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แบบฟอร์ม 1 
 

ค ำชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง         โดยขอให้ท่ำนพิจำรณำเลือกประเด็นกำรจัดกำร

ควำมรู้ที่หน่วยงำนของท่ำนมีควำมประสงค์น ำมำใช้ก ำหนดเป็นขอบเขตกำรจัดกำร

ควำมรู้ (KM Focus Area) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 (เลือกได้มากกว่า 1 ขอบเขต) 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

 1) การส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 2) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 

 1) การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

ด้ำนกำรปรับแปลง ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี 

 1) การบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับภารกิจอื่น 

 2) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการด้านปรับแปลง 

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

 1) การบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับภารกิจอื่น 

 2) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ 

ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุนการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 

 1) การพัฒนาการให้บริการเป็นแบบบริการเบ็ดเสร็จ   

 2) การจัดท าแผนกลยุทธ์สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 3) การบริหารจัดการด้านการเงินที่มปีระสิทธิภาพ 

 4) นวัตกรรมสนับสนุนระบบ “รวมบริการประสานภารกิจ”  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 5) การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 6) การบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน 
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แบบฟอร์ม 2 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 

 

ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State): : มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการบริการการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ 

หนว่ยวัดความส าเร็จของการจัดการความรู้:มคีู่มือปฏบิัติงำนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ก าหนดเวลา

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกิจกรรม ผูร้ับผิดชอบ 

1. การบ่งช้ีความรู้ การก าหนดประเด็นย่อยๆในเรื่อง

การจัดท าคูม่ือปฏิบัติงานเพื่อการ

บริหารจัดการด้านการบริการ

การศกึษาที่ตอ้งการจัดการ

ความรูท้ี่ชัดเจน 

ม.ค. 55 – ก.พ. 55 จ านวนประเด็นย่อยที่ใชส้ าหรับการ

จัดการความรู้ 6 ประเด็น ได้แก่ การ

บริหารจัดการด้าน 

- การรับนักศกึษา  
- ทะเบียนนักศึกษา 
- ตารางสอนตารางสอบ 

- ประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต  

- วิเคราะห์และพัฒนาระบบ 

- ธุรการ 

ทุกฝ่าย 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ก าหนดเวลา

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกิจกรรม ผูร้ับผิดชอบ 

2. การสรา้งและแสวงหาความรู้ - การแสวงหาความรูจ้ากผู้ที่

ประสบความส าเร็จในประเด็นที่

ก าหนด 

- การใช้เครื่องมือ KM ตา่งๆ เพื่อ

ดึงความรูป้ระเภท Tacit 

Knowledge จากผู้ประสบ

ความส าเร็จ 

ก.พ. – ม.ีค. 55 มีขอ้มูลความรูใ้นระดับฝังลึก Tacit 

Knowledge จากผู้ที่ประสบ

ความส าเร็จในแต่ละด้าน 

ทุกฝ่าย 

3. การจัดความรูใ้ห้เป็นระบบ การวิเคราะหแ์ละจ าแนกข้อมูลที่

ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็น

หลักและประเด็นย่อยๆ และการ

จัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่

ก าหนดไว้ 

มี.ค. - เม.ย. 55 ระดับความส าเร็จในการวิเคราะห์จัด

หมวดหมู่ตามประเด็นหลักและ

ประเด็นย่อยๆ (ระดับ 4 ) 

 

ทุกฝ่าย 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การวิเคราะห ์สังเคราะห์หา

ความสัมพันธ์ของขอ้มูลที่ได้ และ

จัดรูปแบบการน าเสนอที่ง่ายต่อ

การท าความเข้าใจ 

พ.ค. 55 ระดับความส าเร็จของการประมวล

ความรู/้กลั่นกรองความรู้ ออกมาใน

รูปแบบที่พรอ้มใชป้ระโยชน์(ระดับ 4) 

ทุกฝ่าย 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ก าหนดเวลา

ด าเนนิการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกิจกรรม ผูร้ับผดิชอบ 

5. การเข้าถึงความรู้ การจัดสถานการณ์/อุปกรณ์

สถานที่เพื่อให้บุคลากรสามารถ

น าความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรูไ้ปปฏิบัติจริง ผ่านสื่อ 

และ/หรอืระบบสารสนเทศ ต่าง ๆ 

มิ.ย.-ส.ค. 55 จ านวนสื่อความรู้ที่แล้วเสร็จ ( 3 ชิน้) 

 

ทุกฝ่าย 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน

ฝา่ย และ/หรอืกับหนว่ยงาน

ภายนอกฝ่าย 

ม.ิย. – ส.ค. 55 จ านวนครั้งของการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้(จ านวน 2 ครั้ง) 
ทุกฝ่าย 

7. การเรียนรู้ การประเมนิผลความส าเร็จของ

การน าความรูท้ี่ได้ไปใช้ประโยชน์

ที่มผีลตอ่หนว่ยงาน 

ก.ค. – ต.ค. 55 -มีการปฏิบัติงานแทนกันได้ 

-มีขอ้ผดิพลาดในการให้บริการ 

  น้อยลง 

-มีการต่อยอดความรูข้องงานเพิ่มขึน้ 

ทุกฝ่าย 

 

หัวหนา้คณะท างานประจ าหนว่ยงาน.................................................... 

(รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร. ศจีรา  คุปพิทยานันท์) 

 


