
สรุปผลการประเมินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ (KM) : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS) สร.ศธ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
------------------------------------------- 

๑. การจดักจิกรรมการจดัการความรู ้(Knowledge Management) : การจดักจิกรรมการแลกเปลีย่น
เรียนรู ้(Knowledge Sharing) : ของส านักงานรฐัมนตร ีศธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ครั้งที่ ๑  การพัฒนาบุคลากรใหม่ สร.ศธ. เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
         ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๒ คน 
ครั้งที่ ๒  การจัดท าหนังสือราชการ เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
         ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐ คน 
ครั้งที่ ๓  เทคนิคและการแก้ไขปัญหาในการร่างหนังสือราชการ เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
         ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๒ คน 
ครั้งที่ ๔  ประสบการณ์ในงาน และชีวิต เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
         ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 29 คน 
ครั้งที่ ๕  ทิศทางและเป้าหมายในชีวิต และองค์กร เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

          ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓0 คน 

 รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ย ๓0.6 คน จากบุคลากร สร. ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙2.72 

๒. การประเมนิความพึงพอใจ / ไมพ่ึงพอใจ การจดัการความรู ้(KM) : การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(KS)  
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ / ไมพ่ึงพอใจ การจดัการความรู ้(KM) : การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(KS) 
มผีู้ตอบแบบประเมนิ ๒๘ ราย 

วัตถปุระสงค ์
๑. เพ่ือประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม KM : KS ของ สร.ศธ. 
๒. เพ่ือเป็นการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือค าแนะน า เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรม        

ในโอกาสต่อไป  
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เกณฑ์การประเมนิ ระดบัความพงึพอใจ ในการใหบ้รกิารเพื่อจดักจิกรรม KM : KS ของ สร.ศธ. 
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด   ๔.๒๑ – ๕.๐๐ 
ระดับความพึงพอใจ มาก  ๓.๔๑ – ๔.๒๐ 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง  ๒.๖๑ – ๓.๔๐ 
ระดับความพึงพอใจ น้อย  ๑.๘๑ – ๒.๖๐ 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด  ๑.๐๐ – ๑.๘๐ 

 
กิจกรรม ระดับความพึงพอใจ 

๑.  ด้านขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
    ๑.๑ การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
    ๑.๒ การประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม (ติดประกาศ,  
        เวียนแจ้ง, Line กลุ่ม สร.) 
    ๑.๓ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 

๔.๖๕ 
๔.๗๑ 

 
๔.๖๔ 
๔.๖๑ 

๒. ด้านคณะท างานหรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
   ๒.๑ กระตือรือร้น รับผิดชอบ 
   ๒.๒ สร้างแรงจูงใจ ตั้งใจสร้างสรรค์ 
   ๒.๓ หน.สร./ผชช./หน.กลุ่ม บุคลากร สร. มีส่วนร่วม 

๔.๗๗ 
๔.๘๕ 
๔.๗๘ 
๔.๖๘ 

๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ๓.๑ สถานที่/ห้องประชุม/ห้อง MOC 
   ๓.๒ เอกสารประกอบ/สื่อน าเสนอ (PowerPoint) 
   ๓.๓ อาหารว่าง/อาหารกลางวัน 

๔.๗๕ 
๔.๘๕ 
๔.๘๒ 
๔.๖๐ 

๔. ด้านคุณภาพในการจัดกิจกรรม 
   ๔.๑ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
   ๔.๒ การก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยน 
   ๔.๓ ได้ความรู้ ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๔.๖๗ 
๔.๖๔ 
๔.๖๑ 
๔.๗๘ 

 ทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ๔.๖๐ – ๔.๘๕ 

ผลการประเมนิ ระดบัความไม่พงึพอใจ ในการใหบ้รกิาร เพือ่จดักจิกรรม KM : KS ของ สร.ศธ. 
๑. ด้านขั้นตอนการจัดกิจกรรม    - ไม่มี - 
๒. ด้านคณะท างานหรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม   - ไม่มี - 
๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     - ไม่มี - 
๔. ด้านคุณภาพในการจัดกิจกรรม     - ไม่มี – 
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ขอ้เสนอแนะเพือ่การด าเนนิการในโอกาสตอ่ไป 
- อยากให้ทุกคนได้พูดหรือแสดงออกในที่ประชุมมากกว่านี้ 
- ควรเปลี่ยนคณะท างาน เพ่ือให้มีความหลากหลายทางความคิด 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาการท างานของแต่ละฝ่าย 
- ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชีวิตจริง เพ่ือเรียนรู้เป็นแบบอย่างใน       

การจัดครั้งต่อๆ ไป 
- เชิญบุคลากรภายนอกมาบรรยาย เพ่ือให้ได้รับความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ 
- เอกสารที่แจกขอให้ลดสีสัน และขอตัวหนังสือที่อ่านง่าย 
- อยากให้ท า KM เรื่องการท างานเป็นทีม เป็นหัวข้อหลัก 
- ขอให้ลดลูกเล่นการน าเสนองานให้น้อยลง บางครั้งอะไรๆ ที่ธรรมดาก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด 
- เพ่ิมเนื้อหาสาระที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น และขอเสียงและภาพประกอบเพ่ิมด้วย 
- อยากให้จัดต่อไป เพราะส่วนตัวได้ผลดีมาก ทั้งในภาพรวมและส่วนบุคคล 

 

ค าตอบสดุท้ายส าหรบัการจดักจิกรรม KM : KS ในป ี๒๕๕๙ 
มีผู้ตอบ      จ านวน ๒๕ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๒๙ 
ไม่ตอบ      จ านวน   ๓ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๗๑ 
 

มผีูเ้สนอความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
 คณะท างาน ตั้งใจ มุ่งมั่นดีเยี่ยม ได้คุณภาพ สร้างความรู้ ความสุข ความสนุก ให้ชาว สร. 
 ได้คุณภาพทั้งด้าน สื่อ เอกสาร และผู้ถ่ายทอดความรู้ 
 ร่วมกิจกรรมแล้ว มีความรู้ ความสุข และสนุกสนาน 

 
 

----------------------------------- 
 

            KM TEAM 

๒๗ ก.ค. ๕๙ 


