
การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด(KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด ล าดับองค์ความรู้ที่จ าเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพองค์กรตาม
มาตรฐานสากล 

3.2  มีระบบการ
บริหารงานสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

3.5  มีโครงสร้างองค์กรที่
คล่องตัว 
 

ร้อยละของผลประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 

 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
 
คะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

> ร้อยละ 80  
 
 
 
 

 

> ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

> 3.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การออกข้อสอบ การวัด และการ
ประเมินผล 
2. งานสารบรรณท่ีบุคลากรควรรู้ 
 
 
 
1. การบริหารแบบยุทธศาสตร์ 
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
3. การบริหารโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้คือ 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 

ความรู้แผนที่1 
  
  

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :  
การออกข้อสอบ การวัด และการประเมินผล 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  
คณาจารย์ต้องการพัฒนางานสอนให้มปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท าKM :    
ร้อยละของผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 

ความรู้แผนที่2 
  
  

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :  
งานสารบรรณท่ีบุคลากรควรรู้ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  
คณะฯมีการปรับโครงสร้างคณะ และมีการเปลี่ยนการบริหารแบบยุทธศาสตร์จึงต้องมีถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้บริหารรุ่นใหม่ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท าKM :  
ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร มากกว่าร้อยละ 80 

ผู้ทบทวน: 
 

ประธานผู้ทบทวนแผนการจัดการความรู้ 

ผู้อนุมัติ: 
 

คณบดี 
 



แผนการจัดการความรู้แผนที่1 (KM Action Plan) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น(K) : งานสารบรรณท่ีบุคลากรควรรู้ 

ตัวช้ีวัด(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์ : ร้อยละของผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดีขึ้นไป  

เป้าหมายของตัวชี้วัด : มากกว่าร้อยละ 80 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 จัดประชุมทีมงานก าหนด
องค์ความรู้ที่จ าเป็นและ
จัดท าแผนฯ 

17 มค. 58 แผนการจัดการ
ความรู้ 

 ได้แผนกิจกรรม
ตามแนวทาง 
SECI Model 

 คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

ตามแผน   

2 จัดถ่ายทอดประสบการณ์
จากผู้เชี่ยวชาญ(Face to 
Face) 

20 มีค.58 ผู้เข้าร่วมได้รับ
ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผลประเมิน
ความรู้ที่ได้รับ
ระดับดีข้ึนไป 

บุคลากรใน
ส านักงานฯ 

คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

ก าลังเตรียม
ด าเนินการ 

Tacit 
Knowledge 

3 รวบรวมรูปแบบและ
วิธีการท า 5ส จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 

1-4 เมย.
58 

จ านวนความรู้ที่
รวบรวม 

ความรู้และวิธี
ปฏิบัติในรูปของ
เอกสาร 

 คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

   

4 จัดประชุมเล่าเรื่อง(Story 
Telling) จากการรวบรวม
เอกสาร 

9 เมย.58 ความรู้และวิธีปฏิบัติ
ที่สรุปในรูปของ
เอกสาร 

ความรู้และวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในรูปเอกสาร 

บุคลากรใน
ส านักงานฯ 

คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

  Explicit 
Knowledge 

 



แผนการจัดการความรู้แผนที่1 (KM Action Plan)(ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น(K) : งานสารบรรณท่ีบุคลากรควรรู้ 

ตัวช้ีวัด(KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์ : ร้อยละของผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดีขึ้นไป  

เป้าหมายของตัวชี้วัด : มากกว่าร้อยละ 80 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

5 รวบรวมความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญและสรุปจาก
การเล่าเรื่องเข้าด้วยกัน 

16-18 
เมย.58 

องค์ความรู้เทคนิค
งานสารบรรณ 

จดัท าเป็นคู่มือ
ในรูป PDF 

 คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

 Combination 

6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในคณะ 

21-24 
เมย.58 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทั้งหมด 

บุคลากรใน
ส านักงานฯ 

คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

 Knowledge 
Forum 

7 เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์
http://econ.src.ku.ac.th 

28-30   
เมย.58 

   คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

  

8 ติดตามและประเมินผลการ
น าองค์ความรู้ไปใช้ 

30 พค.58 
ขึ้นไป 

คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมิน 5ส 
ทั้งหมด 
 
 

มากกว่าร้อยละ 
80 

บุคลากรใน
ส านักงานฯ 

คณะกรรมการประจ า
ส านักงานเลขานุการ 

 ติดตามเม่ือสิ้น 
ปีงบประมาณ 

 


