แบบฟอร์ มการจัดการความรู้  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
1. แบบฟอร์ มการกาหนดวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
การจัดการความรู้
วัตถุประสงค์
1. สร้ างองค์ความรู้เพื่อใช้ ประกอบบทเรี ยน

Knowledge Management Objective /Goal

2. นาเสนอเพื่อบริการวิชาการต่อสังคม
3. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
นักวิชาการกับชุมชน
1.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี ้ (KPIs) ระดับ

 มหาวิทยาลัย

 ฝ่ าย

 คณะ

 สานัก

 ศูนย์

 กอง

1.2 รายชื่อตัวบ่งชี ้ (KPIs) และค่าเป้าหมาย (Target)
ลาดับ
1
2
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รายชื่อตัวบ่ งชี ้ (KPIs)
จานวนองค์ความรู้ที่ผา่ นกระบวนการการจัดการความรู้
จานวนชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs)

ค่ าเป้าหมาย (Target)
1 องค์ความรู้
1 ชุมชน
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2. แบบฟอร์ มการระบุ *ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และกรอบรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
พันธกิจ 4 ด้ าน (Mission)
 1.ด้ านการเรียนการสอน

การแบ่ งหมวดของการจัดการความรู้

Identify Mission and TQA Standard

**ประเด็น/หัวข้ อการจัดการความรู้

ด้ านการเรี ยนการสอนและการวิจยั
กลยุทธ์ การลงทุนใน AEC :สิ่งจูงใจใน
การลงทุนของธุรกิจโรงแรมในกัมพูชา

 2. ด้ านการวิจัย
ด้ านการเรี ยนการสอนและการวิจยั
 3.ด้ านการบริการทางวิชาการ
 4.ด้ านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

1. จานวนองค์ความรู้ที่ผา่ น
กระบวนการการจัดการความรู้
2.จานวนชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs)
1. จานวนองค์ความรู้ที่ผา่ น
กระบวนการการจัดการความรู้
2.จานวนชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs)

ด้ านการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ด้ านการเรี ยนการสอนและการวิจยั

Thailand Quality Award (TQA)
 1.การนาองค์ กร
ด้ านการบริ หารจัดการและการบริ การ
 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ด้ านการบริ หารจัดการและการบริ การ
 3.การมุ่งเน้ นลูกค้ าและการตลาด
ด้ านการบริ หารจัดการและการบริ การ
 4.การวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ด้ านการบริ หารจัดการและการบริ การ
 5.การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
 6.การจัดการกระบวนการ
 7.ผลลัพท์ ทางธุรกิจ

ตอบสนองตัวบ่ งชี ้

**ประเด็น/หัวข้ อการจัดการความรู้

กลยุทธ์ การลงทุนใน AEC :สิ่งจูงใจใน
การลงทุนของธุรกิจโรงแรมในกัมพูชา

ตอบสนองตัวบ่ งชี ้

1.จานวนองค์ความรู้ที่ผา่ นกระบวนการ
การจัดการความรู้
2.จานวนชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs

ด้ านการบริ หารจัดการและการบริ การ
ด้ านการบริ หารจัดการและการบริ การ
ด้ านการบริ หารจัดการและการบริ การ

หมายเหตุ * หากการจัดการความรู้ในหน่ วยงานเกี่ยวข้ องทัง้ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและกรอบรางวัลคุณภาพแห่ งชาติสามารถระบุทงั ้ 2 องค์ ประกอบได้
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**หัวข้ อการจัดการความรู้

1 เป็ นความรู้ท่ สี าคัญหรือความรู้หลักของหน่ วยงาน
2 เป็ นความรู้ท่ สี นับสนุนพันธกิจของหน่ วยงานหรือมหาวิทยาลัย
3 เป็ นความรู้ท่ สี ามารถนามาปรับปรุ งการทางานของหน่ วยงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึน้
3. เกณฑ์ การกาหนดหัวข้ อการจัดการความรู้
Identify KM Subject
การวิเคราะห์ ประเด็น/หัวข้ อการจัดการความรู้
เรื่อง/นวัตกรรม
กลยุทธ์การลงทุนใน AEC :
สิ่งจูงใจในการลงทุนของธุรกิจ
โรงแรมในกัมพูชา
1. สอดคล้ องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
2. ปรับปรุ งแล้ วเห็นได้ ชดั เจน (เป็ นรูปธรรม)
3. มีโอกาสทาได้ สาเร็จสูง
4. คนส่ วนใหญ่ ในองค์ กรต้ องการทา
5. ผู้บริหารให้ การสนับสนุน
6. เป็ นความรู้ท่ ตี ้ องการการอย่ างเร่ งด่ วน

**ประเด็นหัวข้ อการจัดการความรู้
เรื่อง/นวัตกรรม

เรื่อง/นวัตกรรม

6
3
3
1
6
6

7..................................................................
8..................................................................
รวมคะแนน
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้ คะแนน คือ มาก = 6 , ปานกลาง = 3, น้ อย = 1
<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมได้ >
ประเด็น/หัวข้ อการจัดการความรู้ท่ เี ลือก เรื่อง/นวัตกรรม
เกร็ ดความรู้จากโครงการแทรกแซงราคาข้ าวเปลือก
ผู้ทบทวน : คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
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52

หน่ วยทีว่ ดั ผลได้ เป็ นรู ปธรรม ความรู้ความเข้ าใจที่ได้ รับ
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4. แผนปฏิบัตกิ ารจัดการความรู้

KM Action Plan
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

ชื่อกลุ่ม CoP : ชุมชนคนรักงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
สมาชิก : บุคคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ และบุคคลทั่วไป
ชื่อฝ่ ายสังกัด/ :คณะเศรษฐศาสตร์
หัวข้ อนวัตกรรม/เรื่อง/ : กลยุทธ์ การลงทุนใน AEC :สิ่งจูงใจในการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในกัมพูชา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะ
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
เวลา
ประชุมชี ้แจง เรื่ องกระบวนการ
หัวปลา 1
บุคคลากรที่
1
จัดการความรู้ พร้ อมกาหนด
พ.ย. 55
สมาชิกกลุม่
ใหห่
เกี่ยวข้ อง
เป้าหมาย
หัวปลาย่อย 1
2
ประชุมเพื่อกาหนดหัวปลาย่อย
พ.ย. 55 หัวปลาย่อย
สมาชิกกลุม่
เรื่ อง
จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างนักวิจยั
3
4 เดือน แลกเปลีย่ น 4 ครัง้
สมาชิกกลุม่
อาจารย์และนักวิชาการ
เรี ยนรู้
4

จัดทาองค์ความรู้

2
องค์ความรู้
สัปดาห์

5

เผยแพร่สสู่ าธารณะผ่าน Web

3
การเผยแพร่
สัปดาห์
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มี 1 องค์ความรู้

สมาชิกกลุม่

สมาชิกกลุม่

บุคคลทัว่ ไป

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
สมาชิกกลุม่
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
สมาชิกกลุม่
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

สถานะ

หมายเหตุ

ดาเนินการแล้ ว

ดาเนินการแล้ ว
ดาเนินการแล้ ว

ดาเนินการแล้ ว

ดาเนินการแล้ ว
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ผู้ทบทวน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ……………………………………………………………..
5. ผลการดาเนินการชุมชนนักปฏิบัติ CoPs

สมาชิกกลุม่
ผู้อนุมัติ : …คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

Community of Practices

ผลการดาเนินการชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs)

ชื่อกลุ่ม

กลยุทธ์การลงทุนใน AEC :สิ่งจูงใจในการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในกัมพูชา
ชุมชนคนรักงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

สมาชิกกลุ่ม

บุคคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน
ทีม่ า
วัตถุประสงค์

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มีพนั ธะกิจที่สาคัหที่ต้องบริ การวิชาการแก่สงั คม
1. สร้ างองค์ความรู้เพื่อใช้ ประกอบบทเรี ยน

2. นาเสนอเพื่อบริการวิชาการต่อสังคม
3. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
นักวิชาการกับชุมชน
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องค์ความรู ้

KM : กลยุทธ์ การลงทุนใน AEC :สิ่ งจูงใจในการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในกัมพูชา
สิ่ งจูงใจในการลงทุนของธุรกิ จโรงแรมในกัมพูชา
สิง่ จูงใจในการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในกัมพูชา เมื่อพิจารณาในระดับอุตสาหกรรม (Industry level) พบว่าหากนักธุรกิจไทยสนใจจะไป
ลงทุนธุรกิจโรงแรมในกัมพูชาจะมีโอกาสหรือภัยคุกคาม (อุปสรรค) ที่เกิดจากปจั จัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างไรการพิจารณาในบทนี้จะมุ่งสู่การวิเคราะห์สภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมใน 3 เมืองสาคัญทาง
เศรษฐกิจของกัมพูชา คือ กรุงพนมเปญ ซึง่ เป็นเมืองหลวงและเมืองธุรกิจ จังหวัดเสียมราฐและกรุงสีหนุวลิ ล์ ซึง่ เป็นเมืองท่องเทีย่ ว
แนวคิดทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์คอื แบบจาลอง Five Forces ของ Micheal E. Porter ซึง่ ประกอบด้วยปจั จัยขับเคลื่อน 5 ประการ คือ
1) สภาวะการแข่งขันของธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry among Competitors)
2) อานาจต่อรองของลูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการ (Bargaining Power of Customer)
3) อานาจต่อรองของผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ หรือในทีน่ ้จี ะเรียกว่า “Suppliers” (Bargaining of Suppliers)
4) อุปสรรคต่อการเปิดธุรกิจของผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrances) และ
5) อุปสรรคจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes Products)
ผลการศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมแิ ละปฐมภูมเิ มือ่ นามาอธิบายประกอบ โดยข้อมูลทุตยิ ภูม ิ ได้แก่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อการลงทุน ส่วนข้อมูลปฐมภู ม ิ ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่ วยงาน
ภาครัฐและผูบ้ ริหารธุรกิจโรงแรมในกัมพูชา (จังหวัดเสียมราฐ กรุงพนมเปญ และกรุงสีหนุวลิ ล์) และประเทศไทย
ปจั จัยจูงใจในการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในกัมพูชาทัง้ 5 ปจั จัย แสดงผลลัพธ์การประเมินโดยรวมเพื่อให้ง่ายต่ อการทาความเข้าใจ
คณะผูว้ จิ ยั ใช้การสรุปด้วยเกณฑ์ 3 ระดับ คือ สูง กลาง ต่า ในโมเดล Five Forces ซึง่ การแปลความหมายมีดงั นี้

Page 6

CTE-KM-01

 ภัยคุกคามจากผูล้ งทุนรายใหม่
(Threat of New Entrants)
(ต่า)

 อานาจต่อรองของ Suppliers

(Bargaining Power of Suppliers)
(ปานกลาง)

 สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม

โรงแรมในกัมพูชา
(Rivalry among Competitors)

(สูง)

 อานาจต่อรองของลูกค้า
(Bargaining Power of Buyers)
(ปานกลาง)

 ภัยคุกคามจากทีพ
่ กั ทดแทนรูปแบบอื่น
(Threat of Substitutes Products)

(ปานกลาง)

โมเดลพลังขับเคลื่อนทัง้ ห้า (Five Forces Model) ของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศกัมพูชา
สภาพแวดล้อมของกัมพูชาที่มตี ่อพัฒนาการของธุรกิจโรงแรม เริม่ จากหลังจากการคลี่คลายของสถานการณ์ สงครามและปญั หาทางการ
เมืองภายในประเทศสงบลง รัฐบาลกัมพูชาได้เล็งเห็นว่าการท่องเทีย่ ว เป็ นแหล่งรายได้ทส่ี าคัญทีจ่ ะสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน โดยเฉพาะกัมพูชา
มีโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย รัฐบาลกัมพูชาจึงได้เริม่ บูรณะประเทศ มีการส่งผูแ้ ทนเพื่อติดต่อมายังกลุ่มนักธุรกิจไทยและ
นักธุรกิจทัวโลก
่
เชิญชวนให้ไปลงทุนทาธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ โดยมีสงิ่ จูงใจให้กบั นักลงทุนต่างชาติ คือ การลดภาษี การให้สทิ ธิในการเช่า
ทีด่ นิ นอกจากนี้ได้มกี ารพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ ฐานคือถนน สายการบิน เพื่อรองรับการท่องเทีย่ ว เช่น การจัดตัง้ สายการบินแห่งชาติของกัมพูชา
คือ Cambodia Angkor Airline ซึง่ ทางเวียดนามแอร์ไลน์ ได้มสี ่วนถือหุน้ 49% สายการบินนี้ มีการส่งเสริมให้เกิดการบินตรงจากประเทศต่าง ๆ
มายังกัมพูชาเพิม่ ขึ้น อาทิ จากประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร ฟิ ลปิ ปิ นส์ บาหลีในอินโดนีเซีย ฮ่องกง เป็ นการขยายช่องทางการเข้าถึงการท่องเที่ยวสู่
กัมพูชาได้มากขึน้ และการปรับปรุงเส้นทางถนนปอยเปต–เสียมราฐ ระยะทาง 150 กิโลเมตร มีการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทางรถยนต์ผ่านประเทศ
ไทยไปยังเมืองเสียมราฐ โดยใช้เส้นทางอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผ่านเข้าด่าน ปอยเปต ของเมืองบันเตียเมียนเจย ระยะทาง 150 กิโลเมตร การ
เดินทางไปยังเมืองเสียมราฐใช้เวลาเพียง 2 ชัวโมง
่
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การเผยแพร่

http://kms.utcc.ac.th/kms/login.php

นาองค์ความรู้ที่ได้ ไปประกอบการเรี ยนการสอนในหลายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ เช่น การตลาดระหว่างประเทศ การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
การนาไปใช้
และประโยชน์ที่
ได้รบั
6. การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้
ชื่อกลุ่ม CoP : ชุมชนคนรักงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
สมาชิก : บุคคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อฝ่ ายสังกัด/ :คณะเศรษฐศาสตร์
หัวข้ อนวัตกรรม/เรื่อง/ : กลยุทธ์ การลงทุนใน AEC :สิ่งจูงใจในการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในกัมพูชา
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะ
เวลา

ตัวชีว้ ัด

1

ประชุมชี ้แจง เรื่ องกระบวนการ
จัดการความรู้ พร้ อมกาหนด
เป้าหมาย

พ.ย. 55 หัวปลาใหห่ 1

2

ประชุมเพื่อกาหนดหัวปลาย่อย

พ.ย. 55 หัวปลาย่อย

3
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างนักวิจยั
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4 เดือน จัดกิจกรรม

เป้าหมาย

สมาชิก
หัวปลาย่อย 1
เรื่ อง
4 ครัง้

ผลการดาเนินงาน

สถานะ

สมาชิกกาหนดเป้าหมายร่วมกันไปใน
ทิศทางเดียวกันคือถ่ายทอดงานวิจยั เพื่อ
การเรี ยนการสอนและบริ การสังคม

ดาเนินการ
แล้ ว

กาหนดหัวเรื่ อง
จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ตามวัน

ข้ อค้ นพบและข้ อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุ ง

ดาเนินการ
แล้ ว
ดาเนินการ
CTE-KM-01

คณาจารย์และนักวิชาการ

4

5

แลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้

จัดทาองค์ความรู้

2
องค์ความรู้
สัปดาห์

เผยแพร่สสู่ าธารณะผ่าน Web

มีองค์ความรู้
3
เผยแพร่สู่
สัปดาห์
สาธารณะ

เวลาทีก่ าหนด

แล้ ว

มี 1 องค์ความรู้

รวบความข้ อเท็จจริงที่เกิดประมวล
ร่วมกับทฤษฎีและข้ อเสนอแนะ รวมทัง้
ความเห็นต่างๆของสมาชิก

ดาเนินการ
แล้ ว

สาธารณะชน
ทัว่ ไป

นาผลการจัดการความรู้เผยแพร่ใน Web
Site เพื่อเป็ นวิทยาทาน

ดาเนินการ
แล้ ว

ผู้อนุมัติ : …คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ทบทวน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ……………………………………………………………..
7. แบบฟอร์ มการกาหนดเกณฑ์ การประเมินการจัดการความรู้
Criteria , Evaluating and Analyzing
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ชื่อ ชุมชนคนรักงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
เรื่อง/นวัตกรรม กลยุทธ์ การลงทุนใน AEC :สิ่ งจูงใจในการลงทุนของธุรกิจโรงแรกัมพูชา……………………………………………………
คาชีแ้ จง โปรดอ่านข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทาเครื่ องหมาย ลงในช่องข้ อความแต่ละข้ อที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ
องค์ ประกอบ
1 กระบวนการจัดการ
ความรู้

ระดับ 2
ระดับ 3
มีการจัดทาแผนการจัดการ
มีการดาเนินงานตามแผน
ความรู้ โดยสอดคล้ องกับความ โดยผู้รับผิดชอบให้ ความ
ต้ องการของหน่วยงาน
สนใจ และติดตามการ
จัดการความรู้อย่าง
สม่าเสมอ
2 การสนับสนุนจาก
ผู้บริ หารแสดงเจตนารมณ์
ผู้บริ หารสนับสนุนอย่างเป็ น
ผู้บริ หารติดตามการ
ผู้บริ หาร
ชัดเจนที่จะส่งเสริ มการ
รูปธรรมและสนับสนุนในด้ าน ดาเนินงานและ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ นใน
ความก้ าวหน้ าในการจัดการ
การจัดการความรู้
ความรู้ในหน่วยงาน
3 การสะสมความรู้ในงานที่ มีความรู้ในงานทีเ่ กี่ยวข้ องอยู่ มีการทาการจัดการความรู้โดย มีการรวบรวมความรู้
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ระดับ 1
มีการแต่งตังคณะกรรมการ
้
จัดการความรู้และมี
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง

ระดับ 4
มีการสร้ าง Facilitator และ
Note taker ที่มีความเข้ าใจ
และมีความสามารถ

ระดับ 5
มีองค์ความรู้ที่เกิดจากการการ
จัดการความรู้ทงั ้ Tacit และ
Explicit Knowledge

ผู้บริ หารเข้ าร่วมในการจัดการ ผู้บริ หารกาหนดให้ การจัดการ
ความรู้ตามกระบวนการจัดการ ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรู้ของหน่วยงาน
ในพัฒนางานและพัฒนาคน
มีการสกัดความรู้ที่ได้ จาการ

มีการเพิ่มขึ ้นของความรู้ทเี่ กิด
CTE-KM-01

เกี่ยวข้ อง

ในหน่วยงานที่สามารถ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ได้

การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ภายใน
หน่วยงาน

เกี่ยวกับการทางานตาม
บทบาทของหน่วยงานเพื่อ
เก็บเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นฐานข้ อมูลหรื อ คูม่ ือ

แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ Tacit
Knowledge ในหน่วยงานให้
เป็ น Explicit Knowledge

จากกระบวนการการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ Tacit
Knowledge ที่เกี่ยวข้ องกับ
งานในภารกิจของหน่วยงาน

4 การใช้ ระบบสารสนเทศ
ในการจัดการความรู้

มีระบบ IT ที่หน่วยงาน
สามารถใช้ งานได้

มีระบบ IT ที่เอื ้อให้ บคุ ลากรใน ระบบ IT สนับสนุนกิจกรรม
องค์กรสามารถเข้ าถึงแหล่ง
ของชุมชนการแลกเปลีย่ น
ความรู้ได้
เรี ยนรู้ เอื ้อให้ เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้

ระบบ IT สามารถใช้ ในการ
ค้ นหาองค์ความรู้ไปใช้ ในการ
พัฒนางานได้

มีบคุ ลากรดูแลระบบ ปรับปรุง
ด้ านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้
ในกระบวนการการจัดการ
ความรู้ให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น

องค์ ประกอบ
ผลที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน 5
จากการจัดการความรู้

ระดับ 1
ระดับ 2
บุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรมีการแลกเปลีย่ น
ตระหนักว่าการจัดการความรู้ เรี ยนรู้กนั ทังภายในแผนกและ
้
เป็ นกระบวนการและวิธีการที่ ภายนอกแผนก
จะช่วยพัฒนางานได้

ระดับ 3
บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถสกัดความรู้ที่
เหมาะสมกับการใช้ งานของ
ตนเอง

การขยายผลการจัดการ 6
ความรู้

บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรู้ความเข้ าใจในการนา
กระบวนการจัดการความรู้

บุคลากรในหน่วยงานนา
กระบวนการจัดการความรู้
ไปใช้ ในการพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบได้

มีบคุ ลากรในหน่วยงาน
สามารถทาหน้ าที่
Facilitator/Note Taker ได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ระดับ 4
บุคลากรในหน่วยงานนาองค์
ความรู้ที่สกัดจากกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้มา
ประยุกต์ใช้ ในการทางานและ
ปรับปรุงเพิ่มขึ ้น
มีบคุ ลากรในองค์กรที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ เทคนิคที่ได้ จากการ
จัดการความรู้ไปพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบได้

pdate : 1/11/54
ระดับ 5
บุคลากรในองค์กรสามารถ
สร้ างนวัตกรรมการทางานอัน
เป็ นผลจากการจัดการความรู้

มีหน่วยงานสามารถถ่ายทอด
เทคนิคการจัดการความรู้ให้ กบั
หน่วยงานอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยได้ อย่างน้ อย 1
หน่วยงาน

หมายเหตุ ระดับ2 หมายถึง การผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ในระดับ1 และเพิ่มขึ ้นในระดับ 2
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ระดับ3 หมายถึง การผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ในระดับ1+ ระดับ2 และเพิ่มขึ ้นในระดับ 3
ระดับ 4 หมายถึง การผ่านคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ในระดับ1+2+3 และเพิ่มขึ ้นในระดับ 4
ระดับ5 หมายถึง การผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ในระดับ1 - 4 จนถึงระดับ 5
หมายเหตุ โปรดสาเนาแบบประเมินให้ บุคลากรตอบและนากลับมารวมคะแนนตามแบบฟอร์ มในหน้ าถัดไป
เกณฑ์ การประเมินการจัดการความรู้
Criteria , Evaluating and Analyzing
หน่ วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ชื่อ ชุมชนคนรักงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
เรื่อง/นวัตกรรม
องค์ ประกอบ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
คะแนนรวม
1 กระบวนการจัดการ
ความรู้

คะแนนรวม
2 การสนับสนุนจาก
ผู้บริ หาร

มีการแต่งตังคณะกรรมการ
้
จัดการความรู้และมี
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง

มีการจัดทาแผนการจัดการ
มีการดาเนินงานตามแผน
ความรู้ โดยสอดคล้ องกับความ โดยผู้รับผิดชอบให้ ความ
ต้ องการของหน่วยงาน
สนใจ และติดตามการ
จัดการความรู้อย่าง
สม่าเสมอ

ผู้บริ หารแสดงเจตนารมณ์
ชัดเจนที่จะส่งเสริ มการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน

ผู้บริ หารสนับสนุนอย่างเป็ น
รูปธรรมและสนับสนุนในด้ าน
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ นใน
การจัดการความรู้

ระดับ 4
มีการสร้ าง Facilitator และ
Note taker ที่มีความเข้ าใจ
และมีความสามารถ

ผู้บริ หารติดตามการ
ผู้บริ หารเข้ าร่วมในการจัดการ
ดาเนินงานและ
ความรู้ตามกระบวนการจัดการ
ความก้ าวหน้ าในการจัดการ ความรู้ของหน่วยงาน
ความรู้ในหน่วยงาน

คะแนนรวม
3 การสะสมความรู้ในงานที่ มีความรู้ในงานทีเ่ กี่ยวข้ องอยู่ มีการทาการจัดการความรู้โดย มีการรวบรวมความรู้
เกี่ยวข้ อง
ในหน่วยงานที่สามารถ
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ภายใน เกี่ยวกับการทางานตาม
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ได้
หน่วยงาน
บทบาทของหน่วยงานเพื่อ
เก็บเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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มีการสกัดความรู้ที่ได้ จาการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ Tacit
Knowledge ในหน่วยงานให้
เป็ น Explicit Knowledge

ระดับ 5

คะแนน
เฉลี่ย

มีองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
การจัดการความรู้ทงั ้ Tacit
และ Explicit Knowledge

ผู้บริ หารกาหนดให้ การ
จัดการความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในพัฒนา
งานและพัฒนาคน
มีการเพิ่มขึ ้นของความรู้ที่
เกิดจากกระบวนการการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ Tacit
Knowledge ที่เกี่ยวข้ อง
CTE-KM-01

เป็ นฐานข้ อมูลหรื อ คูม่ ือ

องค์ ประกอบ
คะแนนรวม
4 การใช้ ระบบสารสนเทศ
ในการจัดการความรู้

คะแนนรวม
5 ผลที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน
จากการจัดการความรู้

คะแนนรวม
6 การขยายผลการจัดการ
ความรู้
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ระดับ 1

มีระบบ IT ที่หน่วยงาน
สามารถใช้ งานได้

ระดับ 2

ระดับ 3

มีระบบ IT ที่เอื ้อให้ บคุ ลากรใน ระบบ IT สนับสนุนกิจกรรม
องค์กรสามารถเข้ าถึงแหล่ง
ของชุมชนการแลกเปลีย่ น
ความรู้ได้
เรี ยนรู้ เอื ้อให้ เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้

กับงานในภารกิจของ
หน่วยงาน

ระดับ 4

pdate : 1/11/54
คะแนน
ระดับ 5
เฉลี่ย

ระบบ IT สามารถใช้ ในการ
ค้ นหาองค์ความรู้ไปใช้ ในการ
พัฒนางานได้

มีบคุ ลากรดูแลระบบ
ปรับปรุงด้ านเทคนิคต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้ ใน
กระบวนการการจัดการ
ความรู้ให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น

บุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรมีการแลกเปลีย่ น
ตระหนักว่าการจัดการความรู้ เรี ยนรู้กนั ทังภายในแผนกและ
้
เป็ นกระบวนการและวิธีการที่ ภายนอกแผนก
จะช่วยพัฒนางานได้

บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถสกัดความรู้ที่
เหมาะสมกับการใช้ งานของ
ตนเอง

บุคลากรในหน่วยงานนาองค์
ความรู้ที่สกัดจากกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้มา
ประยุกต์ใช้ ในการทางานและ
ปรับปรุงเพิ่มขึ ้น

บุคลากรในองค์กรสามารถ
สร้ างนวัตกรรมการทางาน
อันเป็ นผลจากการจัดการ
ความรู้

บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรู้ความเข้ าใจในการนา
กระบวนการจัดการความรู้

บุคลากรในหน่วยงานนา
กระบวนการจัดการความรู้
ไปใช้ ในการพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบได้

มีบคุ ลากรในองค์กรที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ เทคนิคที่ได้ จากการ
จัดการความรู้ไปพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบได้

มีหน่วยงานสามารถ
ถ่ายทอดเทคนิคการ
จัดการความรู้ให้ กบั
หน่วยงานอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยได้ อย่างน้ อย

มีบคุ ลากรในหน่วยงาน
สามารถทาหน้ าที่
Facilitator/Note Taker ได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ

CTE-KM-01

หน่วยงาน 1
คะแนนรวม
เกณฑ์การประเมิน
1.00 - 1.49
1.50 - 2.49
2.50 - 3.49
3.50 - 4.49
4.50 - 5.00

14

27

2.82

6

Knowledge Management Report

ระดับการรายงาน
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28

ต้ องปรับปรุง
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ

8. สรุ ปการรายงานผลการดาเนินงานด้ านการจัดการความรู้

 กบม.
 ทปฝ.
 ฝ่ าย
 คณะ
 สานัก
 ศูนย์
 กอง

45

สาระสาคัหในเอกสาร CTE-KM หมายเลข
สาระสาคัหในเอกสาร CTE-KM หมายเลข
สาระสาคัหในเอกสาร CTE-KM หมายเลข
สาระสาคัหในเอกสาร CTE-KM หมายเลข
สาระสาคัหในเอกสาร CTE-KM หมายเลข
สาระสาคัหในเอกสาร CTE-KM หมายเลข
สาระสาคัหในเอกสาร CTE-KM หมายเลข

เรื่องที่รายงาน
 01  02  03
 01  02  03
 01  02  03
 01  02  03
 01  02  03
 01  02  03
 01  02  03

ความถี่ในการรายงาน
 04
 04
 04
 04
 04
 04
 04

 05
 05
 05
 05
 05
 05
 05

 06
 06
 06
 06
 06
 06
 06

CTE-KM-01

