รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565

ประจําปีงบประมาณ 2563
ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้
สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในองค์กร
ทําให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนําไปใช้และปรับปรุงพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้
องค์กรมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น บุคลากรมีความรู้ความสารถเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การบริการของ
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการ โดยในปีงบประมาณ 2563 มีการกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้
มีตัวชี้วัดหลัก จํานวน 3 ตัวชี้วัด
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดการความรู้
มีตัวชี้วัดหลัก จํานวน 2 ตัวชี้วัด
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
มีตัวชี้วัดหลัก จํานวน 4 ตัวชี้วัด

1. สรุปรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ประเด็น ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาบุค ลากร
ยุทธศาสตร์ ที่ 1

จํานวน
ตัวชีว้ ัด

บรรลุ
เป้ าหมาย

คิด เป็ น
ร้ อ ยละ

ไม่ บ รรลุ
เป้ าหมาย

คิด เป็ น
ร้ อ ยละ

3

2

66.67%

1

33.33%

2

2

100%

0

0

4

4

100%

0

0

9

8

88.89%

1

11.11%

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านการจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้ มีประสิทธิภาพ
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1 กําหนดกรอบการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานตาม ร้อยละของบุคลากรที่มี

ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
โครงการ
งานบุคคล,
หัวหน้าฝ่าย
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

ภาระงาน
2 โครงการส่งเสริมการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล
3 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การจัดการความรู้ในองค์กร

ศักยภาพการจัดการองค์
ความรู้ ระดับบุคคล
(Personal KM)
ร้อยละความเข้าใจของ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรม

4 โครงการอบรมสร้างบุคลากรต้นแบบด้าน

จํานวนของผู้รู้ในองค์กรให้มี งานบุคคล
ความรู้ความเข้าใจด้านการ (3 คน ได้แก่
จัดการความรู้
- งานบุคคล
- ประสานมิตร
- องครักษ์)

การจัดการความรู้

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

ผล

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

70

80.85



บุคลากรจัดทําคูม่ ือปฏิบัติงาน รอบปีประเมิน 1/2563
จํานวน 38 คน (จาก 47 คน) คิดเป็นร้อยละ 80.85

70

89.36



3

-



- ดําเนินการประชุมชี้แจงในที่ประชุมบุคลากรถึงการ
เขียนบทความลงใน KM
- บุคลากรเขียนบทความเผยแพร่บน SWU-CC
Knowledge ManagementKM ทางเว็บไซต์ และ
จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน รวมเป็นจํานวน 42 คน
(จาก 47 คน) คิดเป็นร้อยละ 89.36
- ประธานได้จัดหาหลักสูตรและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง
เข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ทําให้หน่วยงานผู้จัดยังไม่เปิดอบรม จึงไม่สามารถไป
อบรมได้
- รายชื่อบุคลากรที่จะเข้ารับการอบรม
นายภัทรชัย ไชยมงคล
นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
นางสาวนฤดี สุขล้ํา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดการความรู้
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 การติดตามและประเมินผลการจัดการ
ความรู้

2 กิจกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

3 กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการ
ความรู้ (สะสมแต้ม)

ตัวชี้วัด
จํานวนในการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการ
ความรู้ ต่อปี
มีการกําหนดตัวชี้วัดด้าน
การจัดการความรู้ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ผล

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

2

4



คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดประชุมการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความรู้มากกว่า 2 ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

มี

มี



มีการกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (งานเชิงพัฒนา) การพัฒนา
องค์ความรู้ KIP : จํานวนการเขียนประเด็นปัญหาและ
คําถามที่พบบ่อย (FAQ) โดยเผยแพร่ผ่านสื่อระบบ
(https://km.cc.swu.ac.th/) โดยเริ่มใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2563
- นําเสนอเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้
ในที่ประชุมผู้บริหารและบุคลากร โดยให้บุคลากร
นําเสนอความรู้ในสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติงาน จาก
การศึกษา หรือการไปอบรม มานําเสนอในที่ประชุม
ผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเป็นการสะสมแต้ม
- จะจัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการสร้างสุข เพื่อให้เกิด
การจัดการความรู้ร่วมกันภายในองค์กร

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้มปี ระสิทธิภาพ

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ

2 กิจกรรมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้การถอด
บทเรียน AAR

3 กําหนดและจําแนกองค์ความรู้หลักที่ใช้ใน
การดําเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน

4 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนภาพ
เทคโนโลยีหลัก

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ผล

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผลการดําเนินงาน
1. แต่ละฝ่ายดําเนินการจัดส่งการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ จํานวน 5 ขั้นตอน
2. สํานักคอมพิวเตอร์ จัดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการ สํานักคอมพิวเตอร์ มศว 1 ฉบับ
แต่ละฝ่ายดําเนินการจัดส่งการแนวปฏิบัติที่ดี ที่มีการปรับ
ใช้ในองค์กร จํานวน 5 เรื่อง

จํานวนการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (Lean)

หัวหน้าฝ่าย

6

6



จํานวนแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ที่มีการปรับใช้
ภายในองค์กร
แผนภาพเทคโนโลยีหลักที่
ใช้ในการกําหนดองค์ความรู้
ขององค์กร
ร้อยละการดําเนินงานตาม
แผนภาพเทคโนโลยีหลัก

หัวหน้าฝ่าย

2

5



หัวหน้าฝ่าย

1

1



หัวหน้าฝ่ายจัดทําแผนภาพเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการ
กําหนดองค์ความรู้ขององค์กร

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
และ หัวหน้าฝ่าย

30

91.90



คณะกรรมการจัดการความรู้และหัวหน้าฝ่าย จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนภาพเทคโนโลยีในการ
กําหนดองค์ความรู้หลักของสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปี
งบประมาณ 2563 โดยมีผลดําเนินงานเสร็จสิ้นเป็นจํานวน
34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.90

