รายงานผลการดาเนินงานและการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้

รอบ 12 เดือนหน ้าที่ 1

ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนที่

ชื่อแผนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1 แผนพัฒนาการศึกษา 1. การเตรียมการและ
ระดับอุดมศึกษา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ฉบับที่ 11
- แต่งตั้งคณะทำงำน 1.1 คำสั่งแต่งตั้ง
(พ.ศ. 2555-2559) kM ของ สกอ. และของ คณะทำงำน KM
2 หลักเกณฑ์การ
สำนัก/หน่วยงำน
ของ สกอ. จำนวน
ประเมินการจัดการ
1 ฉบับ
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง
พ.ศ. 2555
- จัดมุมควำมรู้ในสำนัก 1.2 มุมควำมรู้ของ
3 มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ
เพื่อใช้ในกำรสืบค้นควำมรู้ สำนัก/หน่วยงำน
และเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน สกอ.จำนวน
ในสำนัก
10 - 12 มุมควำมรู้

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

บุคลำกรของ
- ใช้คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
สำนัก/หน่วยงำน ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
ใน สกอ.
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
ของ สกอ. ที่ 495/2553
ลงวันที่ 3 ธันวำคม
2553 จำนวน 1 ฉบับ
บุคลำกรของ
- ประสำนและถ่ำยภำพ
สำนัก/หน่วยงำน มุมควำมรู้ของสำนักงำน
มีมุมควำมรู้ใน บริหำรสำรสนเทศเพื่อ
กำรสืบค้นควำมรู้ พัฒนำกำรศึกษำและ
และเป็นที่แลก สำนัก/หน่วยงำนใน สกอ.
เปลี่ยนเรียนรู้ รวม 12 มุมควำมรู้
- กำรส่งร่ำงแผนกำร
1.3 จำนวนสำนัก/ คณะทำงำน KM - จำนวนร่ำงเอกสำรของ
ดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ หน่วยงำนและ
ของ สกอ.
องค์ควำมรู้ของสำนัก
ของ สกอ.
คณะทำงำนพิจำรณำ และบุคลำกรของ /หน่วยงำน
และของสำนัก/หน่วยงำนให้ทแผนกำรด
กุ
ำเนินกำร สำนัก/หน่วยงำน จำนวน 12 สำนัก/หน่วย
สำนัก/หน่วยงำนตรวจสอบ จัดกำรควำมรู้ของ
งำน
สกอ.จำนวน12สำนัก

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
และเทคนิคการปรับปรุง

ระยะ
เวลา

- คณะทำงำนและ
บำงคนยังไม่ได้รับ
คำสั่งฯ
- จึงได้ส่งหนังสือคำสั่ง
ให้อีกครั้งหนึ่ง

ธ.ค.-54
มี.ค.-55

การติดตาม
ความก้าวหน้า/

ผู้รบั ผิดชอบ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

- สอบถำมไปยัง
- สนผ..
คณะทำงำนฯ ทุกคน
- สมอ.
เรื่องกำรได้รับคำสั่ง
- สมอ.
แต่งตั้งฯครบถ้วนหรือไม่ - กลุ่ม ก.พ.ร.
- คณะทำงำน
KM ของ สกอ.
- บำงสำนัก/หน่วยงำน
ม.ค.-ก.พ. - มอบหมำยให้
- สพบ.
ไม่มีสถำนที่ และยังไม่ได้
2555 บุคลำกรของ ก.พ.ร.
- สนผ.
จัดมุมควำมรู้
รีบประสำนและ
- สพบ.
- ประสำน เสนอแนะ
ถ่ำยภำพมุม
- กลุ่ม ก.พ.ร.
ให้สำนัก/หน่วยงำน
ควำมรู้ให้ได้ครบ
สำนัก/หน่วยงำน
เร่งดำเนินกำร
12 มุมควำมรู้
ใน สกอ.
ประสำนให้สำนัก/หน่วยงำน ม.ค.-มี.ค. - ประสำนทำง
- สนผ.
พิจำรณำทบทวนเอกสำร
2555 โทรศัพท์ให้บคุ ลำกร
- สมอ.
และส่งให้กลุ่มพัฒนำระบบ
ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินกำร - สพบ.
บริหำรตำมกำหนด
เพื่อนำมำจัดทำเป็น
- กลุ่ม ก.พ.ร.
แผน KM ของ สกอ.
- คณะทำงำน
KM ของ สกอ.

รายงานผลการดาเนินงานและการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้

หน ้าที่ 2

ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนที่

ชื่อแผนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม

1 แผนพัฒนาการศึกษา 2. การบ่งชี้ความรู้
ระดับอุดมศึกษา
- กำรวิเครำะห์
ฉบับที่ 11
องค์ควำมรู้
(พ.ศ. 2555-2559) ที่สอดคล้องกับประเด็น
2 หลักเกณฑ์การ
ยุทธศำสตร์ของ สกอ.
ประเมินการจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง
พ.ศ. 2555
3 มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ

ตัวชี้วัด

2.1 จำนวนสำระ
องค์ควำมรู้ของ
สกอ. จำนวน
8 สำระองค์ควำมรู้
ที่ครบทุกประเด็น
ยุทธศำสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

-กลุ่ม กพร.
-คณะทำงำน
หมวด 4
- คณะทำงำน
สนผ.
- คณะทำงำน
สมอ.
- คณะทำงำน
สพบ.

ผลการดาเนินงาน

ได้รวบรวมถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้จำกบุคลำกร
ภำยในและภำยนอก
และมีรำยกำรองค์ควำมรู้
ที่ครบถ้วน 8 สำระ
องค์ควำมรู้ และ
ทุกประเด็นยุทธศำสตร์

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
และเทคนิคการปรับปรุง

ระยะ
เวลา

- บุคลำกรที่
วิเครำะห์องค์ควำมรู้นั้น
เป็นกำรมองจำก
บุคคลภำยนอก ซึ่งทำให้
ได้องค์ควำมรู้ที่หลำก
หลำย รวมถึงได้จำแนก
องค์ควำมรู้ที่จำเป็น
ต่อกำรผลักดันตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์
รวมถึงได้เลือก
องค์ควำมรู้ที่จำเป็น
3 องค์ควำมรู้จำก
2 ประเด็นยุทธศำสตร์
ที่แตกต่ำงกัน และได้
ระบุเหตุผลในกำรเลือก
องค์ควำมรู้และนำไปให้
สำนักฯ ทบทวนอีกครั้ง

มี.ค.-55

การติดตาม
ความก้าวหน้า/

ผู้รบั ผิดชอบ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

- ได้ประสำนกับ
สำนัก/หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องให้
ตรวจสอบควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน
ขององค์ควำมรู้
ตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์และ
เตรียมนำเสนอ
ท่ำนผู้บริหำรฯ

-คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้
-กลุ่ม กพร.
-คณะทำงำน
สนผ.
-คณะทำงำน
สมอ.
-คณะทำงำน
สพบ.
- คณะทำงำน
หมวด 4

รายงานผลการดาเนินงานและการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้

หน ้าที่ 3

ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนที่

ชื่อแผนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1 แผนพัฒนาการศึกษา - การประชุมคณะทางาน 2.2 แผนกำรจัดกำร
ระดับอุดมศึกษา
KM เพือ่ พิจารณาแผนการ ควำมรู้ ของ สกอ.
ฉบับที่ 11
จัดการความรูข้ อง สกอ. จำนวน 3 แผน
(พ.ศ. 2555-2559)
2 หลักเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง
พ.ศ. 2555
3 มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

-กลุ่ม กพร.
-คณะทำงำน
หมวด 4
- คณะทำงำน
สนผ.
- คณะทำงำน
สมอ.
- คณะทำงำน
สพบ.
-คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้

ผลการดาเนินงาน

- ได้แผนกำรจัดกำรควำมรู้
รวมถึงกำหนดเกณฑ์กำรวัด
ผลสำเร็จโดยเลือกตัวชี้วดั
ตำมคำรับรองฯ ที่สำมำรถ
สะท้อนผลลัพธ์ของแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ รวมถึงมี
รำยละเอียดกิจกรรมตำม
ขั้นตอนต่ำงๆ ครอบคลุมทั้ง
7 ขั้นตอน และมีกระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงครบทั้ง 6
องค์ประกอบมำบูรณำกำร
ร่วมกัน ตลอดจนมีกิจกรรม
ยกย่องชมเชยที่แสดงให้
เห็นเป็นรูปธรรม โดยมีกำร
มอบรำงวัลและเกียรติบตั ร
ให้กับสำนัก/หน่วยงำนที่
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียน
รู้เพิ่มเติมคือกำรย่อหนังสือ
และมีกำรลงนำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำรสูงสุด CKOและCEO

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
และเทคนิคการปรับปรุง
- กำรจัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
รวมถึงกิจกรรมเพิ่มเติม
คือ กำรประกวดกำรย่อ
หนังสือและนำเสนอ
ซึ่งมีบคุ ลำกรของ สกอ.
ให้ควำมสนใจจำนวนมำก
และได้นำผลงำนของ
ผู้ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
กำรจัดกำรควำมรู้นำเสนอ
บนเว็บไซต์ ของ สกอ.
http://www.mua.go.
th/users/development/
paper//kmm2554.pdf

ระยะ
เวลา

การติดตาม
ความก้าวหน้า/

ผู้รบั ผิดชอบ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

มี.ค.-55

ก.ค.-55

- หลังจำกผู้บริหำร
ได้ลงนำม ทำงกลุ่ม
พัฒนำระบบบริหำร
ได้แจ้งให้สำนัก/
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรตำมแผน
กำรจัดกำรควำมรู้
ของ สกอ. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2555
ตำมหนังสือที่
ศธ 0510/182
ลงวันที่ 13 มิ.ย.55
และ ศธ 0510/53
ลงวันที่ 31 ส.ค.55

-คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้
-กลุ่ม กพร.
-คณะทำงำน
สนผ.
-คณะทำงำน
สมอ.
-คณะทำงำน
สพบ.
- คณะทำงำน
หมวด 4

รายงานผลการดาเนินงานและการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้

หน ้าที่ 4

ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนที่

ชื่อแผนการ
จัดการความรู้

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1 แผนพัฒนาการศึกษา 3. การสร้างและแสวงหาความรู3.1
้ เอกสำรสรุป
ระดับอุดมศึกษา
การรวบรวมความรูจ้ าก กรอบองค์ควำมรู้
ฉบับที่ 11
Internet และจากการ 1 ชิ้นงำน
(พ.ศ. 2555-2559) แลกเปลี่ยนประสบการณ์
2 หลักเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง
พ.ศ. 2555
3 มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

- คณะทำงำน
สนผ.
- คณะทำงำน
สมอ.
- คณะทำงำน
สพบ.
- ผู้เชี่ยวชำญ

ผลการดาเนินงาน

- เอกสำรสรุปกรอบ
องค์ควำมรู้ได้มำจำก
กำรประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์จำก
คณะทำงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ของ สกอ.และ
ผู้เชี่ยวชำญ
และได้องค์ควำมรู้ที่จำเป็น
ต่อกำรปฏิบตั ิรำชกำร
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
จำนวน 5 องค์ควำมรู้

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
และเทคนิคการปรับปรุง
- กำรสร้ำงและ
กำรแสวงหำควำมรู้
จำก Internet และ
จำกกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์จำก
หน่วยงำนที่ได้รับรำงวัล
จำก UN ได้แก่กรมสรรพำกร

และกรมชลประทำน
นับเป็นหน่วยงำนคุณภำพ
ที่ได้รับรำงวัลระดับชำติ
และระดับโลกสำมำรถ
นำมำเป็นตัวอย่ำงในกำร
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน สกอ. ได้เป็น
อย่ำงดี
- สำหรับอุปสรรคใน
กำรสร้ำงและแสวงหำ
ควำมรู้ไม่ปรำกฏเนื่องจำก
มีกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรให้ควำมรู้ ศึกษำ
ดูงำน และฝึกปฏิบตั ิฯ

ระยะ
เวลา

การติดตาม
ความก้าวหน้า/

ผู้รบั ผิดชอบ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

21-มี.ค.
- กำรสร้ำงและ
พ.ศ.2555 แสวงหำควำมรู้จำก
หน่วยงำนต่ำงๆ
ทำให้กำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ของ
สยต,สนผ.,สมอ.ภำยใน
สำนักฯ เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
และสรุปเป็น
กรอบองค์ควำมรู้
ของ สนผ , สมอ.,และ
สพบ.

-คณะทำงำน
สนผ.
-คณะทำงำน
สมอ.
-คณะทำงำน
สพบ.

รายงานผลการดาเนินงานและการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้

หน ้าที่ 5

ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนที่

ชื่อแผนการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
จัดการความรู้
1 แผนพัฒนาการศึกษา 4.การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
4.1 เอกสำรแผนฯ
ระดับอุดมศึกษา
- จัดทำเอกสำรเผยแพร่ จำนวน 1 ฉบับ
ฉบับที่ 11
ในหน่วยงำนและเครือข่ำย
(พ.ศ. 2555-2559)

กลุ่ม
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
คณะทำงำน KM - ได้เอกสำรแผนฯ จำนวน
ของ สนผ. และ 1 ฉบับ
บุคลำกร สนผ.

2 หลักเกณฑ์การ
- จัดทำร่ำงสรุปกรอบ
ประเมินการจัดการ องค์ควำมรู้
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง
พ.ศ. 2555

-บุคลำกร
สมอ./สกอ.

3 มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ

4.2 - ร่ำงกรอบ
องค์ควำมรู้
จำนวน 1 ฉบับ

- ร่ำงสรุปกรอบองค์ควำมรู้ 4.3 ร่ำงกรอบ
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ องค์ควำมรู้จำนวน
1 ฉบับ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
- มีมีปญ
ั หำ อุปสรรค

- จัดทำร่ำงสรุปกรอบ
- องค์ควำมรู้มีจำนวนมำก
องค์ควำมรู้ให้คณะทำงำนฯ ซึ่งต้องมีกำรจัดเก็บให้เป็น
เพื่อพิจำรณำแผนกำร
ระบบและสะดวกในกำร
จัดกำรควำมรู้ของ สกอ.
เข้ำถึงมำกกว่ำนี้

คณะทำงำน KM - ค้นหำข้อมูลเพื่อประกอบ
ของ สพบ. และ วำระกำรประชุมระดม
บุคลำกร สพบ. ควำมคิดเห็นเพื่อจัดทำร่ำง
สรุปกรอบองค์ควำมรู้
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

- มีมีปญ
ั หำ อุปสรรค

ระยะ
เวลา
เม.ย.-55

การติดตาม
ผู้รบั ผิดชอบ
ความก้าวหน้า
- จัดทำแผนภำพควำม คณะทำงำน
เชื่อมโยงระหว่ำงแผนฯ สนผ.
และแผนระดับต่ำงๆ

ก.พ.-55

- เพื่อให้ทนั กำหนด
เวลำในกำรนำเสนอ
ผู้บริหำรจึงได้มีกำร
ติดตำมกำรพิจำรณำ
ให้ทนั ตำมกำหนด
- เกิดกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กัน
ในที่ประชุม

ก.ค.-55

คณะทำงำน
สมอ.

คณะทำงำน
สพบ.

รายงานผลการดาเนินงานและการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้

หน ้าที่ 6

ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนที่

ชื่อแผนการ
กิจกรรม
จัดการความรู้
1 แผนพัฒนาการศึกษา 5. การประมวลและ
ระดับอุดมศึกษา
กลั่นกรองความรู้
ฉบับที่ 11
จัดทำคู่มือเผยแพร่ใน
(พ.ศ. 2555-2559) หน่วยงำนและเครือข่ำย

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
- ไม่มีปญ
ั หำและอุปสรรค
ในกำรดำเนินกำร

ระยะ
เวลา
พ.ค.-55

2 หลักเกณฑ์การ
จัดทำองค์ควำมรู้เผยแพร่ใน 5.2 กรอบ
ประเมินการจัดการ หน่วยงำน
องค์ควำมรู้
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง
พ.ศ. 2555

- บุคลำกร สมอ./ - ได้นำองค์ควำมรู้ฯ
- ขำดกำรประชำสัมพันธ์
สกอ.
เผยแพร่ในเวบไซด์ของ สมอ. ให้ทรำบโดยทั่วกัน
เป็นที่เรียบร้อย

พ.ค.-55

3 มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ

คณะทำงำน KM - ได้จัดทำคู่มือฯ เผยแพร่ - ไม่มีปญ
ั หำและอุปสรรค
ของ สพบ. และ ในหน่วยงำน โดยมีผู้ให้
ในกำรดำเนินกำร
บุคลำกร สพบ. ควำมสนใจจำนวน 50 คน

ก.ค.
2555

จัดทำคู่มือเผยแพร่ใน
หน่วยงำน

ตัวชี้วัด
5.1 เผยแพร่คู่มือ
ในหน้ำเวบไซด์

5.3 กรอบ
องค์ควำมรู้
จำนวน 1 ฉบับ

กลุ่ม
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
คณะทำงำน สนผ. - ได้จัดทำคู่มือเผยแพร่
ทำงหน้ำเวบไซด์

การติดตาม
ผู้รบั ผิดชอบ
ความก้าวหน้า
- กำรติดตำมควำม คณะทำงำน
ก้ำวหน้ำโดยช่องทำง สนผ.
กำรรับฟังข้อคิดเห็น
หรือข้อคำถำมที่
เวปไซต์
- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง คณะทำงำน
ได้รับทรำบกำรเผยแพร่ สมอ.
ประชำสัมพันธ์ในเวบไซด์

- เกิดกำรและเปลี่ยน คณะทำงำน
ประสบกำรณ์กัน
สพบ.
ในที่ประชุม

รายงานผลการดาเนินงานและการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้

หน ้าที่ 7

ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนที่

ชื่อแผนการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
กลุ่ม
จัดการความรู้
เป้าหมาย
1 แผนพัฒนาการศึกษา 6. การสื่อสารและ
ระดับอุดมศึกษา
การเข้าถึงความรู้
ฉบับที่ 11
- สื่อสำรเผยแพร่กำร 6.1 จำนวนบุคลำกร - บุคลำกรของ
(พ.ศ. 2555-2559) จัดกำรควำมรู้ของ สกอ. ที่ได้รับคู่มือและ
สกอ. และผู้เข้ำ
ประจำปีงบประมำณ 55 เข้ำชมเว็บไซต์
เยี่ยมชมผ่ำน
- นำแผนพัฒนำกำรศึกษำจำนวน 200 คน
เวบไซต์
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)6.2 จำนวนบุคลำกร
ขึ้นบนเว็บไซต์ของ สกอ. สกอ. ที่ได้รับ
เพื่อให้บคุ ลำกร
กำรสื่อสำรและ
เข้ำถึงองค์ควำมรู้
เผยแพร่
- สื่อสำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้
เพื่อเข้ำถึง
องค์ควำมรู้
จำนวน 200 คน

ผลการดาเนินงาน

- ได้ดำเนินกำรสื่อสำร
เผยแพร่กำรจัดกำรควำมรู้
โดยกำรให้ดำวโหลดคู่มือ
ได้ทำงเวบไซต์
- กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้
ในคู่มือและมีผู้ได้รับกำร
สื่อสำรในวัน KM DAYS

2 หลักเกณฑ์การ
- กำรนำองค์ควำมรู้เผยแพร่ใ6.3
ห้ จำนวนผู้เข้ำชมฯ - บุคลำกร สมอ. - ประชำสัมพันธ์ให้บคุ ลำกร
ประเมินการจัดการ บุคลำกรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ จำนวน 50 คน
/สกอ.
ของ สมอ./สกอ. รับทรำบ
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง
เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ เพื่อให้
พ.ศ. 2555
เข้ำใจและสำมำรถตอบ
คำถำมให้กับผู้สนใจได้
โดยมีผู้เข้ำชมเวบไซด์
จำนวน 59 คน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

ระยะ
เวลา

- ปัญหำ : บุคลำกรที่สนใจ
เข้ำชมเวบไซต์ยังมีไม่มำก

ส.ค.-55

- กำรติดตำมควำม คณะทำงำน
ก้ำวหน้ำโดยช่องทำง สนผ.
กำรรับฟังข้อคิดเห็น
หรือข้อคำถำมที่
เวบไซต์

ม.ค.-55
มิ.ย.-55

- จำนวนผู้เข้ำชม
- คณะทำงำน
เวบไซด์ ยังมีน้อยมำก สมอ.
ควรเพิ่มกำรแจ้งข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์

- กำรแก้ไข :ประชำสัมพันธ์

กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้
สำหรับบุคลำกร สกอ.
ในวัน KM DAYS

- ขำดกำรประชำสัมพันธ์
ให้ทรำบช่องทำงกำร
เผยแพร่ข้อมูล
- เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์
ให้มำกยิ่งขึ้น

การติดตาม
ความก้าวหน้า

ผู้รบั ผิดชอบ

รายงานผลการดาเนินงานและการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้

หน ้าที่ 8

ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนที่

ชื่อแผนการ
จัดการความรู้
3 มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การสื่อสารและการเข้าถึง
ความรู้
6.1 สื่อสำรเผยแพร่กำร 6.4 จำนวนองค์ควำมรู้
1 ฉบับ ได้นำองค์ควำมรู้ขึ้นเผยแพร่
จัดกำรควำมรู้ ของ สกอ. ที่ได้รับกำรสื่อสำร
บนเวปไซด์ของ สพบ.
ประจำปีงบประมำณ 2555 และเผยแพร่ เพื่อ
เข้ำถึงองค์ควำมรู้
6.2 นำคู่มือขึ้นเผยแพร่ 6.5 จำนวนองค์ควำมรู้
1 ฉบับ www. Inter.mua.go.th
บนเวบไซด์ของ สพบ.
ที่ได้รับกำรเผยแพร่
1 แผนพัฒนาการศึกษา 7. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ระดับอุดมศึกษา
ควำมรู้
- จัดกิจกรรมบรรยำย
ฉบับที่ 11
7.1 จำนวนผู้เข้ำ
-บุคลำกรของ
- ได้จัดกิจกรรมบรรยำย
(พ.ศ. 2555-2559) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำย ร่วมประชุม
สกอ. จำนวน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยใน
ในสำนักงำนคณะกรรมกำร ไม่ต่ำกว่ำ 120 คน ไม่ต่ำกว่ำ 120 คนสกอ. ในวันที่ 1 มิ.ย. 55
กำรอุดมศึกษำ (KM DAYS)
โดยกำรจัดกิจกรรม
เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และผู้เข้ำร่วม
รับฟังให้ควำมสนใจ
อย่ำงดียิ่งจำนวน 200 คน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

- มีมีปญ
ั หำ อุปสรรค

ระยะเวลา

ก.ค.
2555

การติดตาม
ความก้าวหน้า

เกิดกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์
ในที่ประชุม

ผู้รบั ผิดชอบ

คณะทำงำน
สพบ.

- มีมีปญ
ั หำ อุปสรรค

- กำรจัดกิจกรรมKM DAYS

เป็นกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์ควำมรู้ของ
สนผ. ซึ่งมีประโยชน์ใน
กำรนำไปใช้ในกำรปฏิบตั ิ
งำน ทำให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้ฟงั และสำมำรถนำไป
แนะนำกับผู้เกี่ยวข้องได้
- หลำยสำนัก/หน่วยงำน
ได้นำเสนอองค์ควำมรู้ที่
น่ำสนใจและเป็นประโยชน์
ควรให้มกี ำรดำเนินกำรทุกปี

1-มิ.ย.-55 - สนผ. นำองค์ควำมรู้ คณะทำงำน
ที่ได้นำเสนอขึ้น
สนผ.
เวปไซต์
เพื่อเผยแพร่แบ่งปัน
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้สนใจ
ต่อไป
- มีผู้แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กร

รายงานผลการดาเนินงานและการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้

หน ้าที่ 9

ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนที่

ชื่อแผนการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
กลุ่ม
จัดการความรู้
เป้าหมาย
2 หลักเกณฑ์การ
7. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
- จัดกิจกรรมบรรยำย
ประเมินการจัดการ
7.4 จำนวนผู้เข้ำร่วม -บุคลำกรของ
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำย ประชุมไม่ต่ำกว่ำ
สกอ. จำนวน
พ.ศ. 2555
ในสำนักงำนคณะกรรมกำร 70 คน
ไม่ต่ำกว่ำ 70 คน
กำรอุดมศึกษำ (KM DAYS)

ผลการดาเนินงาน

- ได้จัดกิจกรรมบรรยำย

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
- มีมีปญ
ั หำ อุปสรรค

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยใน

สกอ. ในวันที่ 15 มิ.ย. 55
และผู้เข้ำร่วมรับฟังให้
ควำมสนใจจำนวน 175 คน
- องค์ควำมรู้ที่ได้นำเสนอ

ระยะ
เวลา

การติดตาม
ความก้าวหน้า

15-มิ.ย.-55 สมอ.นำองค์ควำมรู้
ที่ได้นำเสนอขึ้น
เวปไซต์เพื่อเผยแพร่

คณะทำงำน
สมอ.

แบ่งปันและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับผู้สนใจต่อไป

- กำรประกวดองค์ควำมรู้ท7.5
ี่ รำงวัลกำร
-บุคลำกรของ
นำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวด2องค์ควำมรู้ สกอ. จำนวน ทั้ง 2 องค์ควำมรู้ได้รับรำงวัล
ไม่ต่ำกว่ำ 70 คน ที่ 10 และอีกหนึ่งองค์ควำมรู้
ได้ลำดับที่ 14
3 มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ

ผู้รบั ผิดชอบ

คณะทำงำน

สมอ. และ
คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้
ของ สกอ.

7.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

จัดกิจกรรมบรรยำย 7.4 จำนวนผู้เข้ำร่วม -บุคลำกรของ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำย ประชุมไม่ต่ำกว่ำ
สกอ. จำนวน
ในสำนักงำนคณะกรรมกำร 70 คน
ไม่ต่ำกว่ำ 70 คน
กำรอุดมศึกษำ (KM DAYS)
-

- ได้จัดกิจกรรมบรรยำย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยใน

สกอ. ในวันที่ 1 มิ.ย. 55
และผู้เข้ำร่วมรับฟังให้
ควำมสนใจจำนวน 200 คน
- องค์ควำมรู้ที่ได้นำเสนอ

- กำรประกวดองค์ควำมรู้ท7.5
ี่ รำงวัลกำร
-บุคลำกรของ
นำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวด2องค์ควำมรู้ สกอ. จำนวน ทั้ง 2 องค์ควำมรู้ได้รับรำงวัล
ไม่ต่ำกว่ำ 70 คน ที่ 22 และอีกหนึ่งองค์ควำมรู้
ได้ลำดับที่ 3

- มีมีปญ
ั หำ อุปสรรค

1-มิ.ย.-55 สมอ.นำองค์ควำมรู้
ที่ได้นำเสนอขึ้น
เวปไซต์เพื่อเผยแพร่

คณะทำงำน
สพบ.

แบ่งปันและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับผู้สนใจต่อไป
คณะทำงำน

สพบ. และ
คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้
ของ สกอ.

รายงานผลการดาเนินงานและการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้

หน ้าที่ 10

ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนที่

ชื่อแผนการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
จัดการความรู้
1 แผนพัฒนาการศึกษา 8. การเรียนรู้
- กำรวัดผลควำมพึงพอใจ 8.1 ผลกำรสำรวจ
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
ผู้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูควำมพึ
้
งพอใจของ
(พ.ศ. 2555-2559)
บุคลำกรสกอ.

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ำร่วม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จำนวน
120 คน

ผลการดาเนินงาน

ผู้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวัน สกอ. เดย์
จำนวน 200 คน และ
ได้รับคะแนน
ควำมพึงพอใจ 25.22คะแนน
2 หลักเกณฑ์การ
- นำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำร8.2 องค์ควำมรู้
บุคลำกรของ ได้นำองค์ควำมรู้เรื่อง
ประเมินการจัดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น
ที่นำขึ้น
สมอ. และ
หลักเกณฑ์กำรประเมิน
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง เว็บเทคโนโลยีและ
เว็บเทคโนโลยี
บุคลำกรของ กำรจัดกำรศึกษำนอกฯ ขึ้น
พ.ศ. 2555
รับเอกสำรเพื่อนำไปศึกษำ จำนวน 1
สกอ.
เวปไซต์เรียบร้อยแล้ว
เพิ่มเติม
องค์ควำมรู้
จำนวน 1 องค์ควำมรู้
- กำรประเมินผลกำร 8.3 ผลกำรสำรวจ ผู้เข้ำร่วม
ได้รับคะแนนควำมพึงพอใจ
ควำมพึงพอใจของ
ควำมพึงพอใจของ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 23.19คะแนนจำก30คะแนน
บุคลำกร สกอ.
บุคลำกร สกอ.
จำนวน 120 คน และมีผู้เข้ำร่วมจำนวน 175 คน
3 มหาวิทยาลัยใน
- นำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำร8.4 นำองค์ควำมรู้ขึ้น บุคลำกรของสพบ.ได้นำองค์ควำมรู้ขึ้นเวป
กากับของรัฐ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น
เวปเทคโนโลยี
และบุคลำกรของ เทคโนโลยีจำนวน
เว็บเทคโนโลยี
จำนวน 1 องค์ควำมรู้ สกอ.
1 องค์ควำมรู้
- กำรวัดผลควำมพึงพอใจ 8.5 ผลกำรสำรวจ ผู้เข้ำร่วมแลก ได้รับคะแนนควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยน ควำมพึงพอใจของ เปลี่ยนเรียนรู้ 22.68 คะแนนจำกคะแนน
เรียนรู้
บุคลำกร สกอ.
เต็ม 30 คะแนน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

ระยะเวลา

- กำรนำเข้ำอนุกรรมกำร
ในกำรพิจำรณำแผนฯ
ต้องใช้ระยะเวลำ และกำร
พิจำรณำหลำยรอบ

1-มิ.ย.-55

การติดตาม
ความก้าวหน้า

ผู้รบั ผิดชอบ

- ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ สนผ.
จำกรำยงำนผลกำร
กลุ่ม ก.พ.ร.
ประชุมของแผนฯ
- คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้
ของ สกอ.
- เปิดให้มีกำรแลกเปลี่ยน มิ.ย.-55 ได้ประชำสัมพันธ์
-กลุ่มพัฒนำ
ควำมคิดเห็นในประเด็น
เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่ ระบบบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ ก.ย.-55 ครบถ้วน ครอบคลุม - คณะทำงำน
ตั้ง ในวงกว้ำง เพื่อให้ได้
โดยมีผู้แลกเปลี่ยน
สมอ.
ข้อคิดเห็นที่หลำกหลำย
ควำมคิดเห็นทั้งจำก
ที่ http://www,mua.go.th ก.ค.-55 ภำยในและภำยนอก
- คณะทำงำน
และได้นำควำมคิดเห็น จัดกำรควำมรู้
มำใช้ประโยชน์
ของ สกอ.
ไม่มีปญ
ั หำ - อุปสรรค
15-มิ.ย.-55
- คณะทำงำน
สพบ.
31-ส.ค.-55

- คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้
ของ สกอ.

รายงานผลการดาเนินงานและการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้

หน ้าที่ 11

ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนที่

ชื่อแผนการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
จัดการความรู้
1 แผนพัฒนาการศึกษา 9. การยกย่องชมเชย
ระดับอุดมศึกษา
ผู้จัดการความรูข้ อง สกอ.
- กำรประชำสัมพันธ์ 9.1รำงวัลที่ได้รับจำก
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ยกย่องชมเชยผู้จัดกำร
กำรประกวด
ควำมรู้ของ สกอ.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

2 หลักเกณฑ์การ
- กำรประชำสัมพันธ์
ประเมินการจัดการ ยกย่องชมเชยผู้จัดกำร
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง ควำมรูข้ อง สกอ.
พ.ศ. 2555
3 มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ

- กำรประชำสัมพันธ์
ยกย่องชมเชยผู้จัดกำร
ควำมรู้ของ สกอ.

9.2 รำงวัลที่ได้รับ
จำกกำรประกวด
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่
องค์ควำมรู้
9.3 รำงวัลที่ได้รับ
จำกกำรประกวด
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่
องค์ควำมรู้

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

ระยะเวลา

การติดตาม
ความก้าวหน้า

กลุ่มผู้จัดกำร จำกจำนวน 24 องค์ควำมรู้
ควำมรู้ของ สนผ. ที่นำเสนอ ได้ลำดับที่ 11
และของสำนัก/
หน่วยงำนในสกอ.

- ไม่มีปญ
ั หำและอุปสรรค

ก.ย.-55

ได้นำผลกำรประกวด
ขึ้นเผยแพร่เพื่อ
ประชำสัมพันธ์ยกย่อง
บนเวปไซต์ของ สกอ.

กลุ่มผู้จัดกำร จำกจำนวน 24 องค์ควำมรู้
ควำมรู้ของ สมอ. ที่นำเสนอ ได้ลำดับที่ 10
และของสำนัก/
หน่วยงำนใน
สกอ.
กลุ่มผู้จัดกำร จำกจำนวน 24 องค์ควำมรู้
ควำมรู้ของ สพบ. ที่นำเสนอ ได้ลำดับที่ 22
และของสำนัก/
หน่วยงำนใน
สกอ.

- ไม่มีปญ
ั หำและอุปสรรค

ก.ย.-55

ได้นำผลกำรประกวด
ขึ้นเผยแพร่เพื่อ
ประชำสัมพันธ์ยกย่อง
บนเวปไซต์ของ สกอ.

- ไม่มีปญ
ั หำและอุปสรรค

ก.ย.-55

ผู้รบั ผิดชอบ

-คณะทำงำน
KM ของ สกอ.
-กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร
- สนผ.

-คณะทำงำน
KM ของ สกอ.
-กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร
- สมอ.
ได้นำผลกำรประกวด -คณะทำงำน
ขึ้นเผยแพร่เพื่อ
KM ของ สกอ.
ประชำสัมพันธ์ยกย่อง -กลุ่มพัฒนำ
บนเวปไซต์ของ สกอ. ระบบบริหำร
-สพบ.

หน ้าที่ 12

หน ้าที่ 13

หน ้าที่ 14

หน ้าที่ 15

หน ้าที่ 16

หน ้าที่ 17

หน ้าที่ 18

หน ้าที่ 19

หน ้าที่ 20

หน ้าที่ 21

หน ้าที่ 22

หน ้าที่ 23

หน ้าที่ 24

