ชื่อหน่ วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป้ าหมายการจัดการความรู้ ให้ความรูร้ ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กบั บุคลากรในหน่วยงาน
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. มีการจัดประชุมภายในฝ่ายเป็ นประจาทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง้ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและประเมิน
ระดับความรูข้ องแต่ละบุคคลในฝา่ ย โดยจะพบจุดแข็ง จุดอ่อนเพื่อนามาพัฒนา
2. มีก ารจัด การด้ า นความรู้ ทัก ษะ และประสบการณ์ ของแต่ ล ะบุ ค คลและมีก ารแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ ก ารทางานในกรณีท่บี ุค คลใดไปอบรมสัมมนาเพื่อ แสวงหาความรู้ใ หม่และนามา
ปฏิบตั งิ านจริง
3. ทาการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างหลักของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทม่ี คี วามสาคัญ เพื่อจัดเก็บให้เป็ น
เอกสารอิเล็คทรอนิกส์
4. จัดทาเอกสาร คู่มอื หรือเผยแพร่บนเวปไซด์ (Web Site) http://web.sut.ac.th/ccs/unc/ เพื่อให้
สามารถใช้อา้ งอิงหรือช่วยเหลือได้ ทัง้ คนในฝา่ ยและผูใ้ ช้งานอื่นๆ
5. จัดทาเวิร์ค ช๊อ ป (Workshop) ให้กับผู้เ ข้าร่ว มภายในฝ่ายและหน่ ว ยงานอื่นที่ม ีค วามรู้ทางด้า น
เครือข่ายและสารสนเทศ
6. มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในฝ่ายและหน่ วยงาน ทัง้ นี้ได้มกี ารส่งบุคลากรไปปฏิบตั งิ านให้กบั
หน่วยงานภายใน มทส. ด้วย คือ สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ข้อมูลอ้างอิ งสาหรับผูป้ ระเมิ น : ข้อมูลพืน้ ฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
1. หนังสือการยืมตัวเจ้าหน้าทีส่ าหรับปฏิบตั งิ านทีห่ น่วยงานอื่น
2. เวปไซด์ http://web.sut.ac.th/ccs/unc/
ช่วงระยะเวลาการประเมิ น : ปีงบประมาณ
ผูใ้ ห้ข้อมูล : นายสรพัชย์ ทัพพะรังสี
ให้ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2553
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ชื่อหน่ วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป้ าหมายการจัดการความรู้ ให้ความรูร้ ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กบั บุคลากรในหน่วยงาน
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. จัดกิจกรรมประชุม ภายในฝ่ายเดือ นละ 1 ครัง้ เพื่อ ให้ทุก คนในฝ่ ายยอมรับ สิ่งใหม่ ๆ และเห็น
ความสาคัญของการจัดการองค์ความรู้ เห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ในแต่ละบุ คคล
โดยนามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทางาน และจะนาไปสู่การกาหนดแบบแผนการทางานให้เป็ น
ระบบและเป้าหมายความสาเร็จขององค์กร
2. สร้างความเข้าใจและมอบหมายงานให้บุคลากรในฝ่ายจัดหาข้อมูลเพื่อแลกเปลีย่ นความรู้ โดยใช้
เทคนิคของการเล่าเรือ่ ง กรณีทม่ี ผี ไู้ ปศึกษาดูงานเพิม่ เติมและได้นาเรือ่ งราวต่าง ๆ มาบอกต่อ
ภายในฝา่ ยฯ
3. มีการเผยแพร่วธิ กี ารใช้และการทางานของอุปกรณ์เครือข่ายภายในฝา่ ยฯ โดยมีจดุ ประสงค์ให้
สามารถใช้งานได้จริงควบคู่กบั การทางานจริง
4. มีการกาหนดปจั จัยแห่งความสาเร็จทีช่ ดั เจนคือ บุคลากรมีความรูด้ า้ นระบบเครือข่ายเพิม่ ขึน้ โดย
ผ่านการประเมิน เห็นได้จากการกรณีเกิดปญั หาและสามารถแก้ไขปญั หาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. บุคลากรภายในฝา่ ยเครือข่ายมีการยกย่องชมเชยกับผูท้ ผ่ี ่านการประเมิน และได้ใช้ประโยชน์ของ
ความสาเร็จนี้เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรูด้ า้ นอื่น ๆ ต่อไป

ข้อมูลอ้างอิ งสาหรับผูป้ ระเมิ น : ข้อมูลพืน้ ฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
1. http://web.sut.ac.th/ccs/unc/index.php
ช่วงระยะเวลาการประเมิ น : ปีงบประมาณ
ผูใ้ ห้ข้อมูล : นายสรพัชย์ ทัพพะรังสี
ให้ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2553
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ชื่อหน่ วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป้ าหมายการจัดการความรู้ ให้ความรูร้ ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กบั บุคลากรในหน่วยงาน
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
1
เรือ่ ง Integrated AD
บริษทั ยิบอินซอย จากัด
2
การสร้าระบบโทรศัพท์ IP-PBX and Voice over IP
บริษทั บีเอสดี โซลูชนั ่ จากัด
เกีย่ วกับภัยคุกคามทีเ่ กิดจากการใช้งานInternet ในปจั จุบนั และ
3
บริษทั ซิสโก้ ประเทศไทย
วิธกี ารบริหารจัดการเพื่อให้
4
ปลอดภัยจากภัยคุมคามต่าง ๆ ทาง Internet
บริษทั ซิสโก้ ประเทศไทย
5
การสร้าระบบโทรศัพท์ IP-PBX ชัน้ สูงด้วย Asterisk
บริษทั บีเอสดี โซลูชนั ่ จากัด
บริษทั Cluster Kit Training
6
หลักสูตรLinux Web Clustering
Center (CTC)
การจัดการเส้นทางเครือข่ายขัน้ สูง
7
มหาวิทยาลัยมหิดล
(Advance Routing BGP Protocol)
8
Technical Training Program Alcatel Omni PCX Enterprise
ศูนย์คอมพิวเตอร์
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน 1
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เครือข่าย

คะแนน 2
มากกว่า 2 ถึง 4 เครือข่าย

7 เครือข่าย

คะแนน 3
เท่ากับหรือมากกว่า 5 เครือข่าย

ผลการประเมิ น:
จานวนเครือข่ายที่เข้าร่วม
7 เครือข่าย
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คะแนนที่ได้
3 คะแนน

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