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รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

(….)  รอบ 6 เดือน
(….)  รอบ 9 เดือน 
()  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 15.2 : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูชวยศาสตราจารยนิวัตร จารุวาระกูล 
                                  โทร.0-2628-5238 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูชวยศาสตราจารยสุธาทิพย เกยีรติวานิช 
                          โทร.0-2282-9009-15 ตอ 6797 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

1. สํานักวิทยบริการฯ จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร วัตถุประสงคและมาตรการ แผนการ
จัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยนําผลการประเมินตลอดจนขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจาก
การประเมินผลการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ.2552 พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสํานัก และนําเสนอตอ
ผูอํานวยการสํานักเพ่ืออนุมัติ 

2. สํานักจัดทําแผนยุทธศาสตร และบริหารจัดการความรูในองคกร ปงบประมาณ พ.ศ.2553  ติดตามผลความกาวหนาในการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร และบริหารจัดการความรูในองคกร และการประชุมคณะกรรมการสํานัก รายงานผลตอ
มหาวิทยาลยั และนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงาน และปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเสริมสรางประสิทธภิาพและเอ้ือตอ
การแลกเปลีย่นเรียนรูของบุคลากร 

3. สํานักจัดทําชองทางการสื่อสารตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานประสบการณการทํางานและ ความรูที่
จําเปนในการปฎิบัติงานผานทางเอกสารเผยแพรความรู คูมือ บอรดประชาสัมพันธ แผนพับ วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (90.7 MHz) เสียงตามสาย และการสื่อสารผานทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศผานทางเว็ปไซต
ของสํานัก เว็ปไซตของศูนยการจัดการความรู และ KM Blog ของ มทร.พระนคร เพ่ือความสมบูรณในการสื่อสาร และการ
ถายทอดความรูใหถึงกลุมเปาหมายดวยความสะดวก และรวดเร็ว 

4. สํานักนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกองคกร และสังคม โดยนําความรูจากการ
วิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาการ มีกิจกรรมการถายทอดความรู แลกเปลีย่นเรียนรู ชุมชนนักปฎิบัติ 
(Cop) กิจกรรมเครือขายการจัดการความรู ตลอดจนมีทะเบียนความรู / คลังความรู / KM Blog ในเว็ปไซต KM ของศูนยการ
จัดการความรู สํานักวิทยบริการฯ  

5. สํานักจัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําป พ.ศ. 2553 สรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
และแนวทางแกไขเสนอตออธิการบดี เพ่ือพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรูสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ.2554 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนนิการไดสําเร็จครบถวน  
1 ประเด็น 

ดําเนนิการไดสาํเร็จครบถวน    
2 ประเด็น 

ดําเนนิการไดสาํเร็จ ครบถวน      
3 ประเด็น 

ดําเนนิการไดสาํเร็จครบถวน    
4 ประเด็น 

ดําเนนิการไดสําเร็จครบถวน    
5 ประเด็น 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได คาคะแนนถวง
นํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของ
สถาบันอุดมศึกษา 

2.5 ดําเนินการครบ 5 ประเด็น 5 0.1250 

 



คําชี้แจงการปฎิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

1. สํานักวิทยบริการฯ จัดทําวิสัยทศัน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร วัตถุประสงคและ
มาตรการ แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยนําผลการประเมินตลอดจนขอเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจากการประเมินผลการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ.2552 พิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการสํานัก และนําเสนอตอผูอํานวยการสํานักเพ่ืออนุมัติ 

2. จัดทําระบบตดิตามความกาวหนาการดําเนินงานแผนการจัดการความรูประจําปอยางสมํ่าเสมอ และจัดทํา
รายงานเสนอตอมหาวิทยาลยั และนําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยใหมีการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเสริมสรางประสิทธิภาพ และเอ้ือตอการแลกเปลีย่นเรียนรูของบุคลการ 

3. จัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ และใชชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบอยางท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหบุคลากรไดมีการแลกเปลีย่นความรู ประสบการณ การทํางาน และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การพัฒนาการปฎิบัติงาน 

4. สํานักนําองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสํานัก และสังคม และ
เผยแพรใหสังคมรับทราบ 

5. สํานักจัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําป พ.ศ. 2553 สรุปปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขเสนอตออธิการบดี เพ่ือพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/
ปรับปรุงแผนการจัดการความรูสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2554 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
บุคลากรทุกระดับใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงาน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ขาดแรงจูงใจในการจัดทําองคความรู 

 
แนวทางการพัฒนาแกไข : 
1. จัดประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูโดยแจงใหทุกคนท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมกิจกรรม 
2. ในการประชุมบุคลากรของสํานัก แจงใหบุคลากรทกุคนตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
3. นําผลการดําเนินงานการจัดการความรู และรายงานความคืบหนาการดําเนินงานการจัดการความรูใหคณะกรรมการสํานัก  
    รับทราบเปนระยะ ๆ 
 
 
 

 
 



หลักฐานอางอิง :  

1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร และบริหารจัดการความรูในองคกร ยุทธศาสตร และแผนการ
จัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปงบประมาณ 2553 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูของสํานัก 
ปงบประมาณ 2553 

3. แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 การจัดการความรู สํานักวิทยบริการฯ 
4. รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ  12  เดือน ปงบประมาณ 2553 
5. สภาพแวดลอมการทํางานท่ีเสริมสรางประสิทธภิาพ และเอ้ือตอการแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากร 
6. การดําเนินงานการจัดการความรู สํานกัวิทยบริการฯ ปงบประมาณ 2553 
7. สรุปการประเมินผลแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2553 
8. เว็บไซตการจัดการความรู  KM ป 2553  http://arit.rmutp.ac.th/opdc2553 


