แผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2557/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (SU KM 010)
หน่วยงาน
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขต KM 1
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย KM 1
ชื่องาน/โครงการ
ขอบเขต KM 2
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย KM 2
ชื่องาน/โครงการ
ขอบเขต KM 3
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย KM 3
ชื่องาน/โครงการ
ขอบเขต KM 4
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย KM 4
ชื่องาน/โครงการ

การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา
1.1 อาจารย์ ได้รับและเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อนํามาใช้ในการการจัดการเรียนการสอน
1.2 นักศึกษา ได้รับองค์ความรูใ้ หม่ๆ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
2.1 อาจารย์ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทํางานให้กับบุคลากร และนักศึกษาที่รว่ มดําเนินงาน
2.2 บุคลากรได้รับข้อมูลสําหรับประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และติดตามโครงการ
2.3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ วิธกี ารและขั้นตอนการขออนุมัติและดําเนินการโครงการ
โครงการจัดการความรู้การดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจยั อย่างสร้างสรรค์
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
3.1 มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานวิจยั ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2 บุคลากรได้รับข้อมูลสําหรับประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และติดตามโครงการ
3.3 นักศึกษาได้รับการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมทํางานเก็บข้อมูลการทํางานวิจัย
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทํางานวิจัย
การเพิ่มพูนขีดความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
4.1 คณาจารย์มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการทํางาน และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2 บุคลากรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนํามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 นักศึกษาได้รับข้อมูล และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

หน้า 1

แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2557/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (SU KM 011)
ขอบเขต KM 1 การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา
เป้าหมาย KM 1
1.1 อาจารย์ ได้รับและเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อนํามาใช้ในการการจัดการเรียนการสอน
1.2 นักศึกษา ได้รับองค์ความรูใ้ หม่ๆ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
ชื่องาน/โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยการจัดการเรียนการสอน
ขั้นตอน
KM

กิจกรรมโครงการ

การสร้างและ
แสวงหาความรู้

ศึกษา และรวบรวมองค์ความรูเ้ พื่อส่งเสริมเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอน

การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ

จัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ส่งเสริมเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอน

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

นําข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแลกเปลี่ยน
ความรู้

การเข้าถึงความรู้

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะโบราณคดี

การแบ่งปันความรู้

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน

การเรียนรู้

1) อาจารย์มกี ารแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อ

ผู้รับผิดชอบ
คณะโบราณคดี

ช่วงเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.57 – ก.ย.58

ปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินงาน
คน
เงิน
สิ่งของ
IT
100
50,000 เอกสาร เว็บไซต์
วัสดุ
อุปกรณ์
ประกอบ
โครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1 ) ค ณ า จ า ร ย์ มี ก า ร
เผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย น
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ
นํา ม า ใ ช้ป ร ะ ก อ บ ก า ร
จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ
2) นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ องค์
ความรู้ใหม่ๆ สําหรับ การ
เรี ย น และการทํ า งานใน
อนาคต

นํามาใช้ในการการจัดการเรียนการสอน

2) นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ในการช่วยปฏิบัติงาน และ
การฝึกงาน

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

หน้า 2

ขอบเขต KM 2 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
เป้าหมาย KM 2
2.1 อาจารย์ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทํางานให้กับบุคลากร และนักศึกษาที่รว่ มดําเนินงาน
2.2 บุคลากรได้รับข้อมูลสําหรับประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และติดตามโครงการ
2.3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ วิธกี ารและขั้นตอนการขออนุมัติและดําเนินการโครงการ
ชื่องาน/โครงการ
โครงการจัดการความรู้การดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
ขั้นตอน
KM

กิจกรรมโครงการ

การสร้างและ
แสวงหาความรู้

ประเมินการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมา เพื่อหา
แนวทางการพัฒนา

การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ

สรุปและรวบรวม แนวทางการพัฒนาการดําเนินการจัด
กิจกรรมนักศึกษา

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

นําข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแลกเปลี่ยน
ความรู้

การเข้าถึงความรู้

เผยแพร่ความรูบ้ นเว็บไซต์ของคณะโบราณคดี

การแบ่งปันความรู้

จัดโครงการจัดการความรู้การดําเนินกิจกรรมนักศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทํางาน

การเรียนรู้

มีการเพิ่มพูน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ วิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินการโครงการ และการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ
และ
คณะกรรมการ
นักศึกษา

ช่วงเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.57 – ก.ย.58

ปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินงาน
คน
เงิน
สิ่งของ
IT
30
150,000 เอกสาร เว็บไซต์
วัสดุ
อุปกรณ์
ประกอบ
โครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1) คณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา
โครงการ ได้ถ่ายทอดความรู้
แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร
ดําเนินงานโครงการ
2) นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการและขั้นตอนใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ
ปฏิบัติงานโครงการ

หน้า 3

ขอบเขต KM 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจยั อย่างสร้างสรรค์
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
เป้าหมาย KM 3
3.1 มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานวิจยั ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2 บุคลากรได้รับข้อมูลสําหรับประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และติดตามโครงการ
3.3 นักศึกษาได้รับการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมทํางานเก็บข้อมูลการทํางานวิจัย
ชื่องาน/โครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทํางานวิจัย
ขั้นตอน
KM

กิจกรรมโครงการ

การสร้างและ
แสวงหาความรู้

รวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการทํางาน
วิจัย

การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ

สรุปองค์ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับประสบการณ์ และเทคนิคการ
เก็บข้อมูล และการทําผลงานวิจัย

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

สรุปและรวบรวม องค์ความรู้เกีย่ วกับเทคนิคการเก็บข้อมูล
และการทําผลงานวิจัย

การเข้าถึงความรู้

การเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์

การแบ่งปันความรู้

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทํางานวิจัย เพื่อ
แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และแบ่งปันองค์ความรู้

การเรียนรู้

ประเมินผลโครงการเพื่อนําผลจากการจัดการความรู้ไปใช้ใน
พัฒนา และสร้างสรรค์และทํางานวิจัย

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

ผู้รับผิดชอบ
คณะโบราณคดี

ช่วงเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.57 – ก.ย.58

ปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินงาน
คน
เงิน
สิ่งของ
IT
30
50,000 เอกสาร เว็บไซต์
วัสดุ
อุปกรณ์
ประกอบ
โครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1) บุ ค ลากรสายวิ ช าการ
ส า ย ส นั บ ส นุ น แ ล ะ
นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ ถ่ า ยทอด
แลกเปลี่ยน และนํา ความรู้
ไปใช้ ใ นการพั ฒ นา และ
สร้างสรรค์งานวิจัย

หน้า 4

ขอบเขต KM 4 การเพิ่มพูนขีดความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
เป้าหมาย KM 4
4.1 คณาจารย์มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการทํางาน และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2 บุคลากรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนํามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 นักศึกษาได้รับข้อมูล และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
ชื่องาน/โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขั้นตอน
KM

กิจกรรมโครงการ

การสร้างและ
แสวงหาความรู้

รวบรวมองค์ความรู้ สําหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานใจแต่ละด้าน

การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ

จัดทําเอกสารเผยแพร่เทคนิควิธกี ารดําเนินงาน

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

สัมมนาแลกเปลี่ยน – แบ่งปันความรู้เพือ่ พัฒนาคุณภาพการ
ทํางาน

การเข้าถึงความรู้

การเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์

การแบ่งปันความรู้

เพิ่มพูนประสบการณ์ทํางาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน

การเรียนรู้

มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน และพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

ผู้รับผิดชอบ
คณะโบราณคดี

ช่วงเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.57 – ก.ย.58

ปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินงาน
คน
เงิน
สิ่งของ
IT
50
100,000 เอกสาร เว็บไซต์
วัสดุ
อุปกรณ์
ประกอบ
โครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ ในการพัฒนา
ทํางานให้มีประสิทธิภาพ
2) นักศึกษา ได้รับข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
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SU KM 001
แบบฟอร์ม 1
การกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas)
หน่วยงาน
คณะโบราณคดี
ประโยชน์ที่กลุม่ เป้าหมายจะได้รับจากขอบเขต KM
กลุ่มเป้าหมาย 1
กลุ่มเป้าหมาย 2
กลุ่มเป้าหมาย 3
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
นักศึกษา
การพัฒนาด้านการจัด มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ สําหรับ
องค์ความรูใ้ หม่ๆ เพื่อนํามาใช้
การเรียนการสอน
การเรียน และการทํางานใน
ประกอบการจัดการเรียนการ
อนาคต
สอนที่มีประสิทธิภาพ
มีการถ่ายทอดความรู้และ
การพัฒนากิจกรรม
ได้รับข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ได้รับข้อมูลสําหรับจัดโครงการ
ประสบการณ์การทํางาน ใน
นักศึกษา
ประสิทธิภาพการดําเนิน
นักศึกษา การวางแผน ขั้นตอน
การเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้
กิจกรรมนักศึกษา
การดําเนินงาน การติดตาม
นักศึกษานําไปใช้ในการจัด
และการประเมินผลโครงการ
กิจกรรมโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
และนําความรู้ เพื่อใช้ในการ การทํางานวิจัย
การวิจัยอย่าง
ประสบการณ์จากการร่วม
พัฒนา และสร้างสรรค์งานวิจัย
สร้างสรรค์
ทํางานเก็บข้อมูลในการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิจัย
มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
การเพิ่มพูนความรู้
ได้รับความรูข้ ้อมูล และ
พัฒนาขีดความสามารถ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนา
และสามารถนํามาพัฒนางาน ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศักยภาพในการทํางาน และ
และสมรรถนะของ
ให้มีประสิทธิภาพ
การเรียน
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
บุคลากร
สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบเขต KM ที่
(KM Focus Areas)
1.

2.

3.

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
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SU KM 002
แบบฟอร์ม 2
การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM
หน่วยงาน คณะโบราณคดี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขอบเขต KM ที่ 1 ขอบเขต KM ที่ 2 ขอบเขต KM ที่ 3
ขอบเขต KM ที่ 4
เกณฑ์การกําหนด
การพัฒนาด้านการ การพัฒนากิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพิ่มพูนขีด
ขอบเขต KM
จัดการเรียนการสอน
นักศึกษา
การวิจัยอย่าง
ความสามารถ และ
สร้างสรรค์
สมรรถนะของบุคลากร
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
5
5
5
5
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
หน่วยงาน
ปรั บ ปรุ ง แล้ ว เห็ น เป็ น
5
5
5
5
รูปธรรม
มีโอกาสทําได้สําเร็จ
5
5
5
5
5
5
5
5
เป็ น ความต้ อ งการของ
คนส่ ว นมากในองค์ ก ร
(จําเป็นต้องทํา)
เป็นความรู้ที่ต้องจัดการ
5
5
5
5
อย่างเร่งด่วน
ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ ก า ร
5
5
5
5
สนับสนุน
คะแนนรวม

หมายเหตุ

30

เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 5

30

30

ปานกลาง = 3

30

น้อย = 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี
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SU KM 003-1
แบบฟอร์ม 3
เป้าหมาย KM
หน่วยงาน
คณะโบราณคดี
ขอบเขต KM ที่ 1 การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย KM (Desired State )
เป้าหมาย KM ที่ 1.1 อาจารย์ ได้ รั บ และเพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู้ เพื่ อ
นํามาใช้ในการการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย KM ที่ 1.2 นักศึกษา ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้
เป้าหมาย KM ที่หน่วยงานต้องการทําคือ
เป้าหมาย KM ที่ 1.1 และ 1.2

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
มีการรวบรวมและจัดทําเอกสารในการเผยแพร่องค์
ความรู้ อย่างน้อย 1 เรื่อง
ร้อยละ 80 ของนักศึกษา สามารถนําความรู้ไปใช้ใน
การช่วยปฏิบัติงาน และการฝึกงาน

เป้าหมาย KM
หน่วยงาน
คณะโบราณคดี
ขอบเขต KM ที่ 2 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
เป้าหมาย KM (Desired State )
เป้าหมาย KM ที่ 2.1 อาจารย์ ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละประสบการณ์
ทํ า งานให้ กั บ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาที่ ร่ ว ม
ดําเนินงาน
เป้าหมาย KM ที่ 2.2 บุ ค ลากรได้ รั บ ข้ อ มู ล สํ า หรั บ ประชาสั ม พั น ธ์
ประสานงาน และติดตามโครงการ
เป้าหมาย KM ที่ 2.3 นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ วิ ธี ก ารและ
ขั้นตอนการขออนุมัติและดําเนินการโครงการ

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ร้อยละ 100 ของคณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ
ได้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การดําเนินงานโครงการ
ร้อยละ 100 ของโครงการที่ ดําเนินงาน มีบุคลากร
ช่วยดําเนินงาน
ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการนักศึกษา มีความรู้
ความเข้ า ใจวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น งาน
โครงการ

เป้าหมาย KM ที่หน่วยงานต้องการทําคือ
เป้าหมาย KM ที่ 2.1 - 2.3

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
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SU KM 003-2
เป้าหมาย KM
หน่วยงาน
คณะโบราณคดี
ขอบเขต KM ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่างสร้างสรรค์
เป้าหมาย KM (Desired State )
เป้าหมาย KM ที่ 3.1 มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และนําความรู้ไปใช้
ในการพั ฒ นา และสร้ า งสรรค์ ง านวิ จั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เป้าหมาย KM ที่ 3.2 บุ ค ลากรได้ รั บ ข้ อ มู ล สํ า หรั บ ประชาสั ม พั น ธ์
ประสานงาน และติดตามโครงการ

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ร้อยละ 50 ของคณาจารย์เข้า ร่ ว มโครงการในการ
ถ่ า ยทอด แลกเปลี่ ย น และนํ า ความรู้ ไ ปใช้ ใ นการ
พัฒนา และสร้างสรรค์งานวิจัย
ร้ อ ยละ 50 ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เข้ า ร่ ว ม
โครงการในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และนําความรู้
ไปใช้ในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานวิจัย
เป้าหมาย KM ที่ 3.3 นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละ ร้อ ยละ 50 ของนั ก ศึ ก ษา เข้ า ร่ว มโครงการในการ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมทํางานเก็บข้อมูล ถ่ า ยทอด แลกเปลี่ ย น และนํ า ความรู้ ไ ปใช้ ใ นการ
การทํางานวิจัย
พัฒนา และสร้างสรรค์งานวิจัย
เป้าหมาย KM ที่หน่วยงานต้องการทําคือ
เป้าหมาย KM ที่ 3.1 - 3.3

เป้าหมาย KM
หน่วยงาน
คณะโบราณคดี
ขอบเขต KM ที่ 4 การเพิ่มพูนขีดความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร
เป้าหมาย KM (Desired State )
เป้าหมาย KM ที่ 4.1 คณาจารย์ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการ
ทํางาน และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป้าหมาย KM ที่ 4.2 บุ ค ลากรได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละ
สามารถนํามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ร้ อ ยละ 100 ของคณาจารย์ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการทํางาน
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ร้อยละ 100 ของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับข้อมูลที่
เป็ น ประโยชน์ แ ละสามารถนํ า มาพั ฒ นางานให้ มี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย KM ที่ 4.3 นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ข้ อ มู ล และข่ า วสารที่ เ ป็ น ร้อยละ 100 ของนักศึกษา ได้รับข้อมูลและข่าวสารที่
ประโยชน์ต่อการเรียน
เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
เป้าหมาย KM ที่หน่วยงานต้องการทําคือ
เป้าหมาย KM ที่ 4.1 - 4.3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
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SU KM 004-1
แบบฟอร์ม 4 - 1
Check List ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM
หน่วยงาน
คณะโบราณคดี
เป้าหมาย KM ที่ 1 การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
หน่วยวัด - มีการรวบรวมและจัดทําเอกสารในการเผยแพร่องค์ความรู้ อย่างน้อย 1 เรื่อง
- ร้อยละ 80 ของนักศึกษา สามารถนําความรู้ไปใช้ในการช่วยปฏิบัติงาน และการฝึกงาน

ลําดับที่
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

รายการ Check List
กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
อะไรคือตัวชี้วดั ของกระบวนงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย
KM และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
กลุ่มที่เกีย่ วข้องภายในองค์กร
หน่วยงานไหนขององค์กร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลีย่ น
หน่วยงานไหนขององค์กร ที่ต้องเรียนรู้
ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องเรียนรู้
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องเรียนรู้
กลุ่มที่เกีย่ วข้องภายนอกองค์กร
องค์กรไหนบ้าง ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ใครบ้างในองค์กร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลีย่ น
องค์กรไหน ที่ตอ้ งเรียนรู้
ใครบ้างในองค์กร ที่ต้องเรียนรู้
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องเรียนรู้

ระบุรายละเอียด
การรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้
การรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้
การรวบรวม แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้
การรวบรวม แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้
การรวบรวม แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้
ภาควิชา / สาขาวิชา / หมวดวิชา
คณาจารย์ / นักศึกษา
100 คน
ภาควิชา / สาขาวิชา / หมวดวิชา
คณาจารย์ / นักศึกษา
100 คน
สถาบันการศึกษา / หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
บุคลากรสายวิชาการ / ผู้บริหารหน่วยงาน
20 คน
สถาบันการศึกษา
บุคลากรสายวิชาการ
10 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
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SU KM 004-2
แบบฟอร์ม 4 - 2
Check List ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM
หน่วยงาน คณะโบราณคดี
เป้าหมาย KM ที่ 1 การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
หน่วยวัด - มีการรวบรวมและจัดทําเอกสารในการเผยแพร่องค์ความรู้ อย่างน้อย 1 เรื่อง
- ร้อยละ 80 ของนักศึกษา สามารถนําความรู้ไปใช้ในการช่วยปฏิบัติงาน และการฝึกงาน

ลําดับที่
รายการ Check List
4
ความรู้ที่จําเป็น (EK/TK) ในกระบวนงาน
4.1 มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา
4.2 มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับ
อีกเลย
4.3 มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา และอยู่กับใครบ้าง
4.4 มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับ
อีกเลยและอยู่กบั ใครบ้าง
4.5 จากข้อ 4.1 , 4.2 ความรู้ EK อะไรบ้าง ที่เรามี และเรายัง
ไม่มี
4.6

ระบุรายละเอียด
เทคนิควิธีการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม
จริยธรรม
ไม่มี
เทคนิควิธีการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม
จริยธรรม /บุคลากรที่มีความรูค้ วามชํานาญ
ไม่มี

มี – การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน เทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม
ไม่มี - เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
จากข้อ 4.3 , 4.4 ความรู้ TK อะไรบ้าง ที่เรามี และเรายัง มี – การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน เทคโนโลยี
ไม่มี
สารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม
ไม่มี - เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

หน้า 11

SU KM 004-1
แบบฟอร์ม 4 - 1
Check List ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM
หน่วยงาน คณะโบราณคดี
เป้าหมาย KM ที่ 2 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
หน่วยวัด - ร้อยละ 100 ของคณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินงานโครงการ
- ร้อยละ 100 ของโครงการที่ดําเนินงาน มีบุคลากรช่วยดําเนินงาน
- ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินงานโครงการ

ลําดับที่
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

รายการ Check List
กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

2
2.1

อะไรคือตัวชี้วดั ของกระบวนงาน ที่เชื่อมโยงกับ
เป้าหมาย KM และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน
กลุ่มที่เกีย่ วข้องภายในองค์กร
หน่วยงานไหนขององค์กร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน

2.2
2.3
2.4

ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลีย่ น
หน่วยงานไหนขององค์กร ที่ต้องเรียนรู้

2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องเรียนรู้
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องเรียนรู้
กลุ่มที่เกีย่ วข้องภายนอกองค์กร
องค์กรไหนบ้าง ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ใครบ้างในองค์กร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลีย่ น
องค์กรไหน ที่ตอ้ งเรียนรู้
ใครบ้างในองค์กร ที่ต้องเรียนรู้
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องเรียนรู้

ระบุรายละเอียด
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานจัดกิจกรรม
การพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา
การเขียนโครงการของนักศึกษาที่สอดคล้อง และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์สําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ
1) รายละเอียดโครงการ
2) บรรลุวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้
ภาควิชา / สาขาวิชา / หมวดวิชา / สํานักงาน
เลขานุการคณะโบราณคดี / คณะกรรมการนักศึกษา
คณาจารย์ /บุคลากรสายสนับสนุน / นักศึกษา
30 คน
ภาควิชา / สาขาวิชา / หมวดวิชา / สํานักงาน
เลขานุการคณะโบราณคดี / คณะกรรมการนักศึกษา
คณาจารย์ /บุคลากรสายสนับสนุน / นักศึกษา
30 คน
สถาบันการศึกษา
คณาจารย์ / กรรมการนักศึกษาคณะวิชา / นักศึกษา
30 คน
สถาบันการศึกษา
คณาจารย์ / กรรมการนักศึกษาคณะวิชา / นักศึกษา
30 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
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SU KM 004-2
แบบฟอร์ม 4 - 2
Check List ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM
หน่วยงาน คณะโบราณคดี
เป้าหมาย KM ที่ 2 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
หน่วยวัด - ร้อยละ 100 ของคณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินงานโครงการ
- ร้อยละ 100 ของโครงการที่ดําเนินงาน มีบุคลากรช่วยดําเนินงาน
- ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินงานโครงการ

ลําดับที่
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

รายการ Check List
ความรู้ที่จําเป็น (EK/TK) ในกระบวนงาน
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้อง
ปรับอีกเลย
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา และอยู่กับใคร
บ้าง
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้อง
ปรับอีกเลยและอยู่กับใครบ้าง
จากข้อ 4.1 , 4.2 ความรู้ EK อะไรบ้าง ที่เรามี และ
เรายังไม่มี
จากข้อ 4.3 , 4.4 ความรู้ TK อะไรบ้าง ที่เรามี และ
เรายังไม่มี

ระบุรายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ
ไม่มี
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ /
คณะกรรมการนักศึกษา
ไม่มี
มี – ความรู้เรือ่ งวิธกี ารและขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการ
ไม่มี – ความรู้เรื่องวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการ
มี – ความรู้เรือ่ งวิธกี ารและขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการ
ไม่มี – ความรู้เรื่องวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
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SU KM 004-1
แบบฟอร์ม 4 - 1
Check List ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM
หน่วยงาน คณะโบราณคดี
เป้าหมาย KM ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่างสร้างสรรค์
หน่วยวัด - ร้อยละ 50 ของคณาจารย์เข้าร่วมโครงการในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานวิจัย
- ร้อยละ 50 ของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
และสร้างสรรค์งานวิจัย
- ร้อยละ 50 ของศึกษา เข้าร่วมโครงการในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานวิจัย

ลําดับที่
รายการ Check List
1
กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง
1.1 กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ระบุรายละเอียด

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิธีการเก็บข้อมูล และการ
ทําผลงานวิจัย
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้
กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ การแลกเปลี่ ย น – แบ่ ง ปั น องค์ ค วามรู้ วิ ธี ก ารเก็ บ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ข้อมูล และการทําผลงานวิจัย
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ
การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
อะไรคือตัวชี้วดั ของกระบวนงาน ที่เชื่อมโยงกับ
เอกสารเผยแพร่การดําเนินงานวิจัย
เป้าหมาย KM และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน
กลุ่มที่เกีย่ วข้องภายในองค์กร
หน่วยงานไหนขององค์กร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน ภาควิชา / สาขาวิชา / หมวดวิชา / สํานักงาน
เลขานุการคณะโบราณคดี / คณะกรรมการนักศึกษา
คณาจารย์ /บุคลากรสายสนับสนุน / นักศึกษา
ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
30 คน
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลีย่ น
ภาควิชา / สาขาวิชา / หมวดวิชา / สํานักงาน
หน่วยงานไหนขององค์กร ที่ต้องเรียนรู้
เลขานุการคณะโบราณคดี / คณะกรรมการนักศึกษา
คณาจารย์ /บุคลากรสายสนับสนุน / นักศึกษา
ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องเรียนรู้
30 คน
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องเรียนรู้
กลุ่มที่เกีย่ วข้องภายนอกองค์กร
องค์กรไหนบ้าง ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
สถาบันการศึกษา / หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ใครบ้างในองค์กร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลีย่ น
20 คน
องค์กรไหน ที่ตอ้ งเรียนรู้
สถาบันการศึกษา / หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ใครบ้างในองค์กร ที่ต้องเรียนรู้
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องเรียนรู้
20 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี
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SU KM 004-2
แบบฟอร์ม 4 - 2
Check List ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM
หน่วยงาน คณะโบราณคดี
เป้าหมาย KM ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่างสร้างสรรค์
หน่วยวัด - ร้อยละ 50 ของคณาจารย์เข้าร่วมโครงการในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานวิจัย
- ร้อยละ 50 ของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
และสร้างสรรค์งานวิจัย
- ร้อยละ 50 ของศึกษา เข้าร่วมโครงการในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานวิจัย

ลําดับที่
4
4.1

4.5

รายการ Check List
ความรู้ที่จําเป็น (EK/TK) ในกระบวนงาน
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้เพือ่
ปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
ปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา และอยู่กับใครบ้าง
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย
และอยู่กับใครบ้าง
จากข้อ 4.1 , 4.2 ความรู้ EK อะไรบ้าง ที่เรามี และเรายังไม่มี

4.6

จากข้อ 4.3 , 4.4 ความรู้ TK อะไรบ้าง ที่เรามี และเรายังไม่มี

4.2
4.3
4.4

ระบุรายละเอียด
เทคนิควิธีการเก็บข้อมูล และทําผลงานวิจัย
ไม่มี
เทคนิควิธีการเก็บข้อมูล และทําผลงานวิจัย
/ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ไม่มี
มี – ความรู้เรือ่ งเทคนิคการเก็บข้อมูล และ
ทําผลงานวิจัย
ไม่มี – ความรู้เรื่องเทคนิควิธกี ารเก็บข้อมูล
และทําผลงานวิจัยภาคสนาม
มี – ความรู้เรือ่ งเทคนิคการเก็บข้อมูล และ
ทําผลงานวิจัย
ไม่มี – ความรู้เรื่องเทคนิควิธกี ารเก็บข้อมูล
และทําผลงานวิจัยภาคสนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี
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SU KM 004-1
แบบฟอร์ม 4 - 1
Check List ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM
หน่วยงาน คณะโบราณคดี
เป้าหมาย KM ที่ 4 การเพิ่มพูนขีดความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร
หน่วยวัด - ร้อยละ 100 ของคณาจารย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการทํางาน และพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
- ร้อยละ 100 ของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนํามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 100 ของศึกษา ได้รับข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน

ลําดับที่
รายการ Check List
1
กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง
1.1 กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ระบุรายละเอียด

การรวบรวมองค์ความรู้ ด้านเทคนิค อุปกรณ์ และวิธีการ
พัฒนาคุณภาพการทํางาน
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
การแลกเปลี่ยน - แบ่งปันองค์ความรู้
กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
การจัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านเทคนิค อุปกรณ์
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และวิธีการพัฒนาคุณภาพการทํางาน
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ
การแลกเปลี่ยน - แบ่งปันองค์ความรู้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
อะไรคือตัวชี้วดั ของกระบวนงาน ที่เชื่อมโยงกับ
เอกสารเผยแพร่อ งค์ความรู้ ด้ านเทคนิ ค อุปกรณ์ และ
เป้าหมาย KM และสอดคล้องกับประเด็น
วิธีการพัฒนาคุณภาพการทํางาน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
กลุ่มที่เกีย่ วข้องภายในองค์กร
หน่วยงานไหนขององค์กร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน ภาควิชา / สาขาวิชา / หมวดวิชา / สํานักงานเลขานุการ
คณะโบราณคดี
คณาจารย์ /บุคลากรสายสนับสนุน
ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
50 คน
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลีย่ น
ภาควิชา / สาขาวิชา / หมวดวิชา / สํานักงานเลขานุการ
หน่วยงานไหนขององค์กร ที่ต้องเรียนรู้
คณะโบราณคดี / คณะกรรมการนักศึกษา
คณาจารย์ /บุคลากรสายสนับสนุน / นักศึกษา
ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องเรียนรู้
80 คน
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องเรียนรู้
กลุ่มที่เกีย่ วข้องภายนอกองค์กร
องค์กรไหนบ้าง ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
สถาบันการศึกษา / หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ใครบ้างในองค์กร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลีย่ น
20 คน
องค์กรไหน ที่ตอ้ งเรียนรู้
สถาบันการศึกษา / หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ใครบ้างในองค์กร ที่ต้องเรียนรู้
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คิดเป็นจํานวนคนเท่าไร ที่ต้องเรียนรู้
20 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี
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SU KM 004-2
แบบฟอร์ม 4 - 2
Check List ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM
หน่วยงาน คณะโบราณคดี
เป้าหมาย KM ที่ 4 การเพิ่มพูนขีดความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร
หน่วยวัด - ร้อยละ 100 ของคณาจารย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการทํางาน และพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
- ร้อยละ 100 ของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนํามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 100 ของศึกษา ได้รับข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน

ลําดับที่
รายการ Check List
4
ความรู้ที่จําเป็น (EK/TK) ในกระบวนงาน
4.1 มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้เพือ่
ปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา
4.2
4.3

มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
ปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา และอยู่กับใครบ้าง

4.4
4.5

มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย
และอยู่กับใครบ้าง
จากข้อ 4.1 , 4.2 ความรู้ EK อะไรบ้าง ที่เรามี และเรายังไม่มี

4.6

จากข้อ 4.3 , 4.4 ความรู้ TK อะไรบ้าง ที่เรามี และเรายังไม่มี

ระบุรายละเอียด
การแลกเปลี่ยน – แบ่ง ปันองค์ความรู้ด้า น
เทคนิค อุปกรณ์ และวิธีการพัฒนาคุณภาพ
การทํางาน
ไม่มี
องค์ความรู้ด้านเทคนิค อุปกรณ์ และวิธีการ
พัฒนาคุณภาพการทํางาน / บุคลาการสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน
ไม่มี
มี – เทคนิ ค อุ ป กรณ์ และวิ ธี ก ารพั ฒ นา
คุณภาพการทํางาน
ไม่มี – เทคนิค อุปกรณ์ และวิธีการพัฒนา
คุณภาพการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มี – เทคนิ ค อุ ป กรณ์ และวิ ธี ก ารพั ฒ นา
คุณภาพการทํางาน
ไม่มี – เทคนิค อุปกรณ์ และวิธีการพัฒนา
คุณภาพการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี
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แบบฟอร์ม 5
SU KM 005 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 1 – กระบวนการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยูใ่ นระดับใด
0 -ไม่มีเลย / มีน้อยมาก 1 - มีน้อย 2 – มีระดับปานกลาง 3 – มีในระดับที่ดี 4 - มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้
1.1 องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรือ่ งการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุงใน
เรื่องความรู้ เช่น องค์กรยังขาดความรู้ทจี่ ําเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มอี ยูใ่ ห้เป็นระบบ
เพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง
1.2 องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล/ ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากองค์กรที่มีการให้บริการ
คล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม
1.3 ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ ระดับเทียบเคียง (Benchmarks) และ Best
Practices จากองค์กรอื่น ๆ ทีม่ ีลักษณะคล้ายคลึงกัน (บริการหรือดําเนินงานที่คล้ายคลึงกัน) และจากองค์กร
อื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1.4 องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ ซึง่ รวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเป็น
เอกสาร และการจัดทําข้อสรุปบทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned)
1.5 องค์กรเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะที่อยูใ่ นตัวบุคคลซึ่งเกิดจากประสบการณ์
และการเรียนรูข้ องแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองค์กร
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี
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แบบฟอร์ม 6
SU KM 006 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 2 – ภาวะผู้นํา
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยูใ่ นระดับใด
0 -ไม่มีเลย / มีน้อยมาก 1 - มีน้อย 2 – มีระดับปานกลาง 3 – มีในระดับที่ดี 4 - มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 2 ภาวะผู้นํา
2.1 ผู้บริหารกําหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในองค์กร
2.2 ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset) ที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กรได้ และมีการจัดทํากลยุทธ์ที่ชดั เจน เพือ่ นําสินทรัพย์ความรู้ที่มอี ยู่ไปใช้ประโยชน์ (เช่น ทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน้ ให้บริการได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้
ผู้ใช้บริการ เป็นต้น)
2.3 องค์กรเน้นเรื่องการเรียนรูข้ องบุคลากร เพื่อส่งเสริม Core Competencies เดิมที่มีอยูใ่ ห้แข็งแกร่งขึ้น
และพัฒนา Core Competencies ใหม่ ๆ (Core Competencies หมายถึง ความเก่งหรือความสามารถ
เฉพาะทางขององค์กร)
2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรูข้ ององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่องค์กรใช้ประกอบในการ
พิจารณาในการประเมินผล และให้ผลตอบแทนบุคลากร
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี
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แบบฟอร์ม 7
SU KM 007 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 3 – วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยูใ่ นระดับใด
0 -ไม่มีเลย / มีน้อยมาก 1 - มีน้อย 2 – มีระดับปานกลาง 3 – มีในระดับที่ดี 4 - มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้
3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
3.2 พนักงานในองค์กรทํางาน โดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน
3.3 องค์กรตระหนักว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้ คือ การสร้าง หรือเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่
ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการทํางาน รวมทั้งกระตุ้นให้
พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
3.5 ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของทุกคน
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี
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แบบฟอร์ม 8
SU KM 008 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยูใ่ นระดับใด
0 -ไม่มีเลย / มีน้อยมาก 1 - มีน้อย 2 – มีระดับปานกลาง 3 – มีในระดับที่ดี 4 - มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้
4.1 เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้อย่างทัว่ ถึงทัง้ ภายในองค์กรและกับ
องค์กรภายนอก
4.2 เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ขององค์กร (An Institutional Memory) ที่ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงได้
4.3 เทคโนโลยีที่ใช้ทําให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและใกล้ชิดผูม้ าใช้บริการมากขึ้น เช่น ความต้องการและ
ความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เป็นต้น
4.4 องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้
4.5 องค์กรกระตือรือร้นทีจ่ ะนําเทคโนโลยีที่ชว่ ยให้พนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงานกันได้ดขี ึ้น มา
ใช้ในองค์กร
4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดขึน้ จริง (Real Time) และข้อมูล
สารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี
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แบบฟอร์ม 9
SU KM 009 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 5 – การวัดผลการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยูใ่ นระดับใด
0 -ไม่มีเลย / มีน้อยมาก 1 - มีน้อย 2 – มีระดับปานกลาง 3 – มีในระดับที่ดี 4 - มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้
5.1 องค์กรมีวธิ กี ารที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู้กับผลการดําเนินการที่สําคัญขององค์กร เช่น
ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร ฯลฯ
5.2 องค์กรมีวธิ กี ารกําหนดตัวชีว้ ัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ
5.3 จากตัวชี้วัดในข้อ 5.2 องค์กรสร้างความสมดุลย์ระหว่างตัวชี้วัดที่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย (เช่น
ต้นทุนที่ลดได้ ฯลฯ) กับตัวชี้วดั ที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ยาก (เช่น ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ การตอบสนอง
ผู้ใช้บริการได้เร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ)
5.4 องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้ฐานความรู้ขององค์กรเพิ่มพูนขึน้
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี
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