แบบฟอร์ มการจัดการความรู้  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
1. แบบฟอร์ มการกาหนดวัตถุประสงค์ /เป้ าหมาย
การจัดการความรู้
วัตถุประสงค์
1. สร้ างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานวิจยั ของ

Knowledge Management Objective /Goal

คณะ
1.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี ้ (KPIs) ระดับ

 มหาวิทยาลัย

 ฝ่ าย

 คณะ

 สานัก

 ศูนย์

 กอง

1.2 รายชื่อตัวบ่งชี ้ (KPIs) และค่าเป้าหมาย (Target)
ลาดับ
1
2

รายชื่อตัวบ่ งชี ้ (KPIs)
จานวนองค์ความรู้ที่ผา่ นกระบวนการการจัดการความรู้
จานวนชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs)

2. แบบฟอร์ มการระบุ *ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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ค่ าเป้ าหมาย (Target)
1 องค์ความรู้
1 ชุมชน

Identify Mission and TQA Standard
CTE-KM-01

และกรอบรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
พันธกิจ 4 ด้ าน (Mission)
 1.ด้ านการเรียนการสอน
 2. ด้ านการวิจัย

การแบ่ งหมวดของการจัดการความรู้
ด้ านการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ด้ านการเรี ยนการสอนและการวิจยั

 3.ด้ านการบริการทางวิชาการ
 4.ด้ านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

ตอบสนองตัวบ่ งชี ้

1. จานวนองค์ความรู้ที่ผา่ น
เทคนิคการเสนองานวิจัยและการบริหาร
กระบวนการการจัดการความรู้
โครงการวิจัย
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

**ประเด็น/หัวข้ อการจัดการความรู้

**ประเด็น/หัวข้ อการจัดการความรู้

ตอบสนองตัวบ่ งชี ้

1.จานวนองค์ความรู้ที่ผา่ นกระบวนการ
เทคนิคการเสนองานวิจัยและการบริหาร
การจัดการความรู้
โครงการวิจัย
2.จานวนชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs

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

หมายเหตุ * หากการจัดการความรู้ในหน่ วยงานเกี่ยวข้ องทัง้ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและกรอบรางวัลคุณภาพแห่ งชาติสามารถระบุทงั ้ 2 องค์ ประกอบได้

**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
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การวิเคราะห์ ประเด็น/หัวข้ อการจัดการความรู้
เรื่อง/นวัตกรรม
เทคนิคการเสนองานวิจัยและ
การบริหารโครงการวิจัย

**ประเด็นหัวข้ อการจัดการความรู้
เรื่อง/นวัตกรรม

เรื่อง/นวัตกรรม

6
3
3
3
6
6

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

4. แผนปฏิบัตกิ ารจัดการความรู้
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27

หน่ วยทีว่ ดั ผลได้ เป็ นรู ปธรรม ความรู้ความเข้ าใจที่ได้ รับ

KM Action Plan
CTE-KM-01

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อกลุ่ม CoP : ชุมชนคนรักงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์
สมาชิก : บุคคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์
สังกัด :คณะเศรษฐศาสตร์
หัวข้ อนวัตกรรม/เรื่อง : เทคนิคการเสนองานวิจัยและการบริหารโครงการวิจัย
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะ
เวลา

ตัวชีว้ ัด

1

ประชุมชี ้แจง เรื่ องกระบวนการ
จัดการความรู้ พร้ อมกาหนด
เป้าหมาย

ก.ย. 57

2

ประชุมเพื่อกาหนดหัวปลาย่อย

ต.ค. 57 หัวปลาย่อย

หัวปลาใหญ่

เป้ าหมาย

สถานะ

หมายเหตุ

ดาเนินการแล้ ว
สมาชิกกลุม่

ประธานฝ่ ายวิจยั

หัวปลาย่อย 1
เรื่ อง

สมาชิกกลุม่

ประธานฝ่ ายวิจยั

สมาชิกกลุม่

ประธานฝ่ ายวิจยั
และสมาชิกกลุม่

จัดกิจกรรม
3
2 เดือน แลกเปลีย่ น 2 ครัง้
เรี ยนรู้
2
4
จัดทาองค์ความรู้
องค์ความรู้
มี 1 องค์ความรู้
สัปดาห์
3
5
เผยแพร่สสู่ าธารณะผ่าน Web
การเผยแพร่ สมาชิกกลุม่
สัปดาห์
ผู้ทบทวน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ……………………………………………………………..
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ผู้รับผิดชอบ

บุคคลากรที่
เกี่ยวข้ อง

แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่าง
คณาจารย์

5. ผลการดาเนินการชุมชนนักปฏิบัติ CoPs

กลุ่มเป้ าหมาย

สมาชิกกลุม่
บุคคลทัว่ ไป

ประธานฝ่ ายวิจยั
และสมาชิกกลุม่
ประธานฝ่ ายวิจยั
และสมาชิกกลุม่

ดาเนินการแล้ ว
ดาเนินการแล้ ว

ดาเนินการแล้ ว
ดาเนินการแล้ ว

ผู้อนุมัติ : …คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

Community of Practices
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ผลการดาเนินการชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs)
เทคนิคการเสนองานวิจัยและการบริหารโครงการวิจัย
ชื่อกลุ่ม

ชุมชนคนรักงานวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์

สมาชิกกลุ่ม

บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน
ทีม่ า
วัตถุประสงค์

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มีพนั ธะกิจที่สาคัญด้ านหนึง่ คือการผลิตงานวิจยั คุณภาพเพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอนและบริ การวิชาการแก่สงั คม
1. สร้ างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานวิจยั
2. เสริ มสร้ างความรักความสามัคคีในหมูค่ ณาจารย์
3. เพื่อนาองค์ความรู้มาใช้ ประโยชน์ในงานวิจยั และบูรณาการเข้ ากับการเรี ยนการสอนและบริ การวิชาการแก่สงั คม

KM : เทคนิคการเสนองานวิจัยและการบริหารโครงการวิจัย

องค์ความรู ้
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ในการเสนอโครงการวิจยั ต่อหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวง หรื อสถาบันต่างๆ เมื่อมีการประกาศ TOR ในโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
เพื่อให้ นกั วิจยั เข้ าเสนอข้ อเสนอ (proposal) โครงการ โดยเทคนิคในการข้ อเสนอทางวิชาการเพื่อให้ ได้ งานวิจยั นัน้ ต้ องมีข้อมูลที่สมบูรณ์ มีเครื่ องมือ
แบบจาลองทางเศรษฐมิตใิ นการวิเคราะห์ ที่สอดคล้ องเหมาะสมกับโจทย์วิจยั มากที่สดุ โดยมุง่ คุณภาพของงานเป็ นสาคัญ นักวิจยั มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ตรง
กับ TOR มีความเชี่ยวชาญในประเด็นหลักของประเทศ ตลอดจนการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เป็ นที่ยอมรับ ข้ อควรระวัง ในบางครัง้ หน่วยงานนันอาจมี
้
นักวิจยั ประจาอยูแ่ ล้ ว เราอาจเป็ นเพียงไม้ ประดับในการเสนองานวิจยั ในครัง้ นัน้
การบริ หารโครงการวิจยั ต้ องสร้ างนักวิจยั ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีทีมผู้ชว่ ยนักวิจยั ที่เข้ มแข็ง การจะทาวิจยั ได้ อย่างต่อเนื่องได้ จะต้ องมี
คณะนักวิจยั ที่เข้ มแข็งและอยูก่ นั อย่างมัน่ คง มีความเชี่ยวชาญในประเด็นหลักของประเทศ อาทิ เชี่ยวชาญด้ านอาเซียน เชี่ยวชาญเรื่ อ งข้ าว สร้ างจุด
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ต่างการทางานจากผู้อื่น อาทิ การทางานที่มีความยืดหยุ่น กล่าวคือแม้ วา่ จะต้ องมีประเด็นงานเพิ่มขึ ้นจากข้ อเสนอในตอนแรกก็ยินดีทาเพิ่ มแม้ จะต้ อง
มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น รวมทังมี
้ ความเข้ าในในวัฒนธรรมขององค์กรที่เป็ นเจ้ าของเงินทุน และระยะเวลาในการส่งมอบงานต้ องตรงตามในข้ อเสนอ
การเผยแพร่

การนาไปใช้
และประโยชน์ที่
ได้รบั

Website คณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อนาองค์ความรู้มาใช้ ประโยชน์ในงานวิจยั และบูรณาการเข้ ากับการเรี ยนการสอนและบริ การวิชาการแก่สงั คม

6. การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้
ชื่อกลุ่ม CoP : ชุมชนคนรักงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์
สมาชิก : บุคคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อฝ่ ายสังกัด/ :คณะเศรษฐศาสตร์
หัวข้ อนวัตกรรม/เรื่อง : เทคนิคการเสนองานวิจัยและการบริหารโครงการวิจัย
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะ
ตัวชีว้ ัด
เป้ าหมาย
เวลา

1

ประชุมชี ้แจง เรื่ องกระบวนการ
จัดการความรู้ พร้ อมกาหนด
เป้าหมาย

ก.ย. 57

2

ประชุมเพื่อกาหนดหัวปลาย่อย

ต.ค. 57 หัวปลาย่อย
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หัวปลาใหญ่

ผลการดาเนินงาน

สถานะ
ดาเนินการ
แล้ ว

สมาชิก

สมาชิกกาหนดเป้าหมายร่วมกันไปใน
ทิศทางเดียวกันคือได้ ทางานวิจยั ที่มี
คุณภาพและนาไปใช้ ประโยชน์ในการบูร
ณาการเข้ ากับการเรี ยนการสอนและและ
บริ การสังคม

หัวปลาย่อย 1
เรื่ อง

กาหนดหัวเรื่ อง

ข้ อค้ นพบและข้ อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุ ง

ดาเนินการ
แล้ ว
CTE-KM-01

3

4

5

แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างนักวิจยั
คณาจารย์และนักวิชาการ

จัดกิจกรรม
2 เดือน แลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้

ดาเนินการ
แล้ ว

2 ครัง้

จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ตามวัน
เวลาทีก่ าหนด

จัดทาองค์ความรู้

2
องค์ความรู้
สัปดาห์

มี 1 องค์ความรู้

รวบความข้ อเท็จจริงที่เกิดประมวล
ร่วมกับทฤษฎีและข้ อเสนอแนะ รวมทัง้
ความเห็นต่างๆของสมาชิก

ดาเนินการ
แล้ ว

เผยแพร่สสู่ าธารณะผ่าน Web

มีองค์ความรู้
3
เผยแพร่สู่
สัปดาห์
สาธารณะ

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 ชุมชนคนรักงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์
หัวข้ อนวัตกรรม/เรื่อง : เทคนิคการเสนองานวิจัยและการบริหารโครงการวิจัย
คาชีแ้ จง โปรดอ่านข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทาเครื่ องหมาย ลงในช่องข้ อความแต่ละข้ อที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ
องค์ ประกอบ
1 กระบวนการจัดการ
ความรู้

ระดับ 1
มีการแต่งตังคณะกรรมการ
้
จัดการความรู้และมี
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง

2 การสนับสนุนจาก
ผู้บริ หาร

ผู้บริ หารแสดงเจตนารมณ์
ชัดเจนที่จะส่งเสริ มการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน
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ระดับ 2
ระดับ 3
มีการจัดทาแผนการจัดการ
มีการดาเนินงานตามแผน
ความรู้ โดยสอดคล้ องกับความ โดยผู้รับผิดชอบให้ ความ
ต้ องการของหน่วยงาน
สนใจ และติดตามการ
จัดการความรู้อย่าง
สม่าเสมอ
ผู้บริ หารสนับสนุนอย่างเป็ น
ผู้บริ หารติดตามการ
รูปธรรมและสนับสนุนในด้ าน ดาเนินงานและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ นใน
ความก้ าวหน้ าในการจัดการ
การจัดการความรู้
ความรู้ในหน่วยงาน

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
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3 การสะสมความรู้ในงานที่ มีความรู้ในงานทีเ่ กี่ยวข้ องอยู่ มีการทาการจัดการความรู้โดย มีการรวบรวมความรู้
เกี่ยวข้ อง
ในหน่วยงานที่สามารถ
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ภายใน เกี่ยวกับการทางานตาม
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ได้
หน่วยงาน
บทบาทของหน่วยงานเพื่อ
เก็บเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นฐานข้ อมูลหรื อ คูม่ ือ

มีการสกัดความรู้ที่ได้ จาการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ Tacit
Knowledge ในหน่วยงานให้
เป็ น Explicit Knowledge

มีการเพิ่มขึ ้นของความรู้ทเี่ กิด
จากกระบวนการการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ Tacit
Knowledge ที่เกี่ยวข้ องกับ
งานในภารกิจของหน่วยงาน

4 การใช้ ระบบสารสนเทศ
ในการจัดการความรู้

มีระบบ IT ที่หน่วยงาน
สามารถใช้ งานได้

ระบบ IT สามารถใช้ ในการ
ค้ นหาองค์ความรู้ไปใช้ ในการ
พัฒนางานได้

องค์ ประกอบ
5 ผลที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน
จากการจัดการความรู้

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

ระดับ 3
บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถสกัดความรู้ที่
เหมาะสมกับการใช้ งานของ
ตนเอง

มีบคุ ลากรดูแลระบบ ปรับปรุง
ด้ านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้
ในกระบวนการการจัดการ
ความรู้ให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น
ระดับ 5
บุคลากรในองค์กรสามารถ
สร้ างนวัตกรรมการทางานอัน
เป็ นผลจากการจัดการความรู้

6.การขยายผลการจัดการ
ความรู้

บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรู้ความเข้ าใจในการนา
กระบวนการจัดการความรู้

บุคลากรในหน่วยงานนา
กระบวนการจัดการความรู้
ไปใช้ ในการพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบได้

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

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

มีหน่วยงานสามารถถ่ายทอด
เทคนิคการจัดการความรู้ให้ กบั
หน่วยงานอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยได้ อย่างน้ อย 1
หน่วยงาน

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

มีการสร้ าง Facilitator และ
Note taker ที่มีความเข้ าใจ
และมีความสามารถ

ระดับ 5

คะแนน
เฉลี่ย

มีองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
การจัดการความรู้ทงั ้ Tacit
และ Explicit Knowledge

5
ผู้บริ หารแสดงเจตนารมณ์
ชัดเจนที่จะส่งเสริ มการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน

ผู้บริ หารสนับสนุนอย่างเป็ น
รูปธรรมและสนับสนุนในด้ าน
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ นใน
การจัดการความรู้

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
เป็ นฐานข้ อมูลหรื อ คูม่ ือ
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ระดับ 4

ผู้บริ หารกาหนดให้ การ
จัดการความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในพัฒนา
งานและพัฒนาคน
5

มีการสกัดความรู้ที่ได้ จาการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ Tacit
Knowledge ในหน่วยงานให้
เป็ น Explicit Knowledge

มีการเพิ่มขึ ้นของความรู้ที่
เกิดจากกระบวนการการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ Tacit
Knowledge ที่เกี่ยวข้ อง
กับงานในภารกิจของ
หน่วยงาน
CTE-KM-01

องค์ ประกอบ
คะแนนรวม
4 การใช้ ระบบสารสนเทศ
ในการจัดการความรู้

คะแนนรวม
5 ผลที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน
จากการจัดการความรู้

คะแนนรวม
6 การขยายผลการจัดการ
ความรู้

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

pdate : 1/11/54
คะแนน
ระดับ 5
เฉลี่ย

5
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
ปรับปรุงด้ านเทคนิคต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้ ใน
กระบวนการการจัดการ
ความรู้ให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น
5

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
5

บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรู้ความเข้ าใจในการนา
กระบวนการจัดการความรู้

มีบคุ ลากรในหน่วยงาน
สามารถทาหน้ าที่
Facilitator/Note Taker ได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ

บุคลากรในหน่วยงานนา
กระบวนการจัดการความรู้
ไปใช้ ในการพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบได้

มีบคุ ลากรในองค์กรที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ เทคนิคที่ได้ จากการ
จัดการความรู้ไปพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบได้

มีหน่วยงานสามารถ
ถ่ายทอดเทคนิคการ
จัดการความรู้ให้ กบั
หน่วยงานอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยได้ อย่างน้ อย
1 หน่วยงาน

คะแนนรวม
เกณฑ์การประเมิน
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1.00
1.50
2.50
3.50
4.50

-

1.49
2.49
3.49
4.49
5.00

ต้ องปรับปรุง
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ

8. สรุ ปการรายงานผลการดาเนินงานด้ านการจัดการความรู้

Knowledge Management Report

ระดับการรายงาน
 กบม.
 ทปฝ.
 ฝ่ าย
 คณะ
 สานัก
 ศูนย์
 กอง
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สาระสาคัญในเอกสาร CTE-KM หมายเลข
สาระสาคัญในเอกสาร CTE-KM หมายเลข
สาระสาคัญในเอกสาร CTE-KM หมายเลข
สาระสาคัญในเอกสาร CTE-KM หมายเลข
สาระสาคัญในเอกสาร CTE-KM หมายเลข
สาระสาคัญในเอกสาร CTE-KM หมายเลข
สาระสาคัญในเอกสาร 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

