ชื่อหน่ วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป้ าหมายการจัดการความรู้ ระบบการให้บริการด้านระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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. มีก ารพูด คุ ย แลกเปลี่ยนข้อ มูล เดือ นละ 1 ครัง้ เพื่อ ระดมความรู้ข องแต่ ล ะบุ ค คล และแบ่ ง ป นั
ประสบการณ์การให้บริการ
2. มีการจัดการด้านความรู้ ทักษะ และรวบรวมข้อมูลการให้บริการในขัน้ ตอนต่างๆ ประกอบด้วย งาน
รับโทรศัพท์ (Operator) งานด้านซ่อมบารุง ตามประสบการณ์การทางานของแต่ละบุคคล
3. ทาการวิเคราะห์และจัดทาขัน้ ตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบ โดยจัดทา FLOW การทางานในทุก
งานบริการ
4. จัดทาเอกสาร คู่มอื บอกวิธกี ารใช้งานระบบโทรศัพท์ ตลอดจนการแจ้งซ่อมบนเวปไซด์ (Web Site)
http://eccs.sut.ac.th/ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการทางานการแจ้งซ่อมได้ทุกขัน้ ตอน
และรวดเร็ว
ข้อมูลอ้างอิ งสาหรับผูป้ ระเมิ น : ข้อมูลพืน้ ฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
1. หนังสือคู่มอื การใช้ระบบโทรศัพท์ SUT Phone Book
2. เวปไซด์แจ้งซ่อม http://eccs.sut.ac.th/
ช่วงระยะเวลาการประเมิ น : ปีงบประมาณ
ผูใ้ ห้ข้อมูล : นายอานาจ จงมอบกลาง
ให้ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2553
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ชื่อหน่ วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป้ าหมายการจัดการความรู้ ระบบการให้บริการด้านระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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
3




3



3



3



3
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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 ด้พบ
2. จัดให้บุคลากรแลกเปลีย่ นความรู้ วางแผนขัน้ ตอนการทางาน มีการบันทึกเรือ่ งเล่าและองค์ความรู้
ทีใ่ ช้ดาเนินงานทีเ่ หมาะสมและปฏิบตั ไิ ด้จริงก่อนการเผยแพร่
3. มีการติดตาม ตรวจสอบการทางานตามขัน้ ตอน
4. มีการเผยแพร่ขนั ้ ตอนการทางานและตรวจสอบการทางานทีเ่ วปไซด์ http://eccs.sut.ac.th/
5. มีก ารก าหนดป จั จัย แห่ ง ความส าเร็จ ที่ช ัด เจนคือ ผู้ร บั บริก ารสามารถติด ตามตรวจสอบการ
ให้บริการได้ทุกขัน้ ตอน เห็นได้จากการกรณีเกิดปญั หาตามงานและยังไม่ได้รบั บริการใด ๆ จากผู้
ให้บริการ จะทราบได้ว่าในขณะปจั จุบนั งานได้ตกค้างอยู่ทใ่ี ด
6. บุคลากรได้รบั การยอมรับในการให้บริการ จากการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจเพื่อประเมินผล
ระบบการให้บริการด้านระบบโทรศัพท์
ข้อมูลอ้างอิ งสาหรับผูป้ ระเมิ น : ข้อมูลพืน้ ฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
1. เวปไซด์ http://web.sut.ac.th/ccs/unc/index.php
2. เวปไซด์ http://eccs.sut.ac.th/
3. ผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการงานด้านระบบโทรศัพท์
ช่วงระยะเวลาการประเมิ น : ปีงบประมาณ
ผูใ้ ห้ข้อมูล : นายอานาจ จงมอบกลาง
ให้ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2553
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ชื่อหน่ วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป้ าหมายการจัดการความรู้ ระบบการให้บริการด้านระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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
หลักสูตรการติดตัง้ ดูแล ซ่อมบารุงระบบโทรศัพท์ ยีห่ อ้ Alcatel
บริษทั อธิเทเลคอม จากัด
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
2
หลักสูตร Call Center (งานบริการของโทรศัพท์)
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3
การสร้างระบบโทรศัพท์ IP-PBX ชัน้ สูงด้วย Asterisk
บริษทั บีเอสดี โซลูชนั ่ จากัด
4
หลักสูตรการติดตัง้ ระบบ SMS Server Monitoring
บริษทั บีเอสดี โซลูชนั ่ จากัด
5
Technical Training Program Alcatel Omni PCX Enterprise
บริษทั อธิ เทเลคอม จากัด
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน 1
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เครือข่าย

คะแนน 2
มากกว่า 2 ถึง 4 เครือข่าย

2 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 ยู่และความรู้ท่ีได้รบั
เพิม่ เติมมาปรับใช้ควบคู่กบั ปฏิบตั งิ านจริงและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลอ้างอิ งสาหรับผูป้ ระเมิ น : ข้อมูลพืน้ ฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
1. เอกสารการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา
ช่วงระยะเวลาการประเมิ น : ปีงบประมาณ
ผูใ้ ห้ข้อมูล : นายอานาจ จงมอบกลาง
ให้ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2553
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