
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6  เดือน (1 ต.ค. 53 – มี.ค.54) 

หนวยงานศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา    วันที่สง  5  เมษายน  2554 

A 1  เปาหมาย 

เปาหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
1.  เพื่อกําหนดประเด็นความรูที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
การจัดการความรูของหนวยงาน   

1. จํานวนประเด็นความรู  อยางนอย 1 
ประเด็น 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ดําเนินการ
จัดประชุมทบทวนแผนการจัดการความรู
เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (2554-
2558) และแผนการจัดการความรูประจําป 
2554  โดยคณะกรรม- การจัดการความรู
ของหนวยงาน   ในวันที่  24  เดือน
กันยายน 2553  ไดกําหนดประเด็นการ
จัดการความรูและคัดเลือกบุคลากร
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะ 
โดยใชบุคลากรภายในเปนผูถายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู 1. นางพิมลรัตน  ขุนดํา 
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร   
2. นางอาภรณ  กิจมะโน  ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
โดยมบีุคลากรกลุมเปาหมายคือ 
1.นายชนะ  พงษกาบ   ตําแหนงนายชาง
อิเล็กทรอนิกส 
2.นายวิเชษฐ   ยอดไชย  ตําแหนงนายชาง
ศิลป  
3. นางสาวสุธาทิพย  นวลเจริญ ตําแหนง
แมบาน       

1.1 รายงานการประชุม 
 

 

เปาหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
2.  เพื่อพัฒนาความรูและทักษะใหแก

บุคลากรกลุมเปาหมาย โดย
สอดคลองกับประเด็นความรูที่

1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะ 

อยางนอย 1 
กลุม 

 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  
ดําเนินการจัดประชุม    ไดคัดเลือก
บุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู

2.1 โครงการอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 
2.2 รายชื่อผูเขาอบรม 
2.3 ภาพกิจกรรม 
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กําหนด และทักษะคือ นายชางอิเล็กทรอนิกส  นาย
ชางศิลป และแมบาน โดยใหเขารับการ
อบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน  ในชวง
เวลา 13.30-14.30 น.   

2.  จํานวนการบันทึก Talent 
People in STOU  

อยางนอย 1 
เร่ือง 

 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  มี
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ ที่เขา
โครงการโรงเรียนชํานาญการ  และจัดทํา
คูมือเก่ียวกับงานหองสมุดเรือนจํา 

-.คูมือเก่ียวกับงานหองสมุดเรือนจํา 
ของนายวัชรพงษ  ธงพุดซา 

3.  ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรูที่กําหนด และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย 

1. จํานวนกิจกรรมที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
ประเด็นความรูที่กําหนด 

อยางนอย 1 
กิจกรรม 

 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา   ได
กําหนดกิจกรรมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
จํานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม ไดแก 

1. การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน    

2. การพิมพหนังสือราชการดวย
คอมพิวเตอร (บันทึกขอความภายใน
,และหนังสือภายนอก) 

3.1 ภาพกิจกรรม 
 

2. จํานวนกิจกรรมการจัดการ
ความรูของชุมชนนักปฏิบัติ 

อยางนอย 1 
กิจกรรม 
 

4.  เพื่อรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูที่กําหนด ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลหรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บอยาง
เปนระบบ และเผยแพรเปนลาย
ลักษณอักษร 

1. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มข้ึน
ซึ่งสอดคลองกับประเด็น
ความรูที่กําหนด 

อยางนอย 1 
ฐาน 

 ตามที่งานประสานศูนยวทิยพัฒนา 
ไดมีหนังสือกําหนดใหบุคลากรศูนยที่ไดเขา
รับการอบรมพัฒนาบุคลากรของกองการ
เจาหนาที่ สรุปประเด็นความรูที่ไดรับการ
อบรม  เผยแพรผานเวปไซคของศูนย    
รวมทั้งกิจกรรมที่ได มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

http://www.stou.ac.th/Offices 
/rdec/yala/main 

2. ชองทางการเผยแพรผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

อยางนอย 1 
ชองทาง 

เปาหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
   2 กิจกรรม   การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน  

และการพิมพหนังสือราชการดวย
คอมพิวเตอร (บันทึกขอความภายใน,และ
หนังสือภายนอก) 

 

http://www.stou.ac.th/Offices
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5.  เพื่อนําแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช

ในการปฏิบัติงาน  ตามประเด็น
ความรูที่กําหนด 

 

จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจาก
การจัดการความรูนํามาปรับใช
ในการปฏิบัติงานได 

อยางนอย 1 
เร่ือง 

 บุคลากรศูนยวิทยพัฒนา มสธ.
ยะลา   กลุมเปาหมายสามารถจัดพิมพ 
บันทึกขอความ  จดหมายภายนอกได   

5.1 กลุมผูเขารับการอบรมสามารถใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนได 
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A 2 แผนงาน 

กิจกรรม หนวยวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  บูรณาการการจัดการความรูเขากับระบบการทํางานของหนวยงาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  
1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูของ

หนวยงานจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการ
ความรู 5 ป และแผนการจัดการความรูประจําป
งบประมาณที่สอดคลองกับพันธกิจหลัก                                             
(1) 

 ฉบับ  
 
 
 

1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ดําเนินการจัดประชุม
ทบทวนแผนการจัดการความรูเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป 
(2554-2558) และแผนการจัดการความรูประจําป 2554  โดย
คณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน  เพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 5 ป (2554 - 2558) และแผนการจัดการความรู
ประจําป 2554  ในวันที่  24  เดือนกันยายน 2553 

1.1 รายงานการประชุม 

 

2. คัดเลือกบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะ                              (2) 

 

กลุม 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  กําหนดกลุมเปาหมายที่
จะพัฒนาความรูและทักษะคือตําแหนง นายชางอิเล็กทรอนิกส  
นายชางศิลป และแมบาน จํานวน 3 คน โดยใหเขารับการ
อบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน  ในชวงเวลา 13.30-14.30 
น.   

2.1 รายชื่อบุคลากรภายในหนวยงาน  

3. สํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของ
บุคลากร เพื่อนํามาใชพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงาน  Talent                          (3) 

 

คน 1 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลาไดใหผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรู
ความสามารถซึ่งเปนจุดเดนของบุคลากรเพื่อนํามาใชพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงาน โดยใชบุคลากรภายใน คือ 
1.นางพิมลรัตน  ขุนดํา ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร   
2. นางอาภรณ  กิจมะโน  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 

3.1 ภาพกิจกรรม 
 

กิจกรรม หนวยวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาเครือขายการจัดการความรูทั้งภายในและภายนอก เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรค 
1.  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู ใชบุคลากรภายใน  

ที่มีผลงานดีเดนและมีความรูตามประเด็นความรู
กิจกรรม 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  ไดจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู

โดยใชบุคลากรภายใน  ที่มีผลงานดีเดนและมีความรูตาม
1.1ผูถายทอด คือ 
1.1 นางพิมลรัตน  ขุนดํา ตําแหนง
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ที่กําหนดมาถายทอดความรู          (4) 
 

ประเด็นความรูที่กําหนดมาถายทอดความรู แยกเปนหลักสูตร  
หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน  

นักวิชาการคอมพิวเตอร   
1.2 นางอาภรณ  กิจมะโน  ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
2. สงเสริม/สนับสนุนใหจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติหรือ

เครือขายดานการจัดการความรู โดยจัดกิจกรรม
ภายในและภายนอกหนวยงาน  COP     
                                                   (5) 

กิจกรรม 1     ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา   ไดรับการเชิญเขารวมเปน
สมาชิก QA COP ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 
 
 

2.1 หนังสือเชิญเขารวมเปนสมาชิก 

QA COP 
 

3. เขารวมจัดกิจกรรม KM DAY  ของมหาวิทยาลัย                                   
(6) 

คร้ัง 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา   ใหความรวมมือในการ
เขารวมกิจกรรมกิจกรรม QA COP ของมหาวิทยาลัย แต
เนื่องจาก การรายงานการจัดการความรูของศูนยวิทยพัฒนา
ทั้งหมด มอบหมายใหศูนยวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรีเปนตัวแทน
รายงาน ซึ่งศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา   ไดใหความรวมมือใน
การจัดสงขอมูลตาง ๆ ในการรายงานกิจกรรม KM DAY  ของ
มหาวิทยาลัยผาน ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 

3.1หนังสือตอบรับเปนสมาชิก 
 QA COP 
3.2 รายชื่อชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
พัฒนางานดานการประกันคุณภาพ   
QA COP 
3.3 สรุปกิจกรรมรวมกับเครือขาย 
QA COP ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 
เพชรบุรี 

กิจกรรม หนวยวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาฐานความรู เพ่ือการแลกเปลี่ยนแบงปนความรูอยางย่ังยืน  
1  คณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน

วิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนา                                    (7) 

 

ฐาน 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน   ไดกําหนดประเด็น
การจัดการความรูและคัดเลือกบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ
พัฒนาความรูและทักษะจากที่อยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อ่ืน ๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และไดรวมรวมไวเพื่อเปน
แหลงเรียนรู  โดย 

1.1 แผนการจัดการความรู  
ประจําป 2554 
1.2 โครงการอบรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน 
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1. หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน เปนความรูที่มีอยู
ในตัวบุคคลซึ่งทํางานอยูในตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

2. หลักสูตรการพิมพหนังสือราชการดวยคอมพิวเตอร 
(บันทึกขอความภายใน,และหนังสือภายนอก) เปน
ความรูที่บุคลากรไดผานการอบรมจากแหลงเรียนรู
ภายนอก  

2. จัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (8)  

ชองทาง 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ดําเนินการ ใช
คอมพิวเตอรเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

2.1 ภาพกิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงไปสูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  
1. คณะกรรมการจัดการความรูของหนวย  

งานวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลง
ตางๆ และนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
หนวยงาน                                 (9) 

เร่ือง 1 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ไดนําความรูจากคูมือ การใช
คอมพิวเตอรเบื้องตน และคูมือหนังสือสารบรรณ ประจําป 
2553 
 
 
 

1.1 คูมือ การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 

กิจกรรม หนวยวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
2. ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลาดําเนินการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย รอบ 6, 9, และ 12 เดือน   (10) 

ฉบับ 3  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ไดดําเนินการรายงานผล
การดําเนินงานการจัดการความรูและจัดสงรายงานตาม
หนวยงานตนสังกัดกําหนด ของรอบ   6   เดือน ตามหนังสือ ที่ 
ศธ 0522.13/ ว39  ลงวันที่ 8  มีนาคม 2554 

2.1 รายงานรอบ 6 เดือน (ผลงาน
ตั้งแต ต.ค. 53-มี.ค.54) กําหนดสง
รายงานวันที่12เมษายน 2554 

3. คณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน
ดําเนินการติดตามผลตามประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
แผนการจัดการความรูประจําป ของหนวยงาน 
รอบ 6, 9, และ 12 เดือน                 (11) 

ฉบับ 3  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  มีการรายงานตาม
ขอเสนอแนะการรายงานผลการดําเนินงานจัดการความรู รอบ 
6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3.1 รายงานรอบ 6 เดือน  
ประจําป 2554  ตามขอเสนอแนะ   
สงรายงานวันที่ 3 มิถุนายน 2554 

4. นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน โดยใช

ประเด็น 1 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา นําขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ป 2551  

4.1 ขอเสนอแนะของผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ป 2551 
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การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือ                                      
(12) 

 
 

มาปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยฯ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป 2552 (การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ป 2553 ทางศูนยฯ จะนําผลการประเมินของป 2552 
มาปรับปรุง 

 
4.2 รายงานประเมินตนเองประจําป 
2552 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
1. เขารวมการศึกษาดูงานหนวยงานที่ประสบ

ความสําเร็จตามที่มหาวิทยาลัยจัดดําเนินการ   
                                                 (13) 

คร้ัง 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  จะดําเนินการตาม
หนวยงานตนสังกัดกําหนดในการศึกษาดูงานหนวยงานที่
ประสบความสําเร็จ  

1.1 บุคลากรเดินทางไปประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ณ บานวังน้ําเขียวลอดจ 
จังหวัดนครราชสีมา  15-16 ก.ย 53 
-บุคลากรเดินทางไปราชการการ
จัดการความรู เพื่อทบทวนแผนการ
จัดการความรู ประจําป 2554 
ณ  ม.ขอนแกน (26-28 ส.ค.53)  
(งานประกันคุณภาพเปนเจาภาพ) 

กิจกรรม หนวยวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
2. เขารวมประชุมทบทวนแผนการจัดการความรู 

ประจําปงบประมาณ 2554 เพื่อจัดทําแผน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559  และ
แผนประจําปงบประมาณพ.ศ. 2555    
                                                 (14) 

ฉบับ 2  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  จะดําเนินการตาม
หนวยงานตนสังกัดกําหนด  ในการเขารวมประชุมทบทวน
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554 เพื่อจัดทํา
แผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559  และแผน
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2555    

2.1 บุคลากรเดินทางไปราชการการ
จัดการความรู เพื่อทบทวนแผนการ
จัดการความรู ประจําป 2554 
ณ  ม.ขอนแกน (26-28 ส.ค.53)  
(งานประกันคุณภาพเปนเจาภาพ) 

1. แบบฟอรมการทบทวน
แผนการจัดการความรู ป 
2553 
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A 3  การติดตามประเมินผล 

กิจกรรม หนวยวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
1.   รายงานผลการดําเนินงาน  แผนจัดการความรู  
รอบ  6,9,12  เดือน 

คร้ัง 3  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ไดดําเนินการรายงานผล
การดําเนินงานการจัดการความรูและจัดสงรายงานตาม
หนวยงานตนสังกัดกําหนด ของรอบ  6  เดือน ตามหนังสือ ที่ 
ศธ 0522.13/ ว39  ลงวันที่ 8  มีนาคม 2554 

-รายงานรอบ 6 เดือน (ผลงาน
ตั้งแต ต.ค. 53-มี.ค.54) กําหนดสง
รายงาน วันที่ 12 เมษายน  2554 

2.  สรุปผลการดําเนินงานจัดการความรูในภาพรวม
ของหนวยงาน 

ฉบับ 1 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ขอรายงานผลการดําเนินงานรอบ 
12 เดือน 

 

3. รับการตรวจประเมินผลการดาํเนินงานจัดการ
ความรูของหนวยงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

คร้ัง 1   

4.  เขารวมประชุมเพื่อทบทวนการดําเนินงาน 
จัดการความรู เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

คร้ัง 1   

* ปญหา และอุปสรรค    

*โดยสรุป    ผลการประเมินการจัดการความรูในภาพรวมของหนวยงาน   ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ได รอยละ...............................      

    

*ชื่อผูรับผิดชอบรายงาน   งานอํานวยการและธุรการ  โทร    8971    E-mail namfah2004@hotmail.com 

 

**คําอธิบาย    การรายงานผลการดําเนินงานขอความรวมมอืใหระบุรายละเอียดอยางชัดเจนวา  ใคร / ทําอะไร,เร่ืองอะไร / เมื่อไร / ที่ไหน / อยางไร / ผลที่ไดรับมีอะไรบาง  

                       ถายังไมไดดําเนินการตามที่กําหนดชวงเวลาไวในแผน ขอใหรายงานวา จะทําเร่ืองนั้น ๆ  เมื่อไร มีปญหาอุปสรรคอะไร 


