
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  รอบ  9  เดือน   (1 ต.ค. 2553 – 30 มิ.ย. 2554) 

หนวยงานศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา    วันท่ีสง 7  กรกฎาคม  2554 

A 1  เปาหมาย 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
1.  เพ่ือกําหนดประเด็นความรูท่ี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
การจัดการความรูของ
หนวยงาน   

1. จํานวนประเด็นความรู  อยางนอย 1 ประเด็น ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  
ดําเนินการจัดประชุมทบทวนแผนการ
จัดการความรูเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร 
5 ป (2554 - 2558) และแผนการจัดการ
ความรูประจําป 2554  โดย
คณะกรรมการจัดการความรูของ
หนวยงาน โดยมีบุคลากรลุมเปาหมายคือ 
1.นายชนะ  พงษกาบ   
 ตําแหนงนายชางอิเล็กทรอนิกส   
2.นายวิเชษฐ   ยอดไชย   
ตําแหนงนายชางศิลป  
3. นางสาวสุธาทิพย  นวลเจริญ 
ตําแหนงแมบาน       

1.1 รายงานการประชุม 
คร้ังที่ 3/2554 (27 เม.ย.54)  
ระเบียบวาระที่ 3   
1.2 คําสั่ง15/2554 แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบการดําเนินการการจัดการ
ความรูของศูนยวิทยพัฒนา มสธ ยะลา 
 

 

2.  เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ
ใหแกบุคลากรกลุมเปาหมาย 
โดยสอดคลองกับประเด็น
ความรูท่ีกําหนด 

1. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะ 

อยางนอย 1 กลุม ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ไดพัฒนา
บุคลากรกลุมตัวอยาง จากการอบรมการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน   โดย
มอบหมายใหบุคลากรกลุมตัวอยางนํา
ความรูท่ีไดจากอบรมไปฝกปฏิบัติตาม
ตัวอยางท่ีผูถายทอดไดกําหนด 

2.1 บันทึกเวียนแจง เรื่อง การ
ติดตามการฝกอบรมการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเบื้องตน 
2.2 ตัวอยางแบบทดสอบ  ไดแก 
-หนังสือภายนอก(ครุฑ)    
-การเขียนรายงานการ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
    เดินทางไปราชการ  

-หนังสือบันทึกขอความภายใน 
(บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ) 
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 2.  จํานวนการบันทึก 
Talent People in STOU  

อยางนอย 1 เรื่อง   

3.  ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือ
คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนด และ
เผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมาย 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนด 

อยางนอย 1 
กิจกรรม 

จากการท่ีไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
ใชคอมพิวเตอรเบื้องตน  บุคลากร
สามารถนําความรูท่ีไดมาทดสอบการ
พิมพหนังสือราชการดวยคอมพิวเตอร 
(บันทึกขอความภายใน,และหนังสือ
ภายนอก) 

ภาพกิจกรรม 

2. จํานวนกิจกรรมการจัดการ
ความรูของชุมชนนักปฏิบัติ 

อยางนอย 1 
กิจกรรม 
 

4.  เพ่ือรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนด ท้ังท่ี
มีอยูในตัวบุคคลหรือแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ี
ดีมาจัดเก็บอยางเปนระบบ 
และเผยแพรเปนลายลักษณ
อักษร 

1. จํานวนฐานความรูท่ี
เพ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคลองกับ
ประเด็นความรูท่ีกําหนด 

อยางนอย 1 ฐาน  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ได
ใหบุคลากรกลุมตัวอยาง ทดสอบความรู 
โดยนําฐานความรูท่ีไดจากการอบรมการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน มา
ทดสอบปฏิบัติงาน  เชน การพิมพ
หนังสือภายนอก(ครุฑ)  / การเขียน
รายงานการเดินทางไปราชการ / และ
บันทึกขอความภายใน (บันทึกขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ)  
 

4.1 แบบทดสอบของบคุคล  ไดแก 
-หนังสือภายนอก(ครุฑ)    
-แบบรายงานการเดินทางไปราชการ  
-หนังสือบันทึกขอความภายใน 
(บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ) 

2. ชองทางการเผยแพรผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

อยางนอย 1 ชองทาง 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
5.  เพ่ือนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช

ในการปฏิบัติงาน  ตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนด 

 

1.จํานวนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได
จากการจัดการความรูนํามา
ปรับใชในการปฏิบัติงานได 

อยางนอย 1 เรื่อง  บุคลากร กลุมตัวอยาง สามารถ
นําความรูท่ีไดจากการอบรมโครงการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน มาใช
ประโยชนในการประกอบการปฏิบัติงาน  
เชน การพิมพหนังสือภายนอก(ครุฑ)  / 
การสรางตาราง (รายงานการเดินทางไป
ราชการ) / และบันทึกขอความภายใน 
(บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ) 

ภาพกิจกรรม 
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A 2 แผนงาน 

กิจกรรม หนวยวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  บูรณาการการจัดการความรูเขากับระบบการทํางานของหนวยงาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  
1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูของ

หนวยงานจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการ
ความรู 5 ป และแผนการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณท่ีสอดคลองกับพันธกิจ
หลัก                                             (1) 

 ฉบับ  
 
 
 

1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ดําเนินการจัดประชุม
ทบทวนแผนการจัดการความรูเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 
ป (2554-2558) และแผนการจัดการความรูประจําป 2554  
โดยคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน  เพ่ือจัดทํา
แผนยุทธศาสตร 5 ป (2554 - 2558) และแผนการจัดการ
ความรูประจําป 2554  ในวันท่ี  24  เดือนกันยายน 2553 

1.1 รายงานการประชุม 

 

2. คัดเลือกบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนา
ความรูและทักษะ                              (2) 

 

กลุม 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  กําหนดกลุมเปาหมาย
ท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะคือตําแหนง นายชาง
อิเล็กทรอนิกส  นายชางศิลป และแมบาน จํานวน 3 คน 
โดยใหเขารับการอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน  ในชวง
เวลา 13.30-14.30 น.   

2.1 รายชื่อบุคลากรภายใน
หนวยงาน  

3. สํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของ
บุคลากร เพ่ือนํามาใชพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงาน  Talent                          (3) 

 

คน 1 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลาไดใหผูปฏิบัติงานซ่ึงมีความรู
ความสามารถซ่ึงเปนจุดเดนของบุคลากรเพ่ือนํามาใชพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงาน โดยใชบุคลากรภายใน คือ 
1.นางพิมลรัตน  ขุนดํา ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร   
2. นางอาภรณ  กิจมะโน  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 
 
 
 

3.1 ภาพกิจกรรม 
 

กิจกรรม หนวยวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาเครือขายการจัดการความรูท้ังภายในและภายนอก เพ่ือสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางสรางสรรค 
1.  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู ใชบุคลากรภายใน  กิจกรรม 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา  ไดจัดแลกเปลี่ยน 1.1ผูถายทอด คือ 
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ท่ีมีผลงานดีเดนและมีความรูตามประเด็น
ความรูท่ีกําหนดมาถายทอดความรู          (4) 

 

เรียนรูโดยใชบุคลากรภายใน  ท่ีมีผลงานดีเดนและมีความรู
ตามประเด็นความรูท่ีกําหนดมาถายทอดความรู แยกเปน
หลักสูตร  หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน  

1.1 นางพิมลรัตน  ขุนดํา ตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร   
1.2 นางอาภรณ  กิจมะโน  
ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
2. สงเสริม/สนับสนุนใหจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ

หรือเครือขายดานการจัดการความรู โดยจัด
กิจกรรมภายในและภายนอกหนวยงาน  COP     
                                                   (5) 

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

2.1 หนังสือเชิญเขารวมเปนสมาชิก 

QA COP 
 

3. เขารวมจัดกิจกรรม KM DAY  ของ
มหาวิทยาลัย                                   (6) 

ครั้ง 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา   ใหความรวมมือใน
การเขารวมกิจกรรมกิจกรรม QA COP ของมหาวิทยาลัย 
แตเนื่องจาก การรายงานการจัดการความรูของศูนยวิทย
พัฒนาท้ังหมด มอบหมายใหศูนยวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
เปนตัวแทนรายงาน ซ่ึงศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา   ไดให
ความรวมมือในการจัดสงขอมูลตาง ๆ ในการรายงาน
กิจกรรม KM DAY  ของมหาวิทยาลัยผาน ศูนยวิทยพัฒนา 
มสธ.เพชรบุรี 

3.1หนังสือตอบรับเปนสมาชิก 
 QA COP 
3.2 รายชื่อชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนางานดานการประกันคุณภาพ   
QA COP 
3.3 สรุปกิจกรรมรวมกับเครือขาย 
QA COP ของศูนยวิทยพัฒนา 
มสธ. เพชรบรุ ี
 
 
 

กิจกรรม หนวยวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาฐานความรู เพ่ือการแลกเปล่ียนแบงปนความรูอยางย่ังยืน  
1  คณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน

วิเคราะห สังเคราะหความรูท้ังท่ีมีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีมาพัฒนา                                    (7) 

 

ฐาน 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน   ไดกําหนด
ประเด็นการจัดการความรูและคัดเลือกบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะจากท่ีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา 

1.1 แผนการจัดการความรู  
ประจําป 2554 
1.2 โครงการอบรมคอมพิวเตอร

พ้ืนฐาน 
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และไดรวมรวมไวเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  โดย 
1. หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน เปนความรูท่ีมี

อยูในตัวบุคคลซ่ึงทํางานอยูในตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

2. หลักสูตรการพิมพหนังสือราชการดวยคอมพิวเตอร 
(บันทึกขอความภายใน,และหนังสือภายนอก) เปน
ความรูท่ีบุคลากรไดผานการอบรมจากแหลงเรียนรู
ภายนอก  

2. จัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (8)  

ชองทาง 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ไดดําเนินการจัดพิมพ
ตัวอยางแบบหนังสือภายนอก(ครุฑ)  / การเขียนรายงาน
การเดินทางไปราชการ / และหนังสือบันทึกขอความภายใน 
(บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ) เพ่ือใหบุคลากรกลุม
ตัวอยางไดนําไปทดสอบปฏิบัติความรูท่ีไดจากการฝกอบรม 
 

2.1 ตัวอยางแบบทดสอบ  ไดแก 
-หนังสือภายนอก(ครุฑ)    
-การเขียนรายงานการเดินทางไป
ราชการ  
-หนังสือบันทึกขอความภายใน 
(บันทึกขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ) 
 

กิจกรรม หนวยวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงไปสูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  
1.  คณะกรรมการจัดการความรูของหนวย  

งานวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
แหลงตางๆ และนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ
บริบทของหนวยงาน                                 
(9) 

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

1.1คูมือ การใชคอมพิวเตอร
เบื้องตน 
1.2คูมือหนังสือสารบรรณ ประจําป 
2553 
 

2. ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลาดําเนินการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานจัดการความรูท่ี
สอดคลองกับแผนการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย รอบ 6, 9, และ 12 เดือน   (10) 

ฉบับ 3  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ไดดําเนินการรายงาน
ผลการดําเนินงานการจัดการความรูและจัดสงรายงานตาม
หนวยงานตนสังกัดกําหนด ของรอบ   9  เดือน ตาม
หนังสือ ท่ี ศธ 0522.13/ ว64  ลงวันท่ี 13  มิถุนายน  

2.1 รายงานรอบ 9 เดือน  
(ตั้งแต 1 ต.ค. 53 – 30 มิ.ย.54) 
กําหนดสงรายงานวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2554 
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2554 
 

3. คณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน
ดําเนินการติดตามผลตามประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลอง
กับแผนการจัดการความรูประจําป ของ
หนวยงาน รอบ 6, 9, และ 12 เดือน      (11) 

ฉบับ 3  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  มีการรายงานตาม
ขอเสนอแนะการรายงานผลการดําเนินงานจัดการความรู 
รอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3.1 รายงานรอบ 9 เดือน  
ประจําป 2554  ตามขอเสนอแนะ   
สงรายงานวันท่ี 7 กรกฎาคม  
2554 

4. นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรบัปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน โดย
ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ                                      
(12) 

ประเด็น 1 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา นําขอเสนอแนะของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป 2551 มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของศูนยฯ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ป 2552 (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป 2553 
ทางศูนยฯ จะนําผลการประเมินของป 2552 มาปรับปรุง 

4.1 ขอเสนอแนะของผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ป 2551 
 
4.2 รายงานประเมินตนเอง
ประจําป 2552 

กิจกรรม หนวยวัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารอางอิง 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
1. เขารวมการศึกษาดูงานหนวยงานท่ีประสบ

ความสําเร็จตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดดําเนินการ   
                                                 (13) 

ครั้ง 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  จะดําเนินการตาม
หนวยงานตนสังกัดกําหนดในการศึกษาดูงานหนวยงานท่ี
ประสบความสําเร็จ  

1.1 บุคลากรเดินทางไปประชุมเชิง

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

2. เขารวมประชุมทบทวนแผนการจัดการความรู 
ประจาํปงบประมาณ 2554 เพ่ือจัดทําแผน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559  
และแผนประจําปงบประมาณพ.ศ. 2555    
                                                 (14) 

ฉบับ 2  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  จะดําเนินการตาม
หนวยงานตนสังกัดกําหนด  ในการเขารวมประชุม
ทบทวนแผนการจดัการความรู ประจําปงบประมาณ 2554 
เพ่ือจัดทําแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559  
และแผนประจําปงบประมาณพ.ศ. 2555    

2.1 บุคลากรเดินทางไปราชการ
การจัดการความรู เพ่ือทบทวน
แผนการจัดการความรู ประจําป 
2554 
ณ  ม.ขอนแกน (26-28 ส.ค.53)  
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(งานประกันคุณภาพเปนเจาภาพ) 
แบบฟอรมการทบทวนแผนการ
จัดการความรู ป 2553 
 

 

 

A 3  การติดตามประเมินผล 

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

ครั้ง 3  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ไดดําเนินการรายงาน
ผลการดําเนินงานการจัดการความรูและจัดสงรายงานตาม
หนวยงานตนสังกัดกําหนด ของรอบ   9  เดือน ตาม
หนังสือ ท่ี ศธ 0522.13/ ว64  ลงวันท่ี 13 มิถุนายน  2554 

2.1 รายงานรอบ 9 เดือน  
(ตั้งแต 1 ต.ค. 53 – 30 มิ.ย.54) 
กําหนดสงรายงานวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2554 

2.  สรุปผลการดําเนินงานจัดการความรูใน
ภาพรวมของหนวยงาน 

ฉบับ 1 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ขอรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน 

 

3. รับการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจัดการ
ความรูของหนวยงาน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

ครั้ง 1   

4.  เขารวมประชุมเพ่ือทบทวนการดําเนินงาน 
จัดการความรู เพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ครั้ง 1 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ไดดําเนินการรายงานทบทวน
แผนการจัดการความรู 5 ป (พ.ศ. 2553-2557)  

4.1 บันทึกท่ีศธ. 
0522.01(22)/573 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2553  (แผนยุทธศาสตร
การจัดการความรู 5 ป (53-57) 
ทบทวนเมื่อวันที่  28  มิ.ย. 53 
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* ปญหา และอุปสรรค    

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

*ช่ือผูรับผิดชอบรายงาน   งานอํานวยการและธุรการ   โทร  8971    E-mail : nongbow25@hotmail.com 

**คําอธิบาย    การรายงานผลการดําเนินงานขอความรวมมือใหระบุรายละเอียดอยางชัดเจนวา  ใคร / ทําอะไร,เรื่องอะไร / เม่ือไร / ท่ีไหน / อยางไร / ผลท่ีไดรับมีอะไรบาง  

                       ถายังไมไดดําเนินการตามท่ีกําหนดชวงเวลาไวในแผน ขอใหรายงานวา จะทําเรื่องนั้น ๆ  เม่ือไร มีปญหาอุปสรรคอะไร 


