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1. เปา้หมายหลกั

รายงานผลสมัฤทธิ์ในการด าเนินการจดัการความรู้ 

ตวัชี้วัด เปา้หมายตวัชี้วัด ปกีารศึกษา 2561

1. เพื่อพฒันาฐานความรู้ สนบัสนนุการด าเนนิงานตาม มฐีานความรู้ที่สนบัสนนุการด าเนนิงาน ส่วนงานมฐีานความรู้ของตนเอง     มหาวิทยาลัยมฐีานความรู้ที่สนบัสนนุการด าเนนิงานตาม

แผนการพฒันาระดับอดุมศึกษา ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตามแผนพฒันามหาวิทยาลัย 4 ฐาน ได้แก่ อย่างนอ้ย 2 ฐาน ตามภารกจิ แผนพฒันามหาวิทยาลัย จ านวน 4 ฐาน  ได้แก่

ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ฐานความรู้ด้าน การเรียนการสอน ของส่วนงาน 1.ฐานความรู้เร่ือง การเรียนการสอน

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมปีระสิทธิภาพ 2. ฐานความรู้ด้าน การวิจัย เทคโนโลยี 2.ฐานความรู้เร่ือง การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิต และนวัตกรรม 3.ฐานความรู้เร่ือง การบริการวิชาการ 

    บณัฑิตที่พงึประสงค์ 3. ฐานความรู้ด้าน การบริการวิชาการ 4.ฐานความรู้เร่ือง การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยพฒันา 4. ฐานความรู้ด้าน การบริหารจัดการ     โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บคุลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

    และสร้างสรรค์นวัตกรรม และน ามาใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการ เว็บไซต์ www.hrd.kmutnb.ac.th/km  และ Facebook KM  

    ใหม้คีวามเข้มแข็งและเปน็ที่ยอมรับ (KM ZONE KMUTNB)

    โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บคุลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย

และน ามาใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการด าเนินงานและการประเมนิความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปา้หมายของการจดัการความรู้ ปกีารศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)
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2. เพื่อใหเ้กดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ในตัวบคุคลที่สามารถ 1. จ านวนเร่ืองที่มกีารจัดการความรู้ 1. อย่างนอ้ยส่วนงานละ 2 เร่ือง 1. ส่วนงานอยู่ระหว่างการด าเนนิการจัดการความรู้ ซ่ึงเปน็

น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอน การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. มกีจิกรรมแบง่ปนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2. มกีารจัดเวทแีบง่ปนัและ องค์ความรู้ที่สามารถน าไปพฒัาความรู้ด้านการเรียนการสอน 

การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 3. มกีารเผยแพร่องค์ความรู้ใหบ้คุลากร แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ

ใหม้ปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ น าไปทดลองปฏบิติั 3. มชี่องทางในการเข้าถึงและเผยแพร่ และด้านการบริหารจัดการ

4. มกีารติดตามการน าองค์ความรู้ ประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้ 2. มหาวิทยาลัยก าหนดจัดเวทเีพื่อใหส่้วนงานน าองค์ความรู้

ไปใช้ประโยชน์ 4. มกีารติดตามการน าองค์ความรู้ มาแบง่ปนัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ได้แก ่กจิกรรม 

ไปใช้ประโยชน์ วันแลกเปล่ียนเรียนรู้ KM Sharing Day คร้ังที่ 6

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยมส่ีวนงานส่งผลงานเข้าร่วม

กจิกรรม จ านวน 43 ผลาน เพื่อแบง่ปนัความรู้ร่วมกนั

ซ่ึงท าใหเ้กดิเครือข่ายการแบง่ปนัความรู้

3. มชี่องทางในการเข้าถึงและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้
ที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ได้แก่

   (1) Facebook KM  (KM ZONE KMUTNB)

   (2) www.hrd.kmutnb.ac.th/km

   (3) กจิกรรม “วันแลกเปล่ียนเรียนรู้" ที่มหาวิทยาลัยจัด

4. ก าหนดใหม้กีารติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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3. เพื่อพฒันาเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 1. มเีครือข่ายการจัดการความรู้ 1. ทกุส่วนงานมเีครือข่ายอย่างนอ้ย 1. มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิการจัดการความรู้

ในการมส่ีวนร่วมสร้างนวัตกรรม การเรียนการสอน การวิจัย 2. มคีวามรู้ที่ช่วยสร้างนวัตกรรม/พฒันา ภายในมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปน็ตัวแทนจากทกุส่วนงาน เพื่อร่วมกนั

เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ การเรียนการสอนการวิจัย เทคโนโลยี 2. ทกุส่วนงานมคีวามรู้ที่ช่วยสร้าง ด าเนนิงานจัดการความรู้ของส่วนงานและมหาวิทยาลัยใหบ้รรลุ

และนวัตกรรม การบริการวิชาการ นวัตกรรม/พฒันาการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ ซ่ึงเปน็การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ร่วมกนั

และการบริหารจัดการ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ภายในมหาวิทยาลัย

การบริการวิชาการ และการบริหาร 2. ส่งเสริมส่วนงานมเีครือข่ายร่วมกนัในการจัดกจิกรรมแบง่ปนั

จัดการ ความรู้ และจัดส่งบคุลากรถ่ายทอดความรู้และเข้าร่วมกจิกรรม

ที่จัดร่วมกนั

3. มกีารก าหนดใหม้กีารแต่งต้ังคณะท างานจัดกจิกรรม

วันแลกเปล่ียนเรียนรู้ KM Sharing Day คร้ังที่ 6 ซ่ึงมตัีวแทน

จากทกุส่วนงานเพื่อร่วมกนัด าเนนิการจัดกจิกรรมวันแลกเปล่ียน

เรียนรู้ใหส้ าเร็จลุล่วง ซ่ึงเปน็การสร้างเครือข่ายเช่นกนั

4. ขอความร่วมมอืส่วนงานมกีารน าเสนอผลงานเข้าร่วม

ในกจิกรรมวันแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทกุป ี

เปน็การแบง่ปนัความรู้กนัภายในงาน ซ่ึงท าใหเ้กดิเครือข่าย

การแบง่ปนัความรู้



2. แผนงาน

ล าดบั งบประมาณ ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงาน ปญัหาและ

ที่ (บาท) ปกีารศึกษา 2561 ตามแผน ไม่ตามแผน อุปสรรค

1 การบง่ชี้ -ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ธ.ค.2561 -เพือ่ใหไ้ด้องค์ความรู้ -มีการประชุมคณะกรรมการ - คณะกรรมการ -มีการประชุมคณะกรรมการจดัการความรู้  -

ความรู้ จดัการความรู้ของมหาวทิยาลัย ที่สนับสนุนการด าเนินงาน เพือ่ร่วมกนัพจิารณาด าเนินการ ด าเนินการ ของมหาวทิยาลัย ปกีารศึกษา 2561

ปกีารศึกษา 2561 เพือ่ร่วมกนั ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลัย จดัการความรู้ของมหาวทิยาลัย จดัการความรู้ คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561

ก าหนด -ร่วมกนัก าหนดแผนการ ใหม้ีประสิทธภิาพ โดยครอบคลุม ของมหาวทิยาลัย เพือ่ร่วมกนัพจิารณาด าเนินการ

(1) แนวทางการจดัการความรู้ของ จดัการความรู้ของ พนัธกจิอยา่งน้อย 1. การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ

มหาวทิยาลัย ปกีารศึกษา 2561 มหาวทิยาลัย 1.ด้านการเรียนการสอน จดัการความรู้ของมหาวทิยาลัย 

(2) ก าหนดเปา้หมายและแผนการ ปกีารศึกษา 2561 2.ด้านการวจิยั เทคโนโลยี ปกีารศึกษา 2561

จดัการความรู้ของมหาวทิยาลัย และนวตักรรม 2. ประชุมทบทวนผลการจดัการความรู้

ปกีารศึกษา 2561 -มีแผนการจดัการความรู้ ในรอบปกีารศึกษาที่ผ่านมา

ของมหาวทิยาลัย 3. พจิารณาน าขอ้เสนอแนะจาก

ปกีารศึกษา 2561 คณะกรรมการประเมินฯ มาปรับปรุง

การจดัการความรู้ ในปกีารศึกษา 2560

4. ก าหนดแนวทางการจดัการความรู้

หวัขอ้/ประเด็นความรู้ และเปา้หมายของ

การจดัการความรู้ ในปกีารศึกษา 2561

5. จดัท าแผนการจดัการความรู้ของ

มหาวทิยาลัย ปกีารศึกษา 2561

ที่สอดคล้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลัย

ที่ครอบคลุมพนัธกจิด้านการผลิตบณัฑิต

การวจิยั การบริการวชิาการ และการ

บริหารจดัการ

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลการประเมนิ

รายงานผลการด าเนินงานและการประเมนิความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)

วิธกีารสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม



2. แผนงาน

ล าดบั งบประมาณ ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงาน ปญัหาและ

ที่ (บาท) ปกีารศึกษา 2561 ตามแผน ไม่ตามแผน อุปสรรค

2 การคัดเลือก -ก าหนดหวัขอ้การจดัการความรู้ ธ.ค.2561 - ได้หวัขอ้การจดัการความรู้ -มีหวัขอ้การจดัการความรู้ที่ - -คณะกรรมการ -มีการก าหนดหวัขอ้การจดัการความรู้  -

และการ ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2561 ดังนี้ อยา่งน้อยครอบคุลม ด าเนินการ ปกีารศึกษา 2561 ในการประชุม

รวบรวม -จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ม.ค.-มิ.ย. หวัขอ้ 60 ป ีมจพ. ด้านการเรียนการสอน จดัการความรู้ คณะกรรมการด าเนินการจดัการความรู้

ความรู้ เพือ่ใหไ้ด้ความรู้ตามหวัขอ้ 2562 มหาวิทยาลัยมุง่สู่องค์กร การวจิยั เทคโนโลยแีละ ของมหาวทิยาลัย ของมหาวทิยาลัย คร้ังที่ 1/2561

ที่ก าหนด แหง่การเรียนรู้อยา่งยัง่ยนื นวตักรรม -ส่วนงาน เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 ได้แก่

ภายใต้กรอบ หวัขอ้ 60 ป ีมจพ.มหาวิทยาลัยมุง่สู่

ด้านการเรียนการสอน องค์กรแหง่การเรียนรู้อยา่งยัง่ยนื

ด้านการวจิยั เทคโนโลยแีละ ภายใต้กรอบ การเรียนการสอน

นวตักรรม การวจิยั เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ด้านการบริการวชิาการ การบริการวชิาการ และการบริหารจดัการ

ด้านการบริหารจดัการ -มีการแจง้เวยีนแผนการจดัการความรู้ของ

มหาวทิยาลัย ปกีารศึกษา 2561 ไปยงั

ส่วนงาน เพือ่เปน็แนวทางใหส่้วนงาน

พจิารณาจดัท าแผนการจดัการความรู้

และด าเนินการจดัการความรู้ของส่วนงาน 

ใหส้อดคล้องกบัแผนการจดัการความรู้

ของมหาวทิยาลัย

ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)

กิจกรรม วิธกีารสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ
ผลการประเมนิ
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2. แผนงาน

ล าดบั งบประมาณ ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงาน ปญัหาและ

ที่ (บาท) ปกีารศึกษา 2561 ตามแผน ไม่ตามแผน อุปสรรค

-จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ -มีการจดักจิกรรมแลกเปล่ียน -คณะกรรมการ มีการจดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดังนี้  -

3 โครงการ ได้แก่ เรียนรู้ตามหวัขอ้ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการ (1) โครงการ "วนัแลกเปล่ียนเรียนรู้  

(1) โครงการวนัแลกเปล่ียน 150,000 บาท จดัการความรู้ KM Sharing Day คร้ังที่ 6 ในวนัที่ 8

เรียนรู้ KM Sharing Day เงินรายได้ ของมหาวทิยาลัย พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์

คร้ังที่ 6 โครงการพัฒนา ม. อาคารนวมินทรราชินี โดยมีบคุลากรเขา้ร่วม

เดือนพฤษภาคม 2562 ปี งปม.2562 กจิกรรมจ านวน 368 คน จากเปา้หมาย

จ านวน 300 คน คิดเปน็ร้อยละ 122.66

โดยใช้งบประมาณไปจ านวนทั้งส้ิน 

145,367.02 บาท

(2) โครงการเสวนาแลกเปล่ียน 15,000 บาท (2) โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

เรียนรู้ด้านการจดัการเรียน เงินรายได้ ด้านการจดัการเรียนการสอนเพือ่ใหน้ักศึกษา

การสอน เพือ่ใหน้ักศึกษา โครงการพัฒนา ม. คิดเปน็ท าเปน็ ใหก้บับคุลากรสายวชิาการ

คิดเปน็ ท าเปน็ ปี งปม.2562 ในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2562

เดือนพฤษภาคม 2562 ณ หอ้งประชุมชั้น 9 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีโดยมีบคุลากรเขา้ร่วม

โครงการจ านวน 30 จากเปา้หมายจ านวน

39 คน คิดเปน็ร้อยละ 76.92

โดยใช้งบประมาณไปจ านวนทั้งส้ิน 

13,100 บาท
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2. แผนงาน

ล าดบั งบประมาณ ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงาน ปญัหาและ

ที่ (บาท) ปกีารศึกษา 2561 ตามแผน ไม่ตามแผน อุปสรรค

(3) โครงการถา่ยทอด 14,300 บาท (3) โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้เพือ่เพิม่

องค์ความรู้เพือ่เพิม่ เงินรายได้ ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานจากผู้เกษยีณ

ประสิทธภิาพในการ โครงการพัฒนา ม. อายรุาชการ ใหก้บับคุลากรสายสนับสนุน

การปฏบิติังาน ปี งปม.2562 วชิาการ ก าหนดจดัวนัที่ 9 กรกฎาคม 2562

จากผู้เกษยีณอายรุาชการ ณ หอ้งประชุมชั้น 9 ส านักวจิยัวทิยาศาสตร์

เดือนกรกฎาคม 2562 และเทคโนโลย ี

3 การจดัเกบ็ - สรุปประเด็นความรู้ ม.ค.-พ.ค. -สกดัความรู้ฝังลึกที่ได้จาก -จบัประเด็นความรู้ที่ฝังลึกจาก - -คณะกรรมการ -ส่วนงานและมหาวทิยาลัยมีการสรุป  -

ความรู้ฝังลึก 2562 กจิกรรมคัดเลือกและ ตัวบคุคลและน ามาสรุปเปน็ ด าเนินการ ประเด็นความรู้ที่ได้จากกจิกรรมการจดัการ

การประมวล รวบรวมความรู้ ความรู้อยา่งน้อยครอบคุลม จดัการความรู้ ความรู้ของส่วนงานตามหวัขอ้ที่ก าหนด

และกล่ันกรอง ด้านการเรียนการสอน การวจิยั ของมหาวทิยาลัย ในแต่ละด้าน

ความรู้ เทคโนโลยแีละ'นวตักรรม -ส่วนงาน

-น าแกน่ความรู้ที่ได้บนัทึกไว้ ม.ค.-พ.ค. -เปล่ียนความรู้ฝังลึกเปน็ -ได้ความรู้ฝังลึกในตัวของอาจารย์ - -ส่วนงาน คณะกรรมการด าเนินการจดัการความรู้ของ  -

เปน็แนวทางปฏบิติั 2562 ลายลักษณ์อกัษร หรือผู้มีประสบการณ์ จดัท าเปน็ มหาวทิยาลัย โดยกองบริหารและจดัการ

ลายลักษณ์อกัษรเพือ่เผยแพร่ ทรัพยากรมนุษย ์ได้จดัโครงการจดัการ

ต่อไป ความรู้ เพือ่ดึงความรู้จากผู้มีประสบการณ์

มาถา่ยทอดใหบ้คุลากรได้รับทราบ และมีการ

สรุปประเด็นความรู้เปน็ 'ลายลักษณ์อกัษร

ดังนี้
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2. แผนงาน

ล าดบั งบประมาณ ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงาน ปญัหาและ

ที่ (บาท) ปกีารศึกษา 2561 ตามแผน ไม่ตามแผน อุปสรรค

(1) โครงการ "วนัแลกเปล่ียนเรียนรู้  

KM Sharing Day คร้ังที่ 6 ในวนัที่ 8
พฤษภาคม 2562 
(2) โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านการจดัการเรียนการสอนเพือ่ใหน้ักศึกษา
คิดเปน็ท าเปน็ ใหก้บับคุลากรสายวชิาการ
ในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2562
(3) โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้เพือ่เพิม่

ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานจากผู้เกษยีณ
อายรุาชการ ใหก้บับคุลากรสายสนับสนุน
วชิาการ ในวนัที่ 9 กรกฎาคม 2562

4 การเขา้ถงึ -เผยแพร่ประชาสัมพนัธค์วามรู้/ ม.ค.-พ.ค. -เผยแพร่ความรู้ฝังลึกที่ได้ -น าองค์ความรู้/แนวปฏบิติัที่ - -คณะกรรมการ -ก าหนดใหม้ีการน าความรู้ที่เปน็ลายลักษณ์  -
ขอ้มูลและ แนวปฏบิติัที่ได้จากการจดัการ 2562 ใหบ้คุลากรของมหาวทิยาลัย ได้เผยแพร่ทาง WebKM Zone ด าเนินการ อกัษรจากการจดักจิกรรม "วนัแลกเปล่ียน

จดัเกบ็ความรู้ ความรู้ผ่าน Web KM ZONE ทราบผ่านระบบเทคโนโลยี หรือ Facebook ของมหาวทิยาลัย จดัการความรู้ เรียนรู้ และองค์ความรู้ของส่วนงานเผยแพร่
ใหเ้ปน็ระบบ หรือ Facebook (KM ZONE สารสนเทศ ท าใหบ้คุลากร (KM ZONE KMUTNB) ของมหาวทิยาลัย ไวใ้นเวบ็ไซต์ KM ของมหาวทิยาลัย และ

KMUTNB) ของมหาวทิยาลัย เขา้ถงึความรู้ที่ต้องการได้ง่าย หรือ Web KM ของส่วนงาน Facebook
-น าความรู้ที่รวบรวมได้มา และรวดเร็ว อยา่งน้อย 10 เร่ือง เพือ่ให้ -มีช่องทางในการเขา้ถงึและประชาสัมพนัธ์
เรียบเรียงจดัท าเปน็เอกสารหรือ -บคุลากรน าความรู้ที่เผยแพร่ บคุลากรน าไปทดลองปฏบิติั ความรู้ที่ง่ายและสะดวก ได้แก่
ส่ือสารสนเทศแยกตามหมวด ไปทดลองปฏบิติั และแลกเปล่ียนเรียนรู้ (1) Facebook (KM ZONE KMUTNB)
ใหเ้หมาะสมกบัการน าไปใช้ใน -มีช่องทางในการเขา้ถงึและ (2) www.hrd.kmutnb.ac.th/km

การปฏบิติังาน ประชาสัมพนัธค์วามรู้ (3) กจิกรรม "วนัแลกเปล่ียนเรียนรู้" 
อยา่งน้อย 3 ช่องทาง วนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังที่ 6
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2. แผนงาน

ล าดบั งบประมาณ ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงาน ปญัหาและ
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5 การจดักจิกรรม - จดัโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พ.ค.2562 -เพือ่เปน็เวทีใหส่้วนงานน า -มีจ านวนส่วนงานเขา้ร่วม 150,000 บาท -คณะกรรมการ -มีการก าหนดจดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  -

แบง่ปนัและ ในองค์กร “วนัการแลกเปล่ียน องค์ความรู้ที่มีอยูใ่นส่วนงาน โครงการอยา่งน้อย จ านวน เงินรายได้ ด าเนินการ โดยการจดักจิกรรม “วนัแลกเปล่ียนเรียนรู้"

แลกเปล่ียน เรียนรู้ KM Sharing Day” หรือตัวบคุคล มาน าเสนอ 20 ส่วนงาน โครงการพฒันา ม. จดัการความรู้ คร้ังที่ 6 เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562

เรียนรู้ คร้ังที่ 6 แบง่ปนั และแลกเปล่ียน -มีจ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ป ีงปม.2561 ของมหาวทิยาลัย ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทร

เรียนรู้ร่วมกนั จ านวน 300 คน -ส่วนงาน ราชินี รายละเอยีดดังนี้

-มีจ านวนองค์ความรู้ ที่น ามา -มีจ านวนส่วนงานเขา้ร่วมโครงการ

ถา่ยทอดเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 25 ส่วนงาน จากจ านวน

ไม่น้อยกวา่ 20 เร่ือง ส่วนงาน 25 ส่วนงาน คิดเปน็ร้อยละ 100

-ระดับค่าเฉล่ียความพงึพอใจ -มีจ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม

ในการเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 368 คน จากเปา้หมาย

ระดับ 4.00 จ านวน 300 คน คิดเปน็ร้อยละ 122.66

-จ านวนองค์ความรู้ที่ส่วนงาน -มีจ านวนองค์ความรู้ที่ส่วนงานน ามา

หรือเครือขา่ยน าไปปฏบิติั ถา่ยทอดความรู้ เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

(10 เร่ือง/องค์ความรู้) จ านวน 43 เร่ือง แบง่เปน็

(1) น าเสนอผ่านเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

20 ผลงาน 

(2) น าเสนอบอร์ดนิทรรศการ 23 ผลงาน

จ านวน 23 ผลงาน 

-มีระดับค่าเฉล่ียความพงึพอใจในการเขา้ร่วม

โครงการระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.51)

-มีจ านวนองค์ความรู้ที่ส่วนงาน

น าไปปฏบิติัจ านวน 21 เร่ือง
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2. แผนงาน

ล าดบั งบประมาณ ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงาน ปญัหาและ

ที่ (บาท) ปกีารศึกษา 2561 ตามแผน ไม่ตามแผน อุปสรรค

6 การประเมินผล -ติดตามการด าเนินงานจดัการ รอบ 6 เดือน -เพือ่ติดตามความกา้วหน้าใน -มีการติดตามผลการด าเนินงาน - -คณะกรรมการ -มีการติดตามการด าเนินงานจดัการ P -

การจดัการ ความรู้จากส่วนงาน ปลีะ 2 คร้ัง ก.พ.2562 การจดัการความรู้ของส่วนงาน ปลีะ 2 คร้ัง ด าเนินการ ความรู้ไปยงัส่วนงานปลีะ 2 คร้ัง คือ

ความรู้และ รอบ 9 เดือน -เพือ่สรุปและประเมินผลการ -ร้อยละความส าเร็จของการ จดัการความรู้ รอบ 6 เดือน เดือนกมุภาพนัธ ์2562

การน าความรู้ เม.ย.2562 ด าเนินงานและของผลส าเร็จ ด าเนินการตามแผนการจดัการ ของมหาวทิยาลัย และรอบ 9 เดือน ในเดือนพฤษภาคม 2562

ไปใช้ประโยชน์ ในการจดัการความรู้ของ ความรู้ ร้อยละ 80 ในภาพรวม และมีการประเมินความส าเร็จของการ

ส่วนงาน -ส่วนงาน ด าเนินการจดัการความรู้ต่อไป

-มีการด าเนินงานครบตามแผนทุกโครงการ /

กจิกรรม คิดเปน็ร้อยละ 100

และมีการประเมินความส าเร็จของการ

ด าเนินการจดัการความรู้ 

-ติดตามการน าองค์ความรู้ เม.ย-พ.ค. -เพือ่ติดตามการน าองค์ความรู้ -จ านวนเร่ือง/องค์ความรู้ที่ -มีการติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้

ไปใช้ประโยชน์ 2562 ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ ส่วนงานหรือเครือขา่ยน าไป ประโยชน์ จะติดตามผ่านแบบติดตาม

ปฏบิติังานของบคุลากร ปฏบิติั (10 เร่ือง/องค์ความรู้) การน าความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้

-จ านวนส่วนงาน/หน่วยงาน ไปใช้ประโยชน์ โดยจะติดตามไปยงั

ที่น าองค์ความรู้ไปใช้ บคุลากรของส่วนงานหลังเสร็จส้ินการจดั

(10 ส่วนงาน/หน่วยงาน) กจิกรรม "วนัแลกเปล่ียนเรียนรู้" คร้ังที่ 6

-มีองค์ความรู้จ านวน 21 เร่ือง ที่ส่วนงาน

น าไปปฏบิติั

-มีส่วนงานจ านวน 25 ส่วนงาน ที่น า

องค์ความรู้ไปใช้
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2. แผนงาน

ล าดบั งบประมาณ ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงาน ปญัหาและ

ที่ (บาท) ปกีารศึกษา 2561 ตามแผน ไม่ตามแผน อุปสรรค

-สรุปประเมินผลการด าเนินงาน พ.ค.2562 -สรุปรายงานผลการ -ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการ ในการสรุปประเมินผลการด าเนินงาน P -

ตามแผนของทุกส่วนงาน ด าเนินการ ตามแผนการ จดัการความรู้ของมหาวทิยาลัย ตามแผนการจดัการความรู้ของทุกส่วนงาน 

ในภาพรวม จดัการความรู้ของส่วนงาน/ จะสรุปสาระส าคัญ ดังนี้

มหาวทิยาลัยในภาพรวม 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน

เสนอต่อมหาวทิยาลัยทราบ เพือ่ด าเนินการจดัการความรู้ของส่วนงาน

2. มีการก าหนดแนวทางการจดัการความรู้

หวัขอ้/ประเด็นความรู้ และเปา้หมายการ

จดัการความรู้ของส่วนงาน

3. มีแผนการจดัการความรู้ที่สอดคล้องกบั

หวัขอ้ของมหาวทิยาลัยก าหนด และ

เปน็หวัขอ้ที่ตรงกบัภารกจิของส่วนงาน

4. มีการจดักจิกรรมถา่ยทอดและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับส่วนงาน

5. มีการด าเนินงานตามแผนการจดัการ

ความรู้บรรลุตามที่ก าหนดไว้
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