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แผนปฏิบัตงิ านการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2553
สํานักทะเบียนและประมวลผล
ชื่อแผน
แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปการศึกษา 2553
ผูรับผิดชอบ คณะทํางานการจัดทําแผนการจัดการความรูภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล
หลักการและเหตุผล
สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรูของหนวยงานมาอยางตอเนื่อง โดยไดมีการประเมินตนเอง เรื่อง การจัดการความรูแบบ KMAT ซึ่งแยก
ออกเปน 5 หมวด ซึ่งมีการทบทวนการดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อใหหนวยงานมีการพัฒนาการเรียนรูซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง และนําไปสูการประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความถูกตอง
รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ ดังนั้น สํานักทะเบียนฯ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานฯ ตามประกาศ สทป.ที่ 4/2553 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เพื่อสงเสริมและสรางความรูใหแกบุคลากรทุกคน
ไดมีความเขาใจในการหลักการของการจัดการความรู และเนนขยายผลเชิงปฏิบัติการสูการจัดทําแผนการบริหารจัดการความรูภายในหนวยงาน ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ อยางมีคุณภาพ
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการดําเนินงานการจัดการความรูภายในสํานักทะเบียนฯ เปนไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. เพื่อสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในหนวยงาน
3. เพื่อสรางความรูความเขาใจในกิจกรรมการจัดการความรูทั้งในรูปแบบ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ใหมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรความรูความเขาใจดานการจัดการความรูใหบุคลากรมีความรวมมือในการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554
เปาหมาย 1. เพื่อใหหนวยงานมีวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
2. เพื่อใหมีการพัฒนาเว็ปไซต KM ของหนวยงานที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่สามารถนําความรูไปบูรณาการกับระบบงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของหนวยงาน ไดรอยละ 100
2. ระดับผลการประเมินตามตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน ดานการจัดการความเรียนรูของหนวยงาน ไดระดับ 5
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. คณะทํางานสามารถดําเนินการจัดการความรูภายในหนวยงานไดสําเร็จลุลวงตามแผนที่ไดกําหนด
2. มีการพัฒนากิจกรรมชุมชนผูปฏิบัติ (CoPs) ของแตละแผนกอยางตอเนื่อง
3. บุคลากรของสํานักทะเบียนฯ ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
ตารางการดําเนินงานการจัดการความรูภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปการศึกษา 2553
ป พ.ศ. 2553
ป พ.ศ. 2554
ลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1. ประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดขอบเขตและเปาหมายการ
ประธาน
จัดการความรูของสํานักทะเบียนฯ (ชวงเดือน มิ.ย – ส.ค.2553) โดย
คณะทํางาน
KM
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูภายในสํานัก
ทะเบียนฯ
- จัดทําแผนการจัดการความรู ของสํานักทะเบียนฯ ประจําป
การศึกษา 2553
2. รวบรวมความรูของทุกแผนกภายในสํานักทะเบียนฯ เพื่อใหเกิดเปน
ประธาน
องคความรูอยางเปนระบบ (ชวงเดือน ส.ค.-2553 –พ.ค. 2554)
คณะทํางาน
KM
3. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในสํานักทะเบียนฯ ครั้งที่ 1
ประธาน
คณะทํางาน
(ชวงเดือน มิ.ย. – พ.ย. 2553)
KM
4. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในสํานักทะเบียนฯ ครั้งที่ 2
ประธาน
(ชวงเดือน ธ.ค.2553 - พ.ค.2554)
คณะทํางาน
KM
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรูภายในสํานัก คณะทํางาน
ทะเบียนฯ ครั้งที่ 1 (ชวงเดือน พ.ย. 2553)
KM

หมายเหตุ
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ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
มิย

6.
7.

8.

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรูภายในสํานัก
ทะเบียนฯ ครั้งที่ 2 (ชวงเดือน พ.ค. 2554)
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูของสํานัก
ทะเบียนฯ เพื่อเสนอให ผอ.สทป. ทราบ และทําการเผยแพรให
บุคลากรไดรับทราบโดยทั่วกัน (ชวงเดือน พ.ค. 2554)
นําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหแผนงานการจัดการความรูภายใน
สํานักทะเบียนฯ เพื่อจัดทํารางแผนงานการจัดการความรูในปถัดไป
(ชวงเดือน พ.ค. 2554)

กค

ป พ.ศ. 2553
สค กย ตค พย ธค

ป พ.ศ. 2554
มค กพ มีค เมย พค

คณะทํางาน
KM
ประธาน
คณะทํางาน
KM
ประธาน
คณะทํางาน
KM

(ลงชื่อ) รุงนภา ปกษี ผูจัดทํา
ประธานคณะทํางานการจัดแผนการจัดการความรูภายในสํานักทะเบียนฯ
ประจําปการศึกษา 2553

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2553
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ชื่อหนวยงาน : สํานักทะเบียนและประมวลผล ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ขอบเขต KM (KM Focus Area) : การปฏิบัติงานดานการจัดการสอบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอยอดจากปการศึกษา 2552)
เปาหมาย KM (Desired State) : การสรางระบบการจัดการความรูเรื่อง การปฏิบัติงานดานการจัดการสอบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เฉพาะที่สํานักทะเบียนฯ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : บุคลากรในสํานักทะเบียนและประมวลผลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการจัดการสอบไดนําความรูไปสรางระบบการปฏิบัติงานดานการจัดสอบ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใชไดในปการศึกษา 2553

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ

- ไดกําหนดขอบเขตของการ
จัดการความรูของสํานัก
ทะเบียนฯ ที่ชัดเจน
- ไดกําหนดเปาหมายของ
การจัดการความรูของสํานัก
ทะเบียนฯ ที่ชัดเจน

- แผนการ
จัดการความรู
ป 2553
- คูมือฯ หรือ
แนวทางการ
จัดการความรู

งบ
ผูรับผิดชอบ
ประมาณ

1. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
1 การบงชี้ความรู (Knowledge Indentification)
- กําหนดขอบเขตการจัดการความรูของสํานักทะเบียนฯ
(KM Focus Area)
- กําหนดเปาหมายการจัดการความรูของสํานักทะเบียนฯ
(Desired State)

มิ.ย. –ก.ค.
2553

- มีการกําหนดขอบเขตการจัด
การความรูของสํานักทะเบียนฯ
(KM Focus Area)
- มีการกําหนดเปาหมายการจัด
การความรูของสํานักทะเบียนฯ
(Desired State)

-

- ผอ.สํานักฯ
- ประธาน
คณะทํางาน
KM
- KM Team
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ลําดับ
2

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ

งบ
ผูรับผิดชอบ
ประมาณ

การสรางความรูและความเขาใจ

(Knowledge Creation and Acquisition)
ภายใน
- จัดประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็น
ภายนอก
- สงบุคลากรไดเขารับการอบรม เรื่อง การจัดการความรู
(Knowledge Mangement : KM)
- สงบุคลากรดูงานดาน KM ของหนวยงานตาง ๆ

3

ส.ค. – ก.ย.
2553
- จํานวนครั้งที่จัดประชุม

- จํานวน 1-2 ครั้งตอป

- คอมพิวเตอร
- เอกสาร

- ใหบุคลากรไดรับการอบรมใน
หวขอ เรื่อง การจัดการองคความ
รู (Knowledge Mangement :
KM)

- บุคลากรภายในสํานัก
ทะเบียนฯ ทุกระดับไดรับ
การอบรมและดูงาน เรื่อง
การจัดการองคความรู
(Knowledge Mangement :
KM) อยางนอย 1 ครั้ง/ป

- จํานวนสื่อความรูดานการ
ปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนฯ
- ระบบฐานขอมูลที่ใหความรู
เกี่ยวกับองคความรูดานตาง ๆ
ภายในสํานักทะเบียนฯ

- มีเรื่องเลาอยางนอยคนละ 1 - ระบบ IT
เรื่อง
- มีระบบฐานขอมูล KM
(Knowledge Base) หรือ
เว็บไซตการจัดการความรู
ของสํานักทะเบียนฯ

-

- ผอ.สํานักฯ
- ประธาน
คณะทํางาน
KM
- KM Team

-

- ผอ.สํานักฯ
- ประธาน
คณะทํางาน
KM
- KM Team
- Programmer

การจัดความรูใหเปนระบบ

(Knowledge Organization)
- รวบรวมความรูของทุกคน หรือทุกแผนกภายในสํานัก
ทะเบียนฯ ใหเปนหมวดหมู
- นําความรูเขาสูระบบฐานขอมูลดานตางๆ ใหเปนองค
ความรูภายในสํานักทะเบียนฯ

ต.ค.-พ.ย.
2553
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ลําดับ
4

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ธ.ค. 2553

- คณะทํางานกลั่นกรองความรู
ภายในสํานักทะเบียนฯ
- แผนงานปฏิบัติงาน/แนว
ทางการจัดการความรูของ
คณะทํางาน KM ของสํานัก
ทะเบียนฯ

เปาหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ

งบ
ผูรับผิดชอบ
ประมาณ

การประมวลและกลั่นกรองความรู

(Knowledge Codification and Refinement)
- แตงตั้งคณะทํางานประมวลและกลั่นกรองความรูภายใน
สํานักทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความ
ถูกตองของขอมูลกอนเผยแพรในชองทางตางๆ
- จัดทําแผนปฏิบัติงาน/แนวทางการจัดการความรูของ
คณะทํางาน KM ของสํานักทะเบียนฯ

5

- มีคณะทํางานฯ KM

- คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานฯ

- มีแผนงาน/แนวทางการ
จัดการความรูของ
คณะทํางานKM ภายใน
สํานักทะเบียนฯ

- แผนงาน/
แนวทาง/
เอกสาร

- มีการเผยแพรในเว็บไซต
จัดการองคความรู อยางนอย
1-2 ครั้งตอป
- มีแผน/กิจกรรมในการ
เสวนากลุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางาน
อยางนอย 1-2 ครั้งตอป

- ระบบ IT

-

- ผอ.สํานักฯ
- ประธาน
คณะทํางาน
KM
- KM Team

-

- ผอ.สํานักฯ
- ประธาน
คณะทํางาน
KM
- KM Team

การเขาถึงความรู (Knowledge Access)
- จัดทําเว็บไซต หรือบอรด หรือเอกสารประชาสัมพันธ
องคความรูดานตางๆ ภายในสํานักทะเบียนฯ
- การจัดกลุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ทํางานดานตาง ๆ ภายในสํานักทะเบียนฯ

ม.ค.-ก.พ.
2554

- จํานวนเว็บไซตองคความรูของ
สํานักทะเบียนฯ อยางนอย 1
เว็บไซต
- จํานวนครั้งที่จัดเวทีการเสวนา
กลุมตาง ๆ ภายในสํานัก
ทะเบียนฯ
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ชื่อหนวยงาน : สํานักทะเบียนและประมวลผล ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ขอบเขต KM (KM Focus Area) : การปฏิบัติงานดานการจัดการสอบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอยอดจากปการศึกษา 2552)
เปาหมาย KM (Desired State) : การสรางระบบการจัดการความรูเรื่อง การปฏิบัติงานดานการจัดการสอบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เฉพาะที่สํานักทะเบียนฯ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : บุคลากรในสํานักทะเบียนและประมวลผลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการจัดการสอบไดนําความรูไปสรางระบบการปฏิบัติงานดานการจัดสอบ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใชไดในปการศึกษา 2553

ลําดับ
6

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ

มี.ค.-เม.ย.
2554

- จํานวนครั้งในการนําเสนอ
เอกสาร/ขาวสารที่ใชในการ
เผยแพรและใหความรูแบบเรื่อง
เลา

- มีเอกสาร/ขาวสารที่ใชใน
การเผยแพรและใหความรู
ทางเว็ปไซตอยางนอย 1-2
ครั้งตอป

- คอมพิวเตอร
- พริ้นเตอร
- หองประชุม

งบ
ผูรับผิดชอบ
ประมาณ

การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู

(Knowledge Sharing)
- จัดระบบเอกสาร/ขาวสาร เพื่อเผยแพรองคความรูในดาน
ตาง ๆ ภายในสํานักฯ และนําเสนอในแบบเรื่องเลา

- ประธาน
คณะทํางาน
KM
- KM Team

- จํานวนกิจกรรมชุมชนผูปฏิบัติ - มีกิจกรรมชุมชนผูปฏิบัติ
(CoP)
(CoP) อยางนอย 1 ครั้งตอป

- จัดหองกิจกรรมกลุมการเรียนรูภายในสํานักทะเบียนฯ
7

-

การเรียนรู (Leanning)
- มีการเขาฝกอบรม/สัมมนา/ - KM Team
- ประธาน
ดูงานใหกับคณะ KM Team - บุคลากรใน
คณะทํางาน
และบุคคลที่เกี่ยวของมี
KM
สังกัดสํานัก
ความรูเรื่องการจัดการความรู ทะเบียนฯ
- Km Team
อยางนอย 1 ครั้งตอป
นางสาวรุงนภา ปกษี (ประธานคณะทํางาน KM Team ) ผูทบทวน / นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย (ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล) ผูอนุมัติ

- การฝกอบรม/สัมมนา/ดูงานใหกับคณะ KM Team และ
บุคคลที่เกี่ยวของในเรื่องการจัดการองคความรู เพื่อเตรียม
ความพรอมในการถายทอดแกบุคลากรภายในสํานัก
ทะเบียนฯ

พ.ค. 2554

- จํานวนครั้งในการฝกอบรม/
สัมมนา/ดูงาน เรื่องการจัดการ
ความรูใหกับคณะ KM Team
และบุคคลที่เกี่ยวของ
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เปาหมาย KM (Desired State) : การสรางระบบการจัดการความรูเรื่อง การปฏิบัติงานดานการจัดการสอบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เฉพาะที่สํานักทะเบียนฯ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : บุคลากรในสํานักทะเบียนและประมวลผลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการจัดการสอบไดนําความรูไปสรางระบบการปฏิบัติงานดานการจัดสอบ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใชไดในปการศึกษา 2553
ลําดับ
กิจกรรมวิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/
งบประมา ผูรับผิดชอบ
อุปกรณ
ณ

2. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
1

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior)
- จัดตั้งคณะทํางาน KM Team ที่รับผิดชอบกระบวนการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
- หัวหนาทุกระดับใหการสนับสนุนและมีสวนรวมเปน
อยางดี

- บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการองคความรู

ธ.ค. 2553

- จํานวนครั้งที่คณะทํางาน KM
Team ประกอบดวยหัวหนาทุก
ระดับ หรือตัวแทนของแตละ
แผนกภายในสํานักทะเบียนฯ มี
การจัดการการเปลี่ยนแปลง

- คณะทํางาน KM Team
สามารถจัดการการเปลี่ยน
แปลงใหกับบุคลากรทุกคน
ในสํานักทะเบียนฯ ไดรับรู
เรื่อง KM อยางนอย 1 ครั้ง
ตอป

- จํานวนครั้งในการเขารวมฟง
บรรยาย เรื่อง KM

- คณะทํางาน KM หรือ
บุคลากรที่เกี่ยวของของ
สํานักฯ ไดรับการอบรม
หลักสูตร KM หรือ เรื่องที่
เกี่ยวของอยางนอย 1 เรื่อง

- กระดาษ A4
- คอมพิวเตอร
- พริ้นเตอร
- หองประชุม

-

- ผอ.สํานักฯ
- ประธาน
คณะทํางาน
KM
- KM Team
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ชื่อหนวยงาน : สํานักทะเบียนและประมวลผล ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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ลําดับ
กิจกรรมวิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/
งบประมา ผูรับผิดชอบ
อุปกรณ
ณ
2 การสื่อสาร (Communication)
- บุคลากรทุกคนในสํานัก
- ระบบ IT ,
ม.ค. - พ.ค. - จํานวนบุคลากรในสํานัก
- ผอ.สํานักฯ
- ประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกคนในสํานักทะเบียนฯ
ทะเบียนฯ รับทราบเรื่อง KM ทะเบียนฯ รับทราบเรื่อง KM - กระดาษ A4 ,
2554
- ประธาน
รับทราบ โดยใชการสื่อสารทุกชองทางในการรับสงขอมูล
ของสํานักฯ และประโยชนที่จะ ของสํานักทะเบียนฯ ในการ - คอมพิวเตอร
คณะทํางาน
อาทิ หนังสือเวียน, ระบบ Intranet, Internet, Web site,
เผยแพรอยางนอย 3 ชองทาง - พริ้นเตอร ,
เกิดขึ้นจากการจัดทํา KM
KM
web board และ Web blog , KM base /สื่อสารโดยใช
ภายในสํานักฯ
- KM Team
- หองประชุม
บุคลากรภายในสํานักทะเบียนฯ ดวยกันเอง
- Programmer
3 กระบวนการและเครื่องมือ (Process & Tools)
- มีกระบวนการในการจัดทํา - ระบบ IT
- KM Team
- จัดตั้งเครือขาย KM และการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติงาน ม.ค. – พ.ค. - จํานวนครั้งในการจัดทํา
- กระดาษ A4
กระบวนการ KM/จัดประชุม
KM อยางนอย 1 ครั้งตอป
2554
ภายในสํานักทะเบียนฯ
- คอมพิวเตอร
- จํานวนกิจกรรม CoP
- มีการจัดกิจกรรมอยางนอย - พริ้นเตอร
- จัดกิจกรรม CoP
- สแกนเนอร
1 กิจกรรม ตอป
- พัฒนาระบบ IT เชน จัดทําพัฒนาโปรแกรม (KM Web)
และฐานขอมูลความรู (KM Base)

- จํานวนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ซึ่งมีฐานขอมูลองคความรู เรื่อง
ตาง ๆ ภายในสํานักทะเบียน

- มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ซึ่งมี
ฐานขอมูลองคความรู อยาง
นอย 1 ระบบ
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ลําดับ
กิจกรรมวิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/
งบประมา ผูรับผิดชอบ
อุปกรณ
ณ
4 การฝกอบรบและการเรียนรู (Training and Learning)
- บุคลากรของสํานักทะเบียน - ระบบ IT
- ผูอํานวยการ
- จัดใหมีการศึกษาดูงานหนวยงานที่ประสบความสําเร็จใน ม.ค. – พ.ค. - จํานวนบุคลากรของสํานัก
- กระดาษ A4
มีความรูเรื่อง KM และ
สํานักทะเบียน
2554
เบียนไดไปศึกษา ดูงาน
การจัดทํา KM
- คอมพิวเตอร
ฯ
หนวยงานที่ประสบความสําเร็จ สามารถนําความรูมาใชใน
- ประธาน
การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ - พริ้นเตอร
ในการจัดทํา KM
คณะทํางาน
ไดดีจากเดิมมากขึ้น
- สแกนเนอร
KM
- ไดเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู - ไดเขารวมกิจกรรมในระดับ
- การเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทํา KM ใน CoP หรือ
- KM Team
การจัดทํา KM ใน CoP หรือใน ฝายฯ/หนวยงานอื่น ๆ อยาง
ในระดับฝายฯ หรือหนวยงานอื่น ๆ
นอย 1 ครั้งตอป
ระดับฝายฯ /หนวยงานอื่น ๆ
5 การวัดผล (Measurements)
- กระดาษ A4
- บุคลากรทุกคนในสํานัก
ม.ค. –พ.ค. - รอยละของการทดสอบองค
- KM Team
- จัดทําแบบทดสอบวัดประเมินผลการเรียนรู
ความรูดานตางๆ ภายในสํานักฯ ทะเบียนฯ ที่ตอบคําถามใน - ปากกา
2554
- นําผลของการทดสอบประเมินผลการเรียนรูมาใชในการ
ดินสอ ยางลบ
แบบทดสอบไดคะแนน
สื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการ
- หองทดสอบ
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
จัดการความรู เพื่อการปรับปรุงแผนการดําเนินการใหดีขึ้น
- ระบบIT
- คอมพิวเตอร
- จํานวนผูเขาชม KM ที่จัดทํา - จํานวนผูเขาชม KM ที่
- จัดทํารูปแบบและการประเมินผลการจัดทํา KM
- พริ้นเตอร
ไวทุกรูปแบบ เชน เอกสารหรือ จัดทําไวทุกรูปแบบ เชน
digital file
เอกสาร /แบบ digital file ได
ไมนอยกวา 20 คน
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ชื่อหนวยงาน : สํานักทะเบียนและประมวลผล ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ขอบเขต KM (KM Focus Area) : การปฏิบัติงานดานการจัดการสอบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอยอดจากปการศึกษา 2552)
เปาหมาย KM (Desired State) : การสรางระบบการจัดการความรูเรื่อง การปฏิบัติงานดานการจัดการสอบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เฉพาะที่สํานักทะเบียนฯ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : บุคลากรในสํานักทะเบียนและประมวลผลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการจัดการสอบไดนําความรูไปสรางระบบการปฏิบัติงานดานการจัดสอบ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใชไดในปการศึกษา 2553
ลําดับ
กิจกรรมวิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/
งบประมา ผูรับผิดชอบ
อุปกรณ
ณ
6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล

(Recognition and Reward)
- บุคลากรสามารถผานเกณฑ - ประกาศ
- ผูอํานวยการ
ม.ค. – พ.ค - จํานวนครั้งในการมอบ
เกียรติคุณ
สํานักทะเบียน
ของขวัญ/ของรางวัล/ประกาศ การประเมินผลของคณะ
2554
- ของขวัญ
ฯ
เกียรติคุณแกบุคลากรในสํานัก กรรมการ KM ระดับ
ของรางวัล
- ประธาน
หนวยงาน/ฝายฯ เพื่อรับ
ทะเบียนฯ ที่มีความรูความ
คณะทํางาน
เขาใจ และผานเกณฑประเมินผู ของขวัญ หรือของรางวัล
-Web Board ,
KM
หรือประกาศเกียรติคุณอยาง Board ประชา
เรียนรูดีเดนที่คณะกรรมการ
- KM Team
นอย 1 ครั้งตอป
KM ระดับหนวยงาน/ฝายฯ
สัมพันธฯ
กําหนด
นางสาวรุงนภา ปกษี (ประธานคณะทํางาน KM Team ) ผูทบทวน / นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย (ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล) ผูอนุมัติ

- การใหของขวัญ/ของรางวัล
- การประกาศเกียรติคุณแกบุคคล/ชุมชนดีเดน
(Best Parctice)
- กิจกรรมสงเสริมผูเรียนรูดีเดน

