1. คณะทํางานการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management: KM)
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
1. คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
2. รองคณบดีฝายบริหาร
3. ผศ.ดร.พีระพงษ อุฑารสกุล
4. อ.กาญจนกรอง สุอังคะ
5. นางอัญชุลี รักดานกลาง
6. นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ
7. นางอาภรณพรรณ ศรีอัครวิทยา
8. นางสาวมณีรัตน ทุมพงษ
9. นางเอมอร กอเกียรติสกุล
10. นางวันเพ็ญ สืบสาย
11. นางณัฐญา กิ่งโคกกรวด
12. นางสาวฉัตรแกว เอี่ยมสะอาด
13. นางชดชอย รวยสูงเนิน
14. นางสาวจริยาพร ศรีวิไลลักษณ
15. นางพรรณพิจิตร สุรอภิรักษ

ที่ปรึกษา
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ

2. ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area)
ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
การพัฒนาคุณภาพงานบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
3. เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State)
ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพงานบัณฑิตศึกษา สํานักวิชา

วิศวกรรมศาสตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State)
1. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน
บัณฑิตศึกษา ภายในปการศึกษา 2552

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม
1. มีเอกสารคูมือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา
สําหรับใชอางอิงในการทํางาน

4. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State) : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรมีคูมือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา ภายในปการศึกษา 2552
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : มีเอกสารคูมือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา สําหรับใชอางอิงในการทํางาน
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
รอยละ 100
1.
การบงชี้ความรู
- ระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดความรู 1 – 31 ม.ค. ระบุความรูที่จําเปน
52
ได
ที่จําเปน
- กําหนดความรูที่บันทึกไวในรูป
เอกสาร/ฐานขอมูล
- กําหนดความรูที่ยังไมมีการบันทึกไว
- กําหนดความรูที่ตองคนควาเพิ่มเติม
- กําหนดเจาภาพหลัก
2.
การสรางและแสวงหา - รวบรวมความรูในรูปเอกสาร
1 ก.พ. – 31 ระบุแหลงความรูที่
รอยละ 100
- ระดมสมองจากผูเกี่ยวของ
ความรู
มี.ค. 52
จําเปนตองใชได
- หารือผูรูในแตละเรื่อง
3.
4.

การจัดความรูใหเปน
ระบบ
การประมวลและ
กลั่นกรอง
ความรู

5.

การเขาถึงความรู

- แบงประเภทความรูตามประเภทของ
งาน
- วิเคราะห สังเคราะหความรูและ
บันทึกไว
- จัดทํา Work Flow ของแตละประเภท
งาน
- จัดเก็บในรูปแบบที่เขาถึงไดงายทั้ง
เอกสารและระบบคอมพิวเตอร

1 – 31 มี.ค.
52
1 เม.ย. – 31
พ.ค. 52

ความรูไดจัดเก็บ
อยางเปนระบบ
มี Work Flow ของ
แตละประเภทงาน

1 มิ.ย. – 31
ส.ค. 52

คูมือการปฏิบัติงาน
ไดจัดเก็บไวอยาง
เปนระบบ

รอยละ 100
รอยละ 100

รอยละ 100

เครื่องมือ/อุปกรณ
รายงานการประชุม

- ระเบียบ คูมือ
- รายงานการประชุม
- ไฟลขอมูล
- บันทึกขอความ
- ระบบ e-document
- Internet
- Internet
- เอกสารสรุปขั้นตอน
การทํางาน
- ระบบ e-document
- Internet

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
คณะทํางาน
จัดการความรู

-

คณะทํางาน
จัดการความรู

-

คณะทํางาน
จัดการความรู
คณะทํางาน
จัดการความรู

-

-

คณะทํางาน
จัดการความรู

-3ชื่อหนวยงาน : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State) : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรมีคูมือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา ภายในปการศึกษา 2552
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : มีเอกสารคูมือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา สําหรับใชอางอิงในการทํางาน
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
3 สํานักวิชา
1 ก.ย. – 30 มีการประชุมเพื่อ
6.
การแบงปนแลกเปลี่ยน - จัดการประชุมหรือเวทีเพื่อการ
พ.ย. 52
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้ง
ความรู
แลกเปลี่ยนประสบการณ ปญหาและ
ภายในสํานักวิชาและ
อุปสรรคจากการปฏิบัติงานเพื่อ
ขามสํานักวิชา
ปรับปรุง
1 ม.ค. 52 – - ทัศนคติที่มีตอการ - พอใจ/ดี
7.
การเรียนรู
- ใหผูที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม
ธ.ค. 52
เรียนรู
เปนพี่เลี้ยงและถายทอดความรู
มากกวารอยละ
ตามที่ตนถนัดผานการประชุมกลุม
80
ยอย
- รอยละ 100
- กระบวนการ
- นําความรูที่ไดรับจากพี่เลี้ยงแตละคน
ทํางาน/ความรูที่
มาสรุปเปนลายลักษณอักษร
ไดรับ
- ทัศนคติที่มีตอการ - เหมาะสม/พอใช
- วิเคราะหขอแตกตาง แนวทางเพื่อ
ทํางาน/ความรู
มากกวารอยละ
ปรับปรุงความรูนั้นใหเหมาะสม
80
ยิ่งขึ้น
- มีคูมือการปฏิบัติ
- อยางนอย 3
- ความรูที่รวบรวมไวมีผูใชงานและมี
งานที่สะดวกในการ ประเภทงาน
การพัฒนาอยูเสมอ
เรียนรูดวยตนเอง
เพื่อใหบริการแก
ผูเกี่ยวของ

เครื่องมือ/อุปกรณ
- ระบบ e-document
- Internet

- ระบบ e-document
- Internet

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
คณะทํางาน
จัดการความรู

-

คณะทํางาน
จัดการความรู

ผูทบทวน/อนุมัติ : รองคณบดีฝายบริหาร (หัวหนาทีม KM)

-45. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ชื่อหนวยงาน: สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรมีคูมือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา ภายในปการศึกษา 2552
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีเอกสารคูมือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษาสําหรับใชอางอิงในการทํางาน
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ
ไมนอยกวารอย - เอกสารความรู เรื่อง
1 – 31 ม.ค. - คาเฉลี่ยการเขารวม
1.
การเตรียมการและ
- สื่อสารและจัดกิจกรรม
ละ 80
KM
52
กิจกรรม KM ของ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อใหเกิดความเขาใจและ
ทีมงานในแตละ
- รายชื่อแหลงความรู
เห็นความจําเปนที่ตองมี
กิจกรรมที่จัดขึ้น
ดาน KM
การจัดการความรู
- กิจกรรมกลุม
- รับฟงความคิดเห็นที่
แตกตางและชี้แจงสราง
ความเขาใจ
2.
การสื่อสาร
- จัดประชุมกลุมยอยบอยครั้ง 1 ม.ค. – 31 จํานวนบุคลากรที่เขาใจ ไมนอยกวารอย - เอกสารการประชุม
มี.ค. 52
เรื่อง KM
ละ 80
ระหวางคณะทํางานและ
- วิทยากร/ผูรูดาน KM
ผูเกี่ยวของเพื่อสื่อสาร
โดยตรงและใกลชิด
- พูดคุยเปนรายบุคคล
- เชิญผูมีความรูและ
ประสบการณดาน KM มา
บรรยายใหความรู
- การประชาสัมพันธผาน
ระบบ Internet ของ สววศ.
- การจัดบอรดประชาสัมพันธ
เรื่อง KM

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
คณะทํางาน
จัดการความรู

-

คณะทํางาน
จัดการความรู

-5ชื่อหนวยงาน: สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรมีคูมือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา ภายในปการศึกษา 2552
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีเอกสารคูมือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษาสําหรับใชอางอิงในการทํางาน
วิธีการสูความสําเร็จ
ลําดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ
- ไมนอยกวารอย - คําสัง่ แตงตั้ง
- มีคณะทํางาน KM
3.
กระบวนการและเครื่องมือ - สรางทีมงานเรียนรู
ประจําหนวยงานและมี ละ 80
คณะทํางาน KM
- สรางเครือขาย KM กับ
การดําเนินการตาม
หนวยงานอื่น ๆ
แผนที่กําหนดไว
- จั ด ส ถ า น ที่ ทํ า ง า น
- มีหนวยงานอื่นรวม
- ไมนอยกวา 1
บรรยากาศและเครื่ อ งมื อ
เปนเครือขาย KM
หนวยงาน
ICT ใหเอื้อตอการเรียนรู
- เดือนละ 1 ครั้ง
- มีการใหขอมูล และประชุม
- จํานวนครั้งที่มีการ
คณะทํ า งานเพื่ อ รายงาน
ประชุมคณะทํางาน
ผลงานทุกเดือน
- พอใจ/ดี
- บุคลากรในกลุมมี
4.
การเรียนรู
- สื่อสารถายทอดผลสําเร็จ
มากกวารอย
ทัศนคติเชิงบวกใน
และประโยชนที่เกิดขึ้นจาก
ละ 80
เรื่องการจัดการ
การจัดการความรูที่ได
ความรูมากขึ้น
ดําเนินการมาใหทีมงาน
KM ไดรับทราบ
5.

การวัดผล

- ประเมินทัศนคติของ
บุคลากรโดยการสังเกต
พฤติกรรมในการรวม
กิจกรรม KM ที่จัดในกลุม
และระหวางกลุม

-

ผลการประเมินทัศนคติ

2 ครั้ง/ป

- แบบประเมินทัศนคติ

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
คณะทํางาน
จัดการความรู

-

คณะทํางาน
จัดการความรู

-

- คณะทํางาน
จัดการความรู

-6ชื่อหนวยงาน: สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรมีคูมือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา ภายในปการศึกษา 2552
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีเอกสารคูมือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษาสําหรับใชอางอิงในการทํางาน
วิธีการสูความสําเร็จ
ลําดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ
จํานวนการยกยอง
2 ครั้ง/ป
- ของรางวัล
6.
การยกยองชมเชยและการให - กลาวชมเชยบุคลากร KM
- การจัดงานมอบรางวัล
ชมเชยและใหรางวัลแก
รางวัล
และผลงานที่เกิดขึ้นใน
ทีมงาน KM
โอกาสตาง ๆ ใหประชาคม
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไดทราบ
- จัดของรางวัลใหตาม
เหมาะสม
ผูทบทวน/อนุมัติ : รองคณบดีฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางาน
จัดการความรู

(หัวหนาทีม KM)

