
ตัวบงชี้ท่ี 7.3  :  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนประเด็น 

                              ยุทธศาสตร (สมศ.5.2) 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให   

          ประชาคมของสถาบันรับทราบ 
 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50  
 3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
 4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

ในปการศึกษา พ.ศ.2552 กองวิเทศสัมพันธ มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
 ระดับที่ 1   มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพร
ใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 
  กองวิเทศสัมพันธ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร  
(กวส.7.3 – 1 – 01) เพื่อประชุมหารือการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย  และเปาหมาย ยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค มาตรการ และแผนกาจัดการความรูประจํากองวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธเผยแพร (กวส.7.3 – 1 – 02  
กวส.7.3 – 1 – 03) 
 ระดับที่ 2 – 3    มีการดําเนินตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
  กองวิเทศสัมพันธ ไดดําเนินการนําแผนการจัดการความรูของหนวยงาน และดําเนินกิจกรรมเครือขายการ
จัดการความรู  (กวส.7.3 – 2 – 01 กวส.7.3 – (2-3) – 02)  
  กิจกรรมการจัดการความรู ไดดําเนินการ (กวส.7.3 – (2-3) – 03 กวส.7.3 –(2-3) – 04) 

1. การบงช้ีความรู มีทะเบียนความรู (กวส.7.3 –(2-3) – 05) 
2. การสรางและแสวงหาความรู พัฒนาบุคลากรโดยการสงเขาอบรม สัมมนาภายในและภายนอกหนวยงาน 
3. การจัดความรูใหเปนระบบ มีแฟมขอมูลรวบรวมความรูใหเปนระบบ 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู จัดกิจกรรม KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในและเครือขายภายนอก 
5. การเขาถึงความรู มีชองทางที่เขาถึงความรู ไดแก เอกสารเผยแพรความรู การอบรม สัมมนา บันทึกเวียน และเผยแพร

ผานเว็บไซต KM ของกองวิเทศสัมพันธ 
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีชุมชนนักปฏิบัติ (COP) การแลกเปลี่ยนผาน KM Blog และ KM Web board ฯลฯ 



7. การเรียนรู มีโครงการ กิจกรรมบริหารจัดการความรู เพื่อใหนําไปใชในการพัฒนาบุคลากร ปรับปรุง พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน เพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทํางานและงานบริหารจัดการในหนวยงาน 
ระดับที่ 4  กองวิเทศสัมพันธ มีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (กวส.7.3 –   
(2-3) – 01, กวส.7.3 – (2-3) – 02) และ (กวส.7.3 – (2-3) – 04)  
ระดับที่ 5  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการทํางานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรูอยางเปนระบบ 
           มีการประชุมเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2553 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน สงเสริมบุคลากร (Best Practices) ใหมีการถายทอดความรูที่ไดรับจากภายในและภายนอกมา
เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
ระบบ เชน Blog หรือ MSN เปนตน  

 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ระดับ) 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

การบรรลุเปาหมาย 

3 5 3  ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย   

รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
(กวส.7.3 – 1 – 01)  

 
คําสั่งกองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ที่ 1/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขาย
การจัดการความรูในมหาวิทยาลัย  

(กวส.7.3 – 1 – 02)  แผนการจัดการความรูปงบประมาณ 2552 
(กวส.7.3 – 1 – 03) วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมายของปงบประมาณ 2552 ยุทธศาสตร

วัตถุประสงคและมาตรการ ของกองวิเทศสัมพันธ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(กวส.7.3 – 1 – 04) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรูในกองวิเทศสัมพันธ 
(กวส.7.3 – 1 – 05)  Web site Knowledge Management กองวิเทศสัมพันธ เขาถึงไดที่ 

http://inter.offpre.rmutp.ac.th/viewpage.php?page_id=4  
(กวส.7.3 – (2-3) – 01)  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองวิเทศสัมพันธ ตัวช้ีวัดที่ 7.3 

ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา (รอบ 9 และ 12 เดือน) ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

(กวส.7.3 – (2-3) – 02) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของกองวิเทศสัมพันธ ตัวช้ีวัดที่ 15.2 ระดับ
ความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

(กวส.7.3 – (2-3) – 03) กิจกรรม KM ปการศึกษา 2552 
(กวส.7.3 – (2-3) – 04) การประเมินผล แผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ.2551 และปงบประมาณ พ.ศ.2552 
(กวส.7.3 – (2-3) – 05) ทะเบียนความรู กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 

http://inter.offpre.rmutp.ac.th/viewpage.php?page_id=4


จุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหความสําคัญและสนับสนุนในการดําเนินงาน 

 
จุดท่ีตองพัฒนา 
 สงเสริมการบริหารจัดการความรูสูการปฏิบัติเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
 โครงการบริหารจัดการความรูสูการปฏิบัติ 

 
ปงบประมาณป 2554 

แผนพัฒนา 
 กิจกรรมการจัดการความรู 

- นางวนัดี เอนก
จํานงคพร  
ผูอํานวยการกอง
วิเทศสัมพันธ 
- นายทนงค โพธิ 
นักวิเทศสัมพันธ 

 
ปงบประมาณป 2554 

 

 
 

ผูกํากับตัวบงชี้  :  นางวันดี  เอนกจํานงคพร  โทร  0-2282-9009  ตอ  6070 
    (ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายทนงค  โพธิ  โทร  0-2282-9009  ตอ  6073 

                     (นักวิเทศสัมพันธ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


