ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2552
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ลําดับ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

- คณะทํางานฯ ไดทบทวนผล
การดําเนินงานของป 2551 และ
ประเมินหนวยงานตนเอง เรื่อง
การจัดการความรู สํานัก
ทะเบียนฯ ป 2552 ดวย KMAT
- คณะทํางานฯ ไดมีมติใหจัด
ทํา KM ในเรื่อง การจัดสอบใน
กลุมการลงยอดเขาสอบ-ขาด
สอบของนักศึกษา ปการศึกษา
2551-2552(ตอยอดจากป 2551)
- คณะทํางานฯ ไดกําหนดขอบ
เขตและเปาหมายการจัดการ
ความรู KM) สํานักทะเบียน
(ตอยอดจากป 2551)

- คณะทํางาน KM ได
รับการอบรมเกี่ยว กับ
การจัดการความรู ใน
เดือน ธ.ค.2552 ทําให
การกําหนดขอบเขต /
เปาหมายการทํา KM
ของหนวยงานลาชา

- ควรจะมีการวางแผน
ในการกําหนดขอบเขต
และเปาหมาย ใหชัดเจน
เพื่อใหการจัดทําแผน
KM และแผนปฏิบัติ
การ ใหสําเร็จลุลวงตาม
นโยบาย

1. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
1 การบงชี้ความรู (Knowledge
Indentification)
- กําหนดขอบเขตการจัดการความรู
ของสํานักทะเบียนฯ (KM Focus
Area)
- กําหนดเปาหมายการจัดการความรู
ของสํานักทะเบียนฯ (Desired State)

- มีการกําหนดขอบเขตการ
จัดการความรูของสํานัก
ทะเบียนฯ (KM Focus Area)
- มีการกําหนดเปาหมายการ
จัดการความรูของสํานัก
ทะเบียนฯ (Desired State)

- ไดกําหนดขอบเขตของการ
จัดการความรูของสํานัก
ทะเบียนฯ ที่ชัดเจน
- ไดกําหนดเปาหมายของการ
จัดการความรูของสํานัก
ทะเบียนฯ ที่ชัดเจน
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ลําดับ
กิจกรรม
2 การสรางความรูและความเขาใจ
(Knowledge Creation and
Acquisition)
ภายใน
- จัดประชุมชี้แจงและระดมความ
คิดเห็น

ภายนอก
- สงบุคลากรไดเขารับการอบรม
เรื่อง การจัดการความรู (Knowledge
Mangement : KM)
- สงบุคลากรดูงานดาน KM ของ
หนวยงานตาง ๆ

ตัวชี้วัด

- จํานวนครั้งที่จัดประชุม

- ใหบุคลากรไดรับการอบรม
ในหวขอเรื่อง การจัดการองค
ความ รู (Knowledge
Mangement : KM)

เปาหมาย

- 2 ครั้งตอป

- บุคลากรของสํานักทะเบียน
ไดรับการอบรม เรื่องการจัด
การองคความรู KM :
Knowledge Mangement
อยางนอย 1 ครั้ง/ป

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

ภายใน
- สํานักทะเบียนฯ ไดเชิญประ
ชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณา
เรื่อง การจัดทําแผนการจัดการ
ความรู ป 2552 และแผนปฏิบัติ
งาน พรอมกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบ และแจงหัวขอเรื่อง
ที่จะจัดการความรู (ตอยอดจาก
ปการศึกษา 2551) ในวันที่ 28
มกราคม 2553 ณ หองประชุม
สํานักทะเบียนฯ
(เอกสารแนบ : รายงานการ
ประชุมคณะทํางาน KM ครั้งที่
1/2552)
ภายนอก
- ไดมีการสงคณะทํางานเขารับ
การอบรม เรื่อง การจัดการ
ความรู ในวันที่ 17 ธ.ค. 2552
จํานวน 5 คน /คุณ FA วันที่ 21
ม.ค. 2552 /คุณ Note วันที่ 9
มี.ค. 2552 และดาน IT วันที่ 7
เม.ย. 2553

ภายใน

ภายใน

-

-

ภายนอก
- ในสวนของการดูงาน
ดาน KM หนวยงาน
ภายนอกนั้น ทาง
มหาวิทยาลัยฯ ไมได
ดําเนินการ มีแตสง
บุคลากรเขารับการ
อบรมดานตาง ๆ

ภายนอก
- ควรจัดทําโครงการดู
งานดาน KM ของสํานัก
ทะเบียนฯ ในป 2552
เพื่อเปนการพัฒนาดาน
การจัดการองคความรู
ของสํานักฯ ใหดียิ่งขึ้น
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ลําดับ
กิจกรรม
3 การจัดความรูใหเปนระบบ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

- จํานวนสื่อความรูดานการ
ปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนฯ
- ระบบฐานขอมูลที่ใหความรู
เกี่ยวกับองคความรูดานตาง ๆ
ภายในสํานักทะเบียนฯ

- มีเรื่องเลาอยางนอยคนละ 1
เรื่อง
- มีระบบฐานขอมูล KM
(Knowledge Base) หรือ
เว็บไซตที่ใหความรูทางดาน
การปฏิบัติงานภายในสํานัก
ทะเบียน

- ไดมีการรวบรวมความรูบาง
คนในเรื่องทั่วไปลงบนเว็บไซต
KM ของสํานักทะเบียนฯ
- ไดมีการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูล KM โดยไดจําทํา Web
KM และ Web blog ของ
หนวยงานอยางเปนทางการขึ้น

- การเขียนเรื่องเลาลง
บนเว็บไซต ทําไดไม
ครบทุกคน
- บุคลากรบางคนยัง
ขาดความเขาใจในเรื่อง
KM

- ผูบริหารของหนวย
งานตองผลักดันการทํา
KM เพราะจะทําใหการ
ดําเนินกิจกรรมลุลวงไป
ไดดวยดี
- กระตุนใหบุคลากร
ทุกคนมีความรู ความ
เขาใจในเรื่อง KM อยาง
เปนรูปธรรม
- ใหโปรแกรมเมอร
ดําเนินการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลดาน KM ให
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนด เพื่อกําหนด
ทิศทางในการดําเนิน
กิจกรรม KM อยาง
ตอเนื่อง

(Knowledge Organization)
- รวบรวมความรูของทุกคนภายใน
สํานักทะเบียนฯ ใหเปนหมวดหมู
- นําความรูเขาสูระบบฐานขอมูล
ดานตางๆ ใหเปนองคความรูภายใน
สํานักทะเบียนฯ
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ลําดับ
กิจกรรม
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

(Knowledge Codification
and Refinement)
- แตงตั้งคณะทํางานประมวลและ
กลั่นกรองความรูภายในสํานัก
ทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม ความถูกตองของขอมูล
กอนเผยแพรในชองทางตางๆ
- จัดทําแผนปฏิบัติงาน/แนวทางการ
จัดการความรูของคณะทํางาน KM
ของสํานักทะเบียนฯ
5

- คณะทํางานประมวลและ
กลั่นกรองความรูภายในสํานัก
ทะเบียนฯ
- แผนงานปฏิบัติงาน/แนว
ทางการจัดการความรูของ
คณะทํางาน KM ของสํานัก
ทะเบียนฯ

- ไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน KM
สํานักทะเบียนฯ เพื่อตอยอดการ
จัดกิจกรรมดาน KM ประกอบ
ดวยแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ
- มีแผนงาน/แนวทางการ
จัดการความรูของคณะทํางาน ดังนี้ 1. ชุมชุนนักปฏิบัติ 2.
KM ภายในสํานักทะเบียนฯ พัฒนาบุคลากรใหเปนคุณ FA
และคุณ Note 3. การอบรมการ
ใชบลอก KM 4. การประกวด
ชุมชนนักปฏิบัติ

-

-

- จํานวนเว็บไซตองคความรู
ของสํานักทะเบียนฯ อยางนอย
1 เว็บไซต
- จํานวนครั้งที่จัดเวทีการ
เสวนากลุมตาง ๆ ภายในสํานัก
ทะเบียนฯ

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

-

-

- มีคณะทํางานฯ KM

การเขาถึงความรู

(Knowledge Access)
- จัดทําเว็บไซต หรือบอรด
ประชาสัมพันธองคความรูดานตางๆ
ภายในสํานักทะเบียนฯ
- การจัดกลุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางานดานตาง
ๆ ภายในสํานักทะเบียนฯ

- ไดดําเนินการจัดทํา Web KM
ของสํานักทะเบียนฯ 1 เว็บไซต
ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2552 แลว
ไดเปดระบบใหทดลองใชใน
เดือน มี.ค.2553 โดยมีการตั้งหัว
เรื่องและมีการกระทูโตตอบกัน
- ไดดําเนินการจัดกลุมเสวนา
เรื่องเดิม (ตอยอดจากป 2551)
และนานาสระไปอีกอยางนอย
คนละ 1 เรื่อง
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ลําดับ
กิจกรรม
6 การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

- มีเอกสาร/ขาวสารที่ใชใน
การเผยแพรและใหความรู
อยางนอง 2 ครั้งตอป

- ในสวนของขาวสารที่ใชใน
การเอยแพรนั้น ไดปรับใหทุก
คนดูจาก Website KM แทน

-

-

- มีกิจกรรมชุมชนผูปฏิบัติ
(CoP) อยางนอย 1 ครั้งตอป

- สวนกิจกรรม Cops เนนใหใช
กิจกรรมบน Website KM ของ
สํานักทะเบียนฯ และของ มกค.
โดยมีการดําเนินงานอยางนอย
1 ครั้งตอป

(Knowledge Sharing)
- จัดระบบเอกสาร/ขาวสาร เพื่อ
เผยแพรองคความรูในดานตาง ๆ
ภายในสํานักฯ และนําเสนอในแบบ
เรื่องเลา
- จัดหองกิจกรรมกลุมการเรียนรู
ภายในสํานักทะเบียนฯ

7

การเรียนรู (Leanning)
- จัดการฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน
ใหกับคณะ KM Team และบุคคลที่
เกี่ยวของในเรื่องการจัดการองค
ความรู เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ถายทอดแกบุคลากรภายในสํานักฯ

- จํานวนครั้งในการนําเสนอ
เอกสาร/ขาวสารที่ใชในการ
เผยแพรและใหความรูแบบ
เรื่องเลา
- จํานวนกิจกรรมชุมชนผู
ปฏิบัติ (CoP)

- ไดมีการจัดสงใหคณะทํางาน
KM ของสํานักทะเบียนฯ เขา
รวมอบรม เรื่อง การจัดการ
ความรู (KM) ในวันที่ 27 ธ.ค.
2552 จํานวน 5 คน /คุณ
Facilitator ในวันที่ 21 ม.ค.
2553 จํานวน 3 คน/ คุณ Note
Taker ในวันที่ 22 ม.ค.2553
จํานวน 3 คน และดาน IT ใน
วันที่ 7 เม.ย. 2553 จํานวน 3 คน
นางสาวรุงนภา ปกษี (ประธานคณะทํางาน KM Team ) ผูทบทวน / นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย (ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล) ผูอนุมัติ
- จํานวนครั้งในการฝกอบรม/
สัมมนา/ดูงาน เรื่องการจัดการ
ความรูใหกับคณะ KM Team
และบุคคลที่เกี่ยวของ

- มีการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ดู
งานใหกับคณะ KM Team
และบุคคลที่เกี่ยวของมีความรู
เรื่องการจัดการความรู อยาง
นอย 1 ครั้งตอป
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ลําดับ

กิจกรรมวิธีการสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหาและอุปสรรค

แนวทางแกไข

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

การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

(Transition and Behavior)
- จัดตั้งคณะทํางาน KM Team ที่
รับผิดชอบกระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
- หัวหนาทุกระดับใหการสนับสนุน
และมีสวนรวมเปนอยางดี
- จัดบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการ
องคความรู

2

การสื่อสาร (Communication)
- ประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกคน
ในสํานักทะเบียนฯ รับทราบ โดยใช
การสื่อสารทุกชองทางในการรับสง
ขอมูล อาทิ หนังสือเวียน, ระบบ
Intranet, Internet, Web site, web
board และ Web blog , KM base /
สื่อสารโดยใชบุคลากรภายในสํานัก
ทะเบียนฯ ดวยกันเอง

- จํานวนครั้งที่คณะทํางาน
KM Team ประกอบดวย
หัวหนาทุกระดับหรือตัวแทน
ของแตละแผนกภายในสํานัก
ทะเบียนฯ มีการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง

- คณะทํางาน KM Team
สามารถจัดการการ
เปลี่ยนแปลงใหกับบุคลากร
ทุกคนในสํานักทะเบียนฯ ได
รับรูเรื่อง KM อยางนอย 1
ครั้งตอป

- จํานวนครั้งในการจัดบรรยาย

- บุคลากรทุกคนในสํานัก
ทะเบียนฯ ไดรับการอบรม
หลักสูตร KM หรือเรื่องที่
เกี่ยวของอยางนอย 1 เรื่อง

- จํานวนบุคลากรในสํานัก
ทะเบียนฯ รับทราบเรื่อง KM
ของสํานักฯ และประโยชนที่
จะเกิดขึ้นจากการจัดทํา KM
ภายในสํานักฯ

- บุคลากรทุกคนในสํานัก
ทะเบียนฯ รับทราบเรื่อง KM
ของสํานักทะเบียนฯ ในการ
เผยแพรอยางนอย 3 ชองทาง

-

- ไดดําเนินการประชาสัมพันธ
ใหบุคลากรทุกคนทราบทาง
Website KM ของหนวยงาน
ทุกชองทาง อาทิ การบอกในที่
ประชุมคณะทํางานฯ, Intranet,
Internet, Web site เปนตน

-

- ชองทาง Website KM - สนับสนุนใหทุกคน
อยางทางการเริ่มใชใน ใชชองทาง Website
ปการศึกษา 2552 เปน KM มากขึ้น
ครั้งแรก
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ลําดับ

3

กิจกรรมวิธีการสูความสําเร็จ
กระบวนการและเครื่องมือ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหาและอุปสรรค

แนวทางแกไข

- จํานวนครั้งในการจัดทํา
กระบวนการ KM/จัดประชุม

- มีกระบวนการในการจัดทํา
KM อยางนอย 1 ครั้งตอป

-

-

- จํานวนกิจกรรม CoP

- มีการจัดกิจกรรมอยางนอย
1 กิจกรรมตอป

- สํานักทะเบียนฯ ไดมีการ
พัฒนากระบวนการดาน KM
อยางตอเนื่อง
- มีการจัดกิจกรรม CoP หลาย
รูปแบบ อาทิ ทาง Web KM,
พูดคุยในหองประชุม, ประชุม
กลุมในกรณีเกิดปญหาตางๆ
- ไดมีระบบ IT และฐานขอมูล
ความรู (KM Base) อยางนอย
1 ระบบ

- ในป 2551 คณะทํางาน KM
ของ สทป.ไดเขารวมไปศึกษาดู
งานที่ ม.มหิดล /ศิริราช สวน
ในป 2552 ไมไดจัดใหมีการดู
งาน มีแตเพียงจัดการอบรม
KM ภายในมหาวิทยาลัยฯ
- ไดมีการรวบรวมกิจกรรม
เฉพาะของหนวยงานภายใน
สํานักฯ อยางนอย 1 ครั้งตอป

- กิจกรรมในระดับฝาย
ไมสามารถดําเนินการ
ได เนื่องจากมีภาระงาน
ไมตรงกัน และอยูใน
ระหวางการปรับใช
ระบบในการเขารวม
กิจกรรม CoP ระดับ
มหาวิทยาลัยฯ

- ในปการศึกษา 2252
ควรจัดทําโครงการ
ศึกษา/ดูงานดาน KM
หนวยงานขึ้นเอง

(Process & Tools)
- จัดตั้งเครือขาย KM และการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติงานภายในสํานัก
ทะเบียนฯ
- จัดกิจกรรม CoP

- พัฒนาระบบ IT เชน จัดทําพัฒนา - จํานวนการพัฒนาระบบ
โปรแกรม (KM Web) และฐานขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ซึง่ มีฐานขอมูลองคความรูเรื่อง
ความรู (KM Base)
ตาง ๆ ภายในสํานักทะเบียน
4

- มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ซึ่งมี
ฐานขอมูลองคความรู อยาง
นอย 1 ระบบ

การฝกอบรบและการเรียนรู

(Training and Learning)
- จัดใหมีการศึกษาดูงานหนวยงานที่
ประสบความสําเร็จในการจัดทํา KM

- จํานวนบุคลากรของสํานัก
เบียนไดไปศึกษา ดูงาน
หนวยงานที่ประสบความสําเร็จ
ในการจัดทํา KM

- บุคลากรของสํานักทะเบียน
มีความรูเรื่อง KM และ
สามารถนําความรูมาใชใน
การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ
ไดดีจากเดิมมากขึ้น

- ไดเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู - ไดเขารวมกิจกรรมในระดับ
- การเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ฝายฯ/หนวยงานอื่น ๆ อยาง
จัดทํา KM ใน COP หรือในระดับฝาย การจัดทํา KM ใน COP หรือ
ในระดับฝายฯ /หนวยงานอื่น ๆ นอย 1 ครั้งตอป
ฯ หรือหนวยงานอื่น ๆ
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ลําดับ
กิจกรรมวิธีการสูความสําเร็จ
5 การวัดผล (Measurements)
- จัดทําแบบทดสอบวัดประเมินผล
การเรียนรู
- นําผลของการทดสอบประเมินผล
การเรียนรูมาใชในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับใหเห็น
ประโยชนของการจัดการความรู เพื่อ
การปรับปรุงแผนการดําเนินการใหดี
ขึ้น
- จัดทํารูปแบบและการประเมินผล
การจัดทํา KM

6

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหาและอุปสรรค

แนวทางแกไข

- รอยละของการทดสอบองค
ความรูดานตางๆ ภายในสํานัก
ทะเบียนฯ

- บุคลากรทุกคนในสํานัก
ทะเบียนฯ ที่ตอบคําถามใน
แบบทดสอบไดคะแนนตั้งแต
รอยละ 60 ขึ้นไป

-

-

-

- จํานวนผูเขาชม KM ที่จัดทํา - จํานวนผูเขาชม KM ที่จัดทํา
ไวทุกรูปแบบ เชน เอกสารหรือ ไวทุกรูปแบบ เชนเอกสาร /
แบบ digital file ไดอยางนอย
digital file
15 คน

การยกยองชมเชยและการใหรางวัล

(Recognition and Reward)
- การใหของขวัญ/ของรางวัล
- การประกาศเกียรติคุณแกบุคคล/
ชุมชนดีเดน (Best Practics)
- กิจกรรมสงเสริมผูเรียนรูดีเดน

- ควรใหความรูความ
เขาในในเรื่องของ
(Best Practics)
- ควรจัดทําโครงการ
สงเสริมการจัดทํา KM
โดยจัดหาทุน เพื่อให
รางวัลประกาศเกียรติ
คุณแกบุคคลดีเดน
นางสาวรุงนภา ปกษี (ประธานคณะทํางาน KM Team ) ผูทบทวน / นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย (ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล) ผูอนุมัติ
- จํานวนครั้งในการมอบ
ของขวัญ/ของรางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณแกบุคลากรในสํานัก
ทะเบียนฯ ที่มีความรูความเขา
ใจ และผานเกณฑประเมินผู
เรียนรูดีเดนที่คณะกรรมการ
KM ระดับหนวยงานที่กําหนด

- บุคลากรสามารถผานเกณฑ
การประเมินผลของคณะ
กรรมการ KM ระดับหนวย
งาน เพื่อรับของขวัญ-รางวัล
และประกาศเกียรติคุณอยาง
นอย 1 ครั้งตอป

- ไดดําเนินการพัฒนาเว็บไซต
KM และไดจัดทํา web board ที่
สําหรับใหบุคลากรนําเสนอ
เรื่องเลา หรือชุมชนดีเดน
(Best Practics)

-

