปผลการดาํเนินงานการจัดการความรู้ 

สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2553 

 

สาํนกัวิทยบริการฯ จดัทําวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ วตัถปุระสงค์
และมาตรการ แผนการจดัการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยนําผลการประเมินตลอดจน
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ปรับปรุงจากการประเมินผลการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
พิจารณาในการประชมุคณะกรรมการสํานกั และนําเสนอต่อ ผู้ อํานวยการสํานกัเพ่ืออนมุติั สํานกัจดัทําแผน
ยทุธศาสตร์ และบริหารจดัการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ติดตามผลความก้าวหน้าในการ 
ประชมุคณะกรรมการจดัทํายทุธศาสตร์ และบริหารจดัการความรู้ในองค์กร และการประชมุคณะกรรมการ
สํานกั รายงานผลต่อมหาวิทยาลยั และนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ทํางานท่ีเสริมสร้างประสทิธิภาพและเอือ้ตอ่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบคุลากร สํานกัจดัทําช่องทางการสื่อสาร
ตา่ง ๆ เพื่อให้บคุลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านประสบการณ์การทํางานและ ความรู้ท่ีจําเป็นในการ
ปฎิบติังานผ่านทางเอกสารเผยแพร่ความรู้ คู่มือ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั วิทยกุระจายเสียงของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (90.7 MHz) เสียงตามสาย และการสื่อสารผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางเว็ปไซต์ของสํานกั เว็ปไซต์ของศนูย์การจดัการความรู้ และ KM Blog ของ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระนคร เพือ่ความสมบรูณ์ในการสื่อสาร และการถ่ายทอดความรู้ให้ถึงกลุม่เป้าหมาย
ด้วยความสะดวก และรวดเร็ว สํานักนําองค์ความรู้และนวตักรรมท่ีได้จากการจดัการความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์กร และสงัคม โดยนําความรู้จากการวิจยัมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมุชนนกัปฎิบติั (Cop) กิจกรรมเครือข่ายการจดัการความรู้ 
ตลอดจนมีทะเบียนความรู้ / คลงัความรู้ / KM Blog ในเว็ปไซต์ KM ของศนูย์การจดัการความรู้ สํานกัวิทย
บริการฯ สาํนกัจดัทํารายงานประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ประจําปี พ.ศ. 2553  

สรุปปัญหา อปุสรรค  
1. ขาดแรงจงูใจในการจดัทําองค์ความรู้ 
2. บคุลากรมีภาระงานมาก ไมมี่เวลาทําเอกสาร 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข 
1.    จดัประชมุแลกเปลีย่นเรียนรู้โดยแจ้งให้ทกุคนท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุกิจกรรม 
2.    ในการประชมุบคุลากรของสาํนกั แจ้งให้บคุลากรทกุคนตระหนกัถึงความจําเป็นที่ต้องทํากิจกรรม 
       แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. นําผลการดําเนินงานการจดัการความรู้ และรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานการจดัการ

ความรู้ให้คณะกรรมการสาํนกัรับทราบเป็นระยะ ๆ 


