ชื่อหน่ วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป้ าหมายการจัดการความรู้ ความรู้ทางด้ านการแก้ ปัญหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเอง
รายงานข้อมูล ประจาปี งบประมาณ 2553
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารการจัดการความรูใ้ นส่วนของกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM Process)
น้าหนัก : ร้อยละ 20
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
รายงานผลการดาเนิ นงาน
คาชี้แจง 1 โปรดให้เครือ่ งหมาย “” ในช่องยังไม่ได้ดาเนินงาน และ/หรือมีการดาเนินงาน โดยหากท่านมีการ
ดาเนินงานแล้วโปรดเลือกให้เครือ่ งหมาย “” ในช่องเกณฑ์การให้คะแนนเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการดาเนินงาน
โดยพิจารณาตามการรับรูข้ องท่าน พร้อมสรุปผลคะแนนทีไ่ ด้ในแต่ละรายการข้อคาถาม
คาชี้แจง 2 โปรดให้คะแนนเท่ากับ “0 คะแนน” หากท่านยังไม่ได้ดาเนินงานในรายการข้อคาถามดังกล่าว
ยังไม่ได้
ดาเนิ นงาน

รายการข้อคาถาม
1. มีการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารการจัดการความรูใ้ นส่วน
ของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
2. มีการดาเนินการตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของการบ่งชี้ความรู้
3. มีการดาเนินการตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของการสร้างและแสวงหาความรู้
4. มีการดาเนินการตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของการจัดการความรูใ้ ห้เป็ นระบบ
5. มีการดาเนินการตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของการประมวลและกลันกรองความรู
่
้
6. มีการดาเนินการตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของการเข้าถึงความรู้
7. มีการดาเนินการตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
8. มีการดาเนินการตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของการเรียนรู้
9. มีองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีไ่ ด้จากการจัดการความรู้
โดยมีการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ มีการเผยแพร่ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยได้
ทราบโดยทัวไป
่
รวม
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มีการดาเนิ นงาน
ต่ากว่า
ร้อยละ
มากกว่า สรุปคะแนนที่ได้
ร้อยละ 50 50 - 80 ร้อยละ 80 ( เต็ม 3 คะแนน)
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน
3



3



3



3



3



3



3



3



3

27 คะแนน

ผลการประเมิ น:
คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม

27

27

คิ ดเป็ นร้อยละ
27
27

x 100 = ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน :
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
1. มีการจัดประชุมเป็ นประจาทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง้ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและประเมินระดับความรู้
ของแต่ละบุคคลภายในฝา่ ย และแบ่งปนั ประสบการณ์การให้บริการ
2. มีก ารจัด การด้ า นความรู้ ทัก ษะ และประสบการณ์ ของแต่ ล ะบุ ค คลโดยมีก ารแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์การทางานในกรณีทบ่ี ุคคลใดไปอบรมสัมมนาเพื่อแสวงหาความรู้ หรือไปปฏิบตั งิ าน
ซ่อมบารุง แก้ไขปญั หาใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยพบเจอและสามารถนามาเผยแพร่แก่ บุคลากรเพื่อใช้
ปฏิบตั งิ านจริงในครัง้ ต่อไป
3. ทาการวิเคราะห์และจัดทาขัน้ ตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบ โดยจัดทา FLOW การทางานในทุก
งานบริการทีม่ กี ารพบปญั หาบ่อย และจัดเก็บให้เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์
4. จัดทาเอกสาร คู่มอื โดยเผยแพร่บนเวปไซด์ (Web Site) ของฝา่ ยบริการงานคอมพิวเตอร์
http://web.sut.ac.th/ccs/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=42
เพื่อ ให้ส ามารถใช้อ้า งอิงหรือ ช่ ว ยเหลือ บุ ค ลากรที่พ บเจอปญั หาได้ และสามารถแก้ไ ขปญั หา
เบือ้ งต้นด้วยตนเอง อีกทัง้ รวมไปถึงคนในฝา่ ยและผูใ้ ช้งานอื่นๆ ด้วย
5. จัดทาเวิรค์ ช๊อป (Workshop) ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมภายใน มทส และหน่ วยงานอื่น ๆ ทีต่ ้องการมีความรู้
ทางด้านงานคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอ้างอิ งสาหรับผูป้ ระเมิ น : ข้อมูลพืน้ ฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
1. เวปไซด์ http://web.sut.ac.th/ccs/index.php?option=com_content&task=view&id=151
2. เวปไซด์ http://web.sut.ac.th/ccs/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=42
ช่วงระยะเวลาการประเมิ น : ปีงบประมาณ
ผูใ้ ห้ข้อมูล : นายนพดล วันเปลีย่ นสี
ให้ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2553

E:\KM\loadkm2.doc

ผูจ้ ดั เตรียมเอกสาร ปทั มา โทร .4797

ชื่อหน่ วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป้ าหมายการจัดการความรู้ ความรู้ทางด้ านการแก้ ปัญหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเอง
รายงานข้อมูล ประจาปี งบประมาณ 2553
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารการจัดการความรูใ้ นส่วนของกระบวนการ
บริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง (Change Management Process)
น้าหนัก : ร้อยละ 20
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
รายงานผลการดาเนิ นงาน
คาชี้แจง 1 โปรดให้เครือ่ งหมาย “” ในช่องยังไม่ได้ดาเนินงาน และ/หรือมีการดาเนินงาน โดยหากท่านมีการ
ดาเนินงานแล้วโปรดเลือกให้เครือ่ งหมาย “” ในช่องเกณฑ์การให้คะแนนเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการดาเนินงาน
โดยพิจารณาตามการรับรูข้ องท่าน พร้อมสรุปผลคะแนนทีไ่ ด้ในแต่ละรายการข้อคาถาม
คาชี้แจง 2 โปรดให้คะแนนเท่ากับ “0 คะแนน” หากท่านยังไม่ได้ดาเนินงานในรายการข้อคาถามดังกล่าว
ยังไม่ได้
ดาเนิ นงาน

รายการข้อคาถาม
1. มีการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารการจัดการความรูใ้ นแต่ละ
ส่วนของกระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
2. มีการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของการเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรม
3. มีการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของการสื่อสาร
4. มีการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของกระบวนการและเครือ่ งมือ
5. มีการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของการเรียนรู้
6. มีการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของการวัดผล
7. มีการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนของการยกย่องชมเชยและให้รางวัล
รวม
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มีการดาเนิ นงาน
ต่ากว่า
ร้อยละ
มากกว่า สรุปคะแนนที่ได้
ร้อยละ 50 50 - 80 ร้อยละ 80 ( เต็ม 3 คะแนน)
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน
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21 คะแนน

ผลการประเมิ น:
คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม

21

21

คิ ดเป็ นร้อยละ
21
21

x 100 = ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน :
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
1. จัดประชุมเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายได้เตรียมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการทางาน
โดยให้มกี ารพูดคุยถึงการทางานและแจกแจงปญั หาใหม่ ๆ ทีไ่ ด้พบในการปฏิบตั งิ าน
2. จัดให้บุคลากรแลกเปลีย่ นความรู้ วางแผนขัน้ ตอนและจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการให้บริการ มีการบันทึกเรือ่ งเล่าและองค์ความรูท้ ่ปี ฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมและปฏิบตั ิ
ได้จริงก่อนการเผยแพร่
4. มีการเผยแพร่ขอ้ มูล ความรู้ ขัน้ ตอนวิธใี นการแก้ไขปญั หาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเองที่
เวปไซด์ http://web.sut.ac.th/ccs/index.php?option=com_content&task=view&id=151 และ
ติดตามผลการให้บริการได้ทเ่ี วปไซด์ http://eccs.sut.ac.th/
5. มีก ารก าหนดป จั จัย แห่ ง ความส าเร็จ ที่ช ัด เจนคือ มีข นั ้ ตอนการให้บ ริก ารที่ส ามารถเข้า ใจได้
ผูร้ บั บริการสามารถใช้ประโยชน์ จากข้อมูลความรูท้ เ่ี ผยแพร่หากเกิดปญั หาด้านคอมพิวเตอร์ได้ใน
เบื้องต้น และผู้รบั บริการสามารถรับการถ่ ายทอดความรู้โดยนาไปใช้ให้เ กิดประโยชน์ สูงสุดต่ อ
ตนเองและหน่วยงานด้วย
6. บุคลากรได้รบั การยอมรับในการให้บริการ จากการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจเพื่อประเมินผล
ระบบการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอ้างอิ งสาหรับผูป้ ระเมิ น : ข้อมูลพืน้ ฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
1. เวปไซด์ศูนย์คอมพิวเตอร์ http://www.sut.ac.th/ccs
2. เวปไซด์การแก้ไขปญั หาเบือ้ งต้น
http://web.sut.ac.th/ccs/index.php?option=com_content&task=view&id=151
3. ผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการงานด้านคอมพิวเตอร์
ช่วงระยะเวลาการประเมิ น : ปีงบประมาณ
ผูใ้ ห้ข้อมูล : นายนพดล วันเปลีย่ นสี
ให้ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2553
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ชื่อหน่ วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป้ าหมายการจัดการความรู้ ความรู้ทางด้ านการแก้ ปัญหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเอง
รายงานข้อมูล ประจาปี งบประมาณ 2553
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนเครือข่ายการจัดการความรูท้ งั ้ ภายในและภายนอก
น้าหนัก : ร้อยละ 5
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
รายงานผลการดาเนิ นงาน
คาชี้แจง 1 โปรดระบุโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความรูท้ เ่ี คยเข้าร่วมพร้อมทัง้ สรุปผลคะแนนทีไ่ ด้
ลาดับที่
ชื่อของเครือข่าย
สังกัดหน่ วยงาน
การส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) ลดความเสีย่ ง คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
การละเมิดลิขสิทธิ ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
ระบบฐานข้อมูล Oracle 11G ขัน้ พืน้ ฐาน(SQL)
เทคโนธานี
3
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 7
ศูนย์คอมพิวเตอร์
4
ระบบป้องกันไวรัส Antivirus
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการ Sun Certified Java Programmer
5
Software Park
โครงการ Khon Kaen MCPD for Web Development
6
Software Park
หลักสูตร Linux
7
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน 1
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เครือข่าย

คะแนน 2
มากกว่า 2 ถึง 4 เครือข่าย

5 เครือข่าย

คะแนน 3
เท่ากับหรือมากกว่า 5 เครือข่าย

ผลการประเมิ น:
จานวนเครือข่ายที่เข้าร่วม
5 เครือข่าย
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คะแนนที่ได้
3 คะแนน

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน :
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้จากภายนอกและภายใน เพื่อนาความรู้ท่มี อี ยู่และความรู้ท่ี ได้รบั
เพิม่ เติมมาปรับใช้ควบคู่กบั ปฏิบตั งิ านจริงและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลอ้างอิ งสาหรับผูป้ ระเมิ น : ข้อมูลพืน้ ฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
1. เอกสารการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา
ช่วงระยะเวลาการประเมิ น : ปีงบประมาณ
ผูใ้ ห้ข้อมูล : นายนพดล วันเปลีย่ นสี
ให้ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2553
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