
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองฯ (รำยตัวชี้วัด) 

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

ตัวช้ีวัดที่ ๑๕.๒ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำบันอุดมศึกษำ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำงวันดี เอนกจ ำนงค์พร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยทนงค์  โพธิ 
โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๗๐, ๐ ๒๒๘๒ ๐๐๑๔ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๗๓ 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
๑ กองวิเทศสัมพันธ์ จัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ นโยบำย เปำ้หมำย ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงคแ์ละ

มำตรกำรแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยน ำผลกำรประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะ 
แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจำกกำรประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๓ พิจำรณำในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำยุทธศำสตร์และบริหำรจดักำรควำมรู้ในองค์กร และน ำเสนอตอ่อธิกำรบดี
เพื่ออนุมัต ิ

๒ กองวิเทศสัมพันธ์ จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔ ติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจดัท ำยุทธศำสตร์และบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรและกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู ้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร รำยงำนต่อศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้ 
และน ำผลไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีเสรมิสร้ำงประสิทธิภำพและเอื้อต่อ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกร 

๓ กองวิเทศสัมพันธ์ จัดท ำช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ เพื่อให้บุคลำกรได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้ำนประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน และควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนผ่ำนทำง เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ คูม่ือ บอร์ดประชำสัมพนัธ์ แผ่นผับ 
วิทยุกระจำยเสียงของมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (90.75 MHz) เสียงตำมสำย และกำรสื่อสำรผำ่น
ทำงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศผำ่นเว็บไซต์ของมหำวิทยำลยัฯ เว็บไซต์ของศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้ เวบ็ไซต์กอง
วิเทศสัมพันธ์ และ KM Blog ของ มทรพ.เพื่อควำมสมบูรณ์ในกำรสือ่สำรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ถงึแก่
เป้ำหมำยด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว 

๔ กองวิเทศสัมพันธ์ มีกำรน ำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทีไ่ด้จำกกำรจัดกำรควำมรูไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ภำยใน
มหำวิทยำลยัและสังคม โดยน ำควำมรู้จำกกำรวิจัยมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริกำรวิชำกำร มีกิจกรรม
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) กิจกรรมเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ ตลอดจนมี
ทะเบียนควำมรู้ / คลังควำมรู้ / KM Blog ในเว็บไซต์ KM  ของศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้ มทรพ. และนิทรรศกำรกำร
จัดกำรควำมรู้เผยแพรค่วำมรูสู้่สังคมทรำบ 



เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ

ครบถ้วน  
1 ประเด็น 

ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ
ครบถ้วน  

2 ประเด็น 

ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ
ครบถ้วน  

3 ประเด็น 

ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ
ครบถ้วน  

4 ประเด็น 

ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ
ครบถ้วน  

5 ประเด็น 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำคะแนน 
ที่ได ้

ค่ำคะแนน 
ถ่วงน้ ำหนัก 

1. ตัวช้ีวัดที่ 15.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจดักำรควำมรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร ์
 

2.5 ด ำเนินกำรครบ 4 ประเด็น 
 
 
 
                   
 

 

4 0.1000 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำยุทธศำสตรแ์ละบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ของกองวิเทศสัมพันธ์ 
2. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

               จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ของกองวิเทศสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๖ เรื่อง “กำรจัดโครงกำรคำ่ยภำษำอังกฤษ 
English Camp” 

3. มีกำรจัดควำมรู้ใหเ้ป็นระบบ  โดยกำรจัดท ำแฟ้มข้อมลูรวบรวมควำมรู้ จ ำนวน 1  แฟ้ม 
4. มีกิจกรรมเสวนำเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และรวบรวมองค์ควำมรู้  จ ำนวน 1 ครั้ง 
5. มีกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร ผ่ำน Website,  จัดท ำเป็นเอกสำรคู่มือ,  มี E-document 
6. มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนทำง  Web board  
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
กำรด ำเนินกำรจัดควำมรู้ เรื่อง “กำรจัดโครงกำรคำ่ยภำษำอังกฤษ English Camp” 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่ม ี
หลักฐานอ้างอิง 

1. ค ำสั่งกองวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ที่ ๑ / ๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำยุทธศำสตร์
และบรหิำรจดักำรควำมรู้ในองค์กร ของกองวิเทศสัมพันธ์ 

2. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ของกองวิเทศสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๖ เรื่อง “กำรจัดโครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ English 
Camp” 

3. มีกำรจัดควำมรู้ใหเ้ป็นระบบ  โดยกำรจัดท ำแฟ้มข้อมลูรวบรวมควำมรู้ จ ำนวน 1  แฟ้ม 
4. มีกิจกรรมเสวนำเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และรวบรวมองค์ควำมรู้  จ ำนวน 1 ครั้ง 
5. มีกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร ผ่ำน Website,  จัดท ำเป็นเอกสำรคู่มือ,  มี E-document 
6. มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนทำง  Web board  
7. หลักฐำนกำรประเมินผลแผนปี ๒๕๕๖  

 
 

KM TEAM กองวิเทศสัมพันธ์ 


