
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด) 

(….) รอบ ๖ เดือน 
(….) รอบ ๙ เดือน 
( ) รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๒ : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวันดี เอนกจํานงค์พร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายทนงค์  โพธิ 
โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๗๐, ๐ ๒๒๘๒ ๐๐๑๔ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๗๓ 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
๑ กองวิเทศสัมพันธ์ จัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และ

มาตรการแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยนําผลการประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจากการประเมินผลการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ พิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร และนําเสนอต่ออธิการบดี
เพ่ืออนุมัติ 

๒ กองวิเทศสัมพันธ์ จัดทําแผนการดําเนินงานการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ติดตามผลความก้าวหน้า
ในการประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรและการประชุมคณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายงานต่อศูนย์การจัดการความรู้ 
และนําผลไปปรบัปรุงการดําเนินงานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีเสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 

๓ กองวิเทศสัมพันธ์ จัดทําช่องทางสื่อสารต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านประสบการณ์การ
ทํางาน และความรู้ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานผ่านทาง เอกสารเผยแพร่ความรู้ คู่มือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นผับ 
วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (90.75 MHz) เสียงตามสาย และการสื่อสารผ่าน
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ เว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้ เว็บไซต์กอง
วิเทศสัมพันธ์ และ KM Blog ของ มทรพ.เพ่ือความสมบูรณ์ในการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ให้ถึงแก่
เป้าหมายด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

๔ กองวิเทศสัมพันธ์ มีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ภายใน
มหาวิทยาลัยและสังคม โดยนําความรู้จากการวิจยัมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ มีกิจกรรม
การถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) กิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ ตลอดจนมี
ทะเบียนความรู้ / คลังความรู้ / KM Blog ในเว็บไซต์ KM  ของศูนย์การจัดการความรู้ มทรพ. และนิทรรศการการ
จัดการความรู้เผยแพร่ความรู้สู่สังคมทราบ 

๕ มหาวิทยาลัยฯ จัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจําปี ๒๕๕๔ สรุปปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา และนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 
 

 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ดําเนินการได้สําเร็จ

ครบถ้วน  
๑ ประเด็น 

ดําเนินการได้สําเร็จ
ครบถ้วน  
๒ ประเด็น 

ดําเนินการได้สําเร็จ
ครบถ้วน  
๓ ประเด็น 

ดําเนินการได้สําเร็จ
ครบถ้วน  
๔ ประเด็น 

ดําเนินการได้สําเร็จ
ครบถ้วน  
๕ ประเด็น 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

๑. ตัวชี้วัดท่ี ๑๕.๒ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

๒.๕ ดําเนินการครบ ๕ ประเด็น 
 
 
 
                   
 

 

๕ ๐.๑๒๕๐ 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
๑. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ของกองวิเทศสัมพันธ์ 
๒. จัดทําแผนการจดัการความรู้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

               จัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของกองวิเทศสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔ เรื่อง “ขั้นตอนการจัดทําจดหมายข่าว
ภาษาอังกฤษ (Newsletter)” 

๓. มีการจัดความรู้ให้เป็นระบบ  โดยการจัดทําแฟ้มข้อมูลรวบรวมความรู้ จํานวน ๑  แฟ้ม 
๔. มีกิจกรรมเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมองค์ความรู้  จํานวน ๑ ครั้ง 
๕. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Website,  จัดทําเป็นเอกสารคู่มือ,  มี E-document 
๖. มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง  Web board  
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
การดําเนินการจัดความรู้ เรื่อง “ขั้นตอนการจัดทําจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ (Newsletter)” 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง 

๑. คําสั่งกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ๑ / ๒๕๕๓ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ของกองวิเทศสัมพันธ ์

๒. จัดทําแผนการจดัการความรู้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
จัดทําแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ของกองวิเทศสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔ เรื่อง “ขั้นตอนการจัดทําจดหมายข่าว

ภาษาอังกฤษ (Newsletter)” 
๔. มีการจัดความรู้ให้เป็นระบบ  โดยการจัดทําแฟ้มข้อมูลรวบรวมความรู้ จํานวน ๑  แฟ้ม 
๕. มีกิจกรรมเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมองค์ความรู้  จํานวน ๑ ครั้ง 
๖. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Website,  จัดทําเป็นเอกสารคู่มือ,  มี E-document 
๗. มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง  Web board  
๘. หลักฐานการประเมินผลแผนปี ๒๕๕๓  

 
 

KM TEAM กองวิเทศสมัพันธ์ 


