
แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชีว้ดั) 

(....) รอบ 6 เดอืน 

(….) รอบ 9 เดือน 

( ) รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที ่15.2 : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบนัอุดมศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวันดี เอนกจํานงคพร ผูจัดเก็บขอมูล : นายทนงค  โพธ ิ

โทรศพัท :   02 282 9009 – 15 ตอ 6070, 0 2282 0014 โทรศพัท : 02 282 9009 – 15  ตอ  6073 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

1 กองวิเทศสัมพันธ จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร วัตถุประสงคและ

มาตรการแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยนําผลการประเมินตลอดจนขอเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจากการประเมินผลการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ.2552 พิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร และนําเสนอตอ

อธิการบดีเพื่ออนุมัติ 

2 กองวิเทศสัมพันธ จัดทําแผนการดําเนินงานการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ติดตามผล

ความกาวหนาในการประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกรและการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายงาน

ตอศูนยการจัดการความรู และนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานและปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่

เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากร 

3 กองวิเทศสัมพันธ จัดทําชองทางสื่อสารตางๆ เพื่อใหบุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานประสบการณ

การทํางาน และความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงานผานทาง เอกสารเผยแพรความรู คูมือ บอรดประชาสัมพันธ 

แผนผับ วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (90.75 MHz) เสียงตามสาย และ

การสื่อสารผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ เว็บไซตของศูนยการจัดการ

ความรู เว็บไซตกองวิเทศสัมพันธ และ KM Blog ของ มทรพ.เพื่อความสมบูรณในการสื่อสารและการถายทอด

ความรูใหถึงแกเปาหมายดวยความสะดวกและรวดเร็ว 

4 กองวิเทศสัมพันธ มีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกภายใน

มหาวิทยาลัยและสังคม โดยนําความรูจากการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ มี

กิจกรรมการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) กิจกรรมเครือขายการจัดการความรู 

ตลอดจนมีทะเบียนความรู / คลังความรู / KM Blog ในเว็บไซต KM  ของศูนยการจัดการความรู มทรพ. และ

นิทรรศการการจัดการความรูเผยแพรความรูสูสังคมทราบ 

5 มหาวิทยาลัยฯ จัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําป 2553 สรุปปญหา

อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/

ปรับปรุงแผนการจัดการความรู สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554  



 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนนิการไดสําเร็จ

ครบถวน  

1 ประเด็น 

ดําเนนิการไดสําเร็จ

ครบถวน  

2 ประเด็น 

ดําเนนิการไดสําเร็จ

ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนนิการไดสําเร็จ

ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนนิการไดสําเร็จ

ครบถวน  

5 ประเด็น 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนนิงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงน้ําหนัก 

1. ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
 

2.5 ดําเนินการครบ 5 ประเด็น 

 

 

 

                   
 

 

5 0.1250 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร ของกองวิเทศสัมพันธ 

2. จัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

               จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ของกองวิเทศสัมพันธ ป 2553 เร่ือง “ขั้นตอนการจัดซื้อบัตรโดยสาร    

                เคร่ืองบินเดินทางไปตางประเทศ เพื่อประชุมสัมมนา ศึกษา เสนอผลงานวิจัย ศึกษาดูงาน” 
3. มีการจัดความรูใหเปนระบบ  โดยการจัดทําแฟมขอมูลรวบรวมความรู จํานวน 1  แฟม 

4. มีกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวบรวมองคความรู  จํานวน 1 ครั้ง 

5. มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผาน Website,  จัดทําเปนเอกสารคูมือ,  มี E-document 

6. มีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง  Web board  

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน : 

การดําเนินการจัดความรู เร่ือง “ขั้นตอนการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางไปตางประเทศ เพื่อประชุมสัมมนา ศึกษา เสนอ

ผลงานวิจัย ศึกษาดูงาน” 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : 
ไมมี 

หลักฐานอางอิง 
1. คําส่ังกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1 / 2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร



และบริหารจัดการความรูในองคกร ของกองวิเทศสัมพันธ 

2. จัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

3. จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ของกองวิเทศสัมพันธ ป 2553 เร่ือง “ขั้นตอนการจัดซื้อบัตรโดยสาร 

        เคร่ืองบินเดินทางไปตางประเทศ เพื่อประชุมสัมมนา ศึกษา เสนอผลงานวิจัย ศึกษาดูงาน” 
4. มีการจัดความรูใหเปนระบบ  โดยการจัดทําแฟมขอมูลรวบรวมความรู จํานวน 1  แฟม 

5. มีกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวบรวมองคความรู  จํานวน 1 ครั้ง 

6. มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผาน Website,  จัดทําเปนเอกสารคูมือ,  มี E-document 

7. มีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง  Web board  

8. หลักฐานการประเมินผลแผนป 2553  
 

 
KM TEAM กองวิเทศสมัพันธ 


