
เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 1: การบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ: ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม 

1. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีคูมือการผลิตสําเนาแบบทดสอบ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี โดยเริ่มตนใชงานในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 และพัฒนาให

สมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใชในปการศึกษา 2552 

1. มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตสําเนาแบบทดสอบทุก

ขั้นตอน จัดทําเปนรูปเลมเอกสารคูมือการผลิตสําเนา

แบบทดสอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ

พัฒนาเปนคูมือที่มีกระบวนขั้นตอนที่สมบูรณ เพื่อใชงาน

ในการผลิตสําเนาแบบทดสอบ 

2. ในป 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มีเอกสารการจัดการความรู อันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่อง การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพื่อการบริการหองสมุดและ 

สื่อการศึกษา 

2. มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรู ศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพื่อการ

บริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 

3. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีเอกสารการจัดการความรู เรื่อง การเตรียมการจัด

สัมมนาทางวิชาการ: กรณีศึกษาการจัดสัมมนาทางวิชาการความรวมมือระหวางหองสมุด

สถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 25 

3. มีเอกสารการจัดการความรู เรื่องการเตรียมการจัดสัมมนา

ทางวิชาการ กรณีศึกษาการจัดสัมมนาทางวิชาการความ

รวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 

 

 

 

 

 

                                                                    
 



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีคูมือการผลิตสําเนาแบบทดสอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเริ่มตนใชงานในภาคการศึกษา 

ที่ 2 ปการศึกษา 2551 และพัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใชในปการศึกษา 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:  มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตสําเนาแบบทดสอบทุกขั้นตอน จัดทําเปนรูปเลมเอกสารคูมือการผลิตสําเนาแบบทดสอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

และพัฒนาเปนคูมือที่มีกระบวนขั้นตอนที่สมบูรณ เพื่อใชงานในการผลิตสําเนาแบบทดสอบ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- เอกสารบันทึก
สรุปการประชุม 

- สามารถระบุ
ความรูที่

จําเปนตองใช 

- ระดมความคิดเห็นในทีมเพื่อกําหนด
กรอบความรูที่เกี่ยวของ 

ไมนอยกวา  

3 ชื่อเรื่อง 

- คณะทํางานจัดทํา

คูมือผลิตสําเนา

แบบทดสอบของ 

1 ก.ค. 51 – 1. การบงชี้ความรู 

15 ก.ค. 51 

- ลําดับขอบเขตความรูกําหนดขั้นตอน
ตาง ๆ  

 

- ขอบเขตและ
ลําดับเนื้อหา 

ศบส. 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

- คนหา รวบรวมเอกสาร 
ตาง ๆ เพื่อหาความรูประเภท Explicit 

Knowledge 

- หารือผูมีความรู มีประสบการณ 

- ระดมสมองภายในทีม เพื่อ Sharing หา

ความรูประเภท Tacit Knowledge 

16 ก.ค. 51 – 

20 ส.ค. 51 

- มีสารสนเทศ
ความรูที่สามารถ

นําไปใชในขั้น

ตอไปได 

1 ชุดขอมูล - ผูปฏิบัติงานผลิต
เอกสาร 

-  

- คอมพิวเตอร 
- Internet 

- มีหัวขอขั้นตอนที่
จะนํามารวบรวม

เปนรูปเลม 

- หนังสือ 

- บันทึกการประชุม 

เพื่อ Sharing 

- เอกสาร - บันทึก ขั้นตอนตาง ๆ รวบรวมรูปแบบ 

หนาปกขอสอบ ตัวขอสอบ ใบปะหนา

ซองตนฉบับขอสอบ และเอกสารที่

เกี่ยวของ จัดเก็บเปนระบบ เพื่อการใช

งาน 

รอยละ 100 21 ส.ค. 51 – ขอมูลไดจัดเก็บไว

เปนระบบ เพื่อการ

อางอิงและรวบรวม

ใชงาน 

-  3. การจัดความรูให

เปนระบบ - ไฟลรูปภาพ 20 ก.ย. 51 

- ไฟลเอกสาร
สําหรับใชงาน 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีคูมือการผลิตสําเนาแบบทดสอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเริ่มตนใชงานในภาคการศึกษา 

ที่ 2 ปการศึกษา 2551 และพัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใชในปการศึกษา 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:  มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตสําเนาแบบทดสอบทุกขั้นตอน จัดทําเปนรูปเลมเอกสารคูมือการผลิตสําเนาแบบทดสอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

และพัฒนาเปนคูมือที่มีกระบวนขั้นตอนที่สมบูรณ เพื่อใชงานในการผลิตสําเนาแบบทดสอบ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู 

- วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปน
สารสนเทศ 

1 ชุด - เอกสารฉบับราง -  21 ก.ย. 51 – เอกสารสรุป

รายละเอียด ผลการ

วิเคราะห สังเคราะห

ความรู และขั้นตอน

การจัดทําสําเนา

แบบทดสอบ 

 10 ต.ค. 51 

- เรียบเรียงกระบวนการ ขั้นตอน 

- เอกสารคูมือฉบับ
จริง 

- จัดทําเอกสารคูมือผลิตสําเนา
แบบทดสอบของมหาวิทยาลัยที่ได ไวที่

สวนงานผลิตเอกสารกลาง และ

เผยแพรเปนคูมือออนไลน เขาถึงได

สะดวก 

11 ต.ค. 51 –   

มิ.ย. 52 

รอยละ 100 -  5. การเขาถึงความรู รูปเลมคูมือผลิต

สําเนาแบบทดสอบ 

ไดจัดเก็บไวในงาน

ผลิตอกสารกลาง 

และเผยแพรเปน

คูมือออนไลน 

- เอกสารออนไลน 

- ใชงาน 

2/2551 1 ชุด 

- ผลักดันใหมีการนําคูมือที่ไดไปใชจน
เกิดเปนผลงานจริง 

พ.ย. 51 – คูมือการผลิตสําเนา

แบบทดสอบของ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

 -  6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู มิ.ย. 52 

- ฉบับปรับปรุง 
ใชงาน ป

การศึกษา 

2552 1 ชุด 

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ ปญหาอุปสรรคที่พบ 

และระดมความคิดเพื่อพัฒนาให

สมบูรณยิ่งขึ้น 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีคูมือการผลิตสําเนาแบบทดสอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเริ่มตนใชงานในภาคการศึกษา 

ที่ 2 ปการศึกษา 2551 และพัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใชในปการศึกษา 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:  มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตสําเนาแบบทดสอบทุกขั้นตอน จัดทําเปนรูปเลมเอกสารคูมือการผลิตสําเนาแบบทดสอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

และพัฒนาเปนคูมือที่มีกระบวนขั้นตอนที่สมบูรณ เพื่อใชงานในการผลิตสําเนาแบบทดสอบ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- มีคูมือการผลิตสําเนาแบบทดสอบ ของ

มหาวิทยาลัย ใชงานในการผลิตสําเนา

แบบทดสอบไดอยางสมบูรณ และ

สามารถอางอิงได 

1 ชุด  -  พ.ค. 52 มีคูมือการผลิต

สําเนาแบบทดสอบ

ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

ฉบับสมบูรณ 

7. การเรียนรู 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายสิทธา ชัยมงคล (หัวหนาทีม KM) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ในป 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีเอกสารการจัดการความรู อันเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่อง การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 

เพื่อการบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรู ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพื่อการบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- เอกสารบันทึก
สรุปการประชุม 

- ระดมความคิดเห็นในทีม เพื่อกําหนด

กรอบความรูที่เกี่ยวของ 

- คณะทํางาน 1. การบงชี้ความรู 1 ก.ค. 51 – 

15 ก.ค. 51 

สามารถระบุขอมูลที่

จําเปนตองใช 

ขอมูลฝาย

บริการสื่อและ

ฝายบริการ

สารสนเทศ 

ฝายละ 1 ชุด 

- ตารางการ
ปฏิบัติงาน 

- ระดมสมองภายในทีม เพื่อ Sharing หา

ความรูประเภท Tacit Knowledge 

- คอมพิวเตอร -  2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

16 ก.ค. 51 – 

20 ส.ค. 51 

มีสารสนเทศความรู

ที่สามารถนําไปใช

ในขั้นตอไปได 

1 ชุดขอมูล 

- Internet 

- บันทึก 

- ตารางการ

ปฏิบัติงาน 

- เอกสารบันทึก 

ตารางการ

ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของ 

- บันทึก วิธีคิดคํานวณชั่วโมงการ

ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาของฝายบริการ

สื่อโสตทัศนและฝายบริการสารสนเทศ 

-  รอยละ 100 3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

21 ส.ค. 51 – 

25 ส.ค. 51 

ขอมูลไดจัดเก็บเปน

เอกสารคูมือเพื่อ

การอางอิง 

และใชงาน 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ในป 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีเอกสารการจัดการความรู อันเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่อง การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 

เพื่อการบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรู ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพื่อการบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู 

- วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปน
สารสนเทศ 

1 ชุด - เอกสารฉบับราง -  26 ส.ค. 51 – 

30 ส.ค. 51 

เอกสารสรุป

รายละเอียด ผลการ

วิเคราะห สังเคราะห

ความรูเรื่องการ

ปฏิบัติงานเหลื่อม

เวลาเพื่อการบริการ

หองสมุดและ

สื่อการศึกษา 

 

- เอกสารความรู

ฉบับจริง 

- จัดทําเอกสารความรูเรื่อง การปฏิบัติ 

งานเหลื่อมเวลาเพื่อการบริการ

หองสมุดและสื่อการศึกษาที่ได ไวที่

ฝายบริการสื่อโสตทัศนและฝายบริการ

สารสนเทศ และเผยแพรเปนคูมือ

ออนไลน เขาถึงไดสะดวก 

รอยละ 100 21 ส.ค. 51 –  

30 ก.ย. 52 

- เอกสารความรู

เรื่อง การปฏิบัติ 

งานเหลื่อมเวลา

เพื่อการบริการ

หองสมุดและ

สื่อการศึกษา  

-  5. การเขาถึงความรู 

- เอกสาร

ออนไลน 

- ไฟลขอมูล 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ในป 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีเอกสารการจัดการความรู อันเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่อง การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 

เพื่อการบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรู ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพื่อการบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- ผลักดันใหมีการนําความรูที่ไดไปใชจน

เกิดเปนผลงานจริง 

1 ชุด - -  1 ก.ย. 51 – เอกสารการจัดการ

ความรูเรื่องการ

ปฏิบัติงานเหลื่อม

เวลาเพื่อการบริการ

หองสมุดและ

สื่อการศึกษาของ

ศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 30 ส.ค. 52 

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ ปญหาอุปสรรคที่พบ 

และระดมความคิดเพื่อพัฒนาให

สมบูรณยิ่งขึ้น 

- มีเอกสารความรูเรื่องการปฏิบัติงาน

เหลื่อมเวลาฯ ใชอางอิงในการจัด

ตารางปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาได 

1 ชุด - -  7. การเรียนรู 1 ก.ย. 52 – มีเอกสารความรู

เรื่องการปฏิบัติงาน

เหลื่อมเวลาฯ ฉบับ

สมบูรณ 

30 ก.ย. 52 

ผูทบทวน/อนุมัติ: นางสาวมนิสรา สินปรุ (หัวหนาทีม KM) 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):    พ.ศ. 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรูอันเกิดจากการจัดสัมมนาทางวิชาการ ความรวมมือระหวาง 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:   มีเอกสารการจัดการความรู เรื่องการเตรียมการจัดสัมมนาทางวิชาการ กรณีศึกษาการจัดสัมมนาทางวิชาการความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ครั้งที่ 25 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- รายงานสรุปผล

การจัดสัมมนา 

- ระดมความรู ประสบการณ 

ขอเสนอแนะจากคณะทํางานจัดงาน

สัมมนา  

1-15 ก.ค. 51 สามารถกําหนด

ขอบเขตขอมูลที่ตอง

ใช 

คณะทํางานจัด

สัมมนา 

- สุภารักษ/

พุทธชาติ/จักรี/

คนึงนิตย 

1. การบงชี้ความรู 

 

 

- รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาฯ - สุภารักษ/

พุทธชาติ/จักรี/

คนึงนิตย 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

16-31 ก.ค. 

51 

มีขอมูลเพื่อใชในการ

ดําเนินงานในขั้นตอน

ตอไป  

1 ชุดขอมูล - เอกสารบันทึก

ผลสรุปความ

คิดเห็น 

- ระดมความคิดเห็นจากคณะทํางาน  

- รายงานสรุปผล

การจัดสัมมนา 

- จัดกลุมความรู โดยแบงออกเปน 3 

กลุม คือ กอนการสัมมนา ระหวางการ

สัมมนา และหลังการสัมมนา 

รอยละ 100 - รายงานสรุปผล

การจัดสัมมนา 

- สุภารักษ/

พุทธชาติ/จักรี/

คนึงนิตย 

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

1-15 ส.ค. 51 ขอมูลไดมีการจัดเก็บ

อยางเปนระบบเพื่อใช

เปนแนวทางในการจัด

สัมมนาทางวิชาการ 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):    พ.ศ. 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรูอันเกิดจากการจัดสัมมนาทางวิชาการ ความรวมมือระหวาง 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:   มีเอกสารการจัดการความรู เรื่องการเตรียมการจัดสัมมนาทางวิชาการ กรณีศึกษาการจัดสัมมนาทางวิชาการความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ครั้งที่ 25 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปน

สารสนเทศ 

1 ชุด - - สุภารักษ/

พุทธชาติ/จักรี/

คนึงนิตย 

4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู 

18-31 ส.ค. 

51 

เอกสารสรุปผลการ

วิเคราะห สังเคราะห

ความรูเรื่องการจัด

สัมมนาทางวิชาการ 

กรณีศึกษาการจัด

สัมมนาทางวิชาการ

ความรวมมือระหวาง

หองสมุดสถาบัน 

อุดมศึกษา ครั้งที่ 25 

- จัดทําเอกสารความรูเรื่องการ

เตรียมการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

กรณีศึกษาการจัดสัมมนาทางวิชาการ

ความรวมมือระหวางหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 25 ทั้งฉบับ

พิมพและฉบับออนไลน 

- เอกสารความรู

ฉบับพิมพ และ

ฉบับออนไลน 

รอยละ 100 1-15 ก.พ. 52 มีเอกสารความรูเรื่อง 

การเตรียมการจัด

สัมมนาทางวิชาการ 

กรณีศึกษาการจัด

สัมมนาทางวิชาการ

ความรวมมือระหวาง

หองสมุดสถาบัน 

อุดมศึกษา ครั้งที่ 25  

ทั้งฉบับพิมพและฉบับ

ออนไลน 

5. การเขาถึงความรู - สุภารักษ/

พุทธชาติ/จักรี/

คนึงนิตย 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):    พ.ศ. 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรูอันเกิดจากการจัดสัมมนาทางวิชาการ ความรวมมือระหวาง 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:   มีเอกสารการจัดการความรู เรื่องการเตรียมการจัดสัมมนาทางวิชาการ กรณีศึกษาการจัดสัมมนาทางวิชาการความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ครั้งที่ 25 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- จํานวนครั้ง
ของการใช

เอกสารฯ 

เพื่ออางอิง 

- ประชาสัมพันธ และเผยแพรเอกสาร

การจัดการความรูเรื่องการจัดสัมมนาฯ 

ใหผูสนใจทราบ 

1 ก.ย. 51- มีการใชเอกสารการ

จัดการความรูเรื่องการ

จัดสัมมนาทางวิชาการ 

กรณีศึกษาการจัด

สัมมนาทางวิชาการฯ 

เปนแนวทางในการจัด

สัมมนาเชิงวิชาการฃ 

- - สุภารักษ/

พุทธชาติ/จักรี/

คนึงนิตย 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 30 ธค. 51 

- จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู ความ

คิดเห็น ประสบการณ กับผูสนใจใน

การจัดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงใหสมบูรณ 

- จํานวนครั้ง
ของการจัด

เสวนา 

- เผยแพรเอกสารการจัดการความรู 

เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการฯ  

ใหกับหนวยงานอื่น ๆ ที่สนใจและใช

เปนแนวทาง 

- - สุภารักษ/

พุทธชาติ/จักรี/

คนึงนิตย 

- จํานวนครั้ง

ของการใช

เอกสารฯ 

อางอิง 

1-31 ม.ค. 52 มีการใชเอกสารความรู

เรื่องการจัดสัมมนา

ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 

25 ฉบับสมบูรณ 

7. การเรียนรู 

 

 

ผูทบทวน/อนุมัติ: นางสุภารักษ เมินกระโทก (หัวหนาทีม KM) 

 

 
 

                                                                    
 



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

 

ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):   ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีคูมือการผลิตสําเนาแบบทดสอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเริ่มตนใชงานในภาคการศึกษา 

ที่ 2 ปการศึกษา 2551 และพัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใชในปการศึกษา 2552 

  หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตสําเนาแบบทดสอบทุกขั้นตอน จัดทําเปนรูปเลมเอกสารคูมือการผลิตสําเนาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 

พัฒนาเปนคูมือที่มีกระบวนขั้นตอนที่สมบูรณ เพื่อใชงานในการผลิตสําเนาแบบทดสอบ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความ

เขาใจ และเห็นความจําเปนที่ตองมีการ

จัดการความรู 

- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง และ

ชี้แจงสรางความเขาใจ 

- - คาเฉลี่ยการเขา

รวมกิจกรรม KM 

ของทีมงาน ใน

กิจกรรมตาง ๆ ที่

จัด 

ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

- - - 

2. การสื่อสาร - จัดประชุมกลุมยอยบอยครั้ง เพื่อ

สื่อสารโดยตรงและใกลชิด 

- พูดคุยเปนรายบุคคล 

- แลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง

ผูปฏิบัติงานดานการผลิตเอกสาร 

- - จํานวนบุคลากร

ที่มีความเขาใจใน

เรื่องของ KM 

 

ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

- - - 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- สรางทีมงานเรียนรู 

- สรางเครือขาย KM กับกลุมอื่น ๆ 

- จัดสถานที่ทํางาน บรรยากาศ และ

เครื่องมือ ICT ใหเอื้อตอการเรียนรู 

- - มีการดําเนินการ

ตามแผนกิจกรรม

ที่กําหนดไว 

- มีเครือขาย KM 

กับกลุมอื่น 

- ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

 

-  ไมนอยกวา 

1 เครือขาย 

- - - 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):   ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีคูมือการผลิตสําเนาแบบทดสอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเริ่มตนใชงานในภาคการศึกษา 

ที่ 2 ปการศึกษา 2551 และพัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใชในปการศึกษา 2552 

  หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตสําเนาแบบทดสอบทุกขั้นตอน จัดทําเปนรูปเลมเอกสารคูมือการผลิตสําเนาแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 

พัฒนาเปนคูมือที่มีกระบวนขั้นตอนที่สมบูรณ เพื่อใชงานในการผลิตสําเนาแบบทดสอบ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4. การเรียนรู - สื่อสารถายทอดผลสําเร็จ และ

ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการจัดการ

ความรูที่ไดดําเนินการมา ใหทีมงาน 

KM ไดรับทราบ 

- - บุคลากรในกลุมมี

ทัศนคติในเรื่อง

ของการจัดการ

ความรูใน

ทางบวกยิ่งขึ้น 

รอยละ 90 - - - 

5. การวัดผล - ประเมินทัศนคติของบุคลากรโดยการ

สังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรม 

KM ที่จัดในกลุมและระหวางกลุม 

- - สรุปผลการ

ประเมินฯ 

3 ครั้ง/ป - - - 

6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

- กลาวชมเชยบุคลากร KM และผลงาน

ที่เกิดขึ้น ในโอกาสตาง ๆ ให

ประชาคมทั้งภายในและนอก

มหาวิทยาลัยไดทราบ 

- จัดของรางวัลใหตามเหมาะสม 

- - จํานวนการยก

ยองชมเชยและ

ใหรางวัลแก

บุคลากรในทีม 

KM 

ไมนอยกวา - - - 

2 ครั้ง/ป 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายสิทธา  ชัยมงคล (หัวหนาทีม KM) 

 

 

 

 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ในป 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรู อันเกิดจาการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่อง การปฏิบัติงาน 

  เหลื่อมเวลาเพื่อการบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรู ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพื่อการบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความ

เขาใจ และเห็นความจําเปนที่ตองมีการ

จัดการความรู 

- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง และ

ชี้แจงสรางความเขาใจ 

- - คาเฉลี่ยการเขา

รวมกิจกรรม KM 

ของทีมงาน ใน

กิจกรรมตาง ๆ ที่

จัด 

ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

- - - 

2. การสื่อสาร - จัดประชุมกลุมยอยบอยครั้ง เพื่อ

สื่อสารโดยตรงและใกลชิด 

- พูดคุยเปนรายบุคคล 

- แลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง

ผูปฏิบัติงานแบบเหลื่อมเวลา 

- - จํานวนบุคลากร

ที่มีความเขาใจใน

เรื่องของ KM 

ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

- - - 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- สรางทีมงานเรียนรู 

- สรางเครือขาย KM กับกลุมอื่น  

- จัดสถานที่ทํางาน บรรยากาศ และ

เครื่องมือ ICT ใหเอื้อตอการเรียนรู 

- - มีการดําเนินการ

ตามแผนกิจกรรม

ที่กําหนดไว 

- มีเครือขาย KM 

กับกลุมอื่น 

- ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

 

- ไมนอยกวา 1 

เครือขาย 

- - - 

4. การเรียนรู - สื่อสารถายทอดผลสําเร็จ และ

ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการจัดการ

ความรูที่ไดดําเนินการมา ใหทีมงาน 

KM ไดรับทราบ 

- - บุคลากรในกลุมมี

ทัศนคติในเรื่อง

ของการจัดการ

ความรูในทาง 

บวกยิ่งขึ้น 

รอยละ 90 - - - 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ในป 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรู อันเกิดจาการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่อง การปฏิบัติงาน 

  เหลื่อมเวลาเพื่อการบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรู ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพื่อการบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

5. การวัดผล - ประเมินทัศนคติของบุคลากรโดยการ

สังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรม 

KM ที่จัดในกลุมและระหวางกลุม 

- - สรุปผลการ

ประเมินฯ 

3 ครั้ง/ป - - - 

- จํานวนการยก

ยองชมเชยและ

ใหรางวัลแก

บุคลากรในทีม 

KM 

- กลาวชมเชยบุคลากร KM และผลงาน

ที่เกิดขึ้นในโอกาสตาง ๆ ใหประชาคม

ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยได

ทราบ 

ไมนอยกวา - - - - 6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 2 ครั้ง/ป 

- จัดของรางวัลใหตามเหมาะสม 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นางสาวมนิสรา สินปรุ (หัวหนาทีม KM) 

 

 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  พ.ศ. 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรู อันเกิดจากการจัดสัมมนาทางวิชาการความรวมมือระหวาง 

  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีเอกสารการจัดการความรู เรื่องการจัดสัมมนาทางวิชาการ กรณีศึกษาการจัดสัมมนาทางวิชาการความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- กําหนดนโยบาย เปาหมาย และภารกิจ

รวมกัน 

1-15 ก.พ.52 - คาเฉลี่ยการเขา

รวมกิจกรรม KM 

ของทีมงานใน 

กิจกรรมตางๆ  

ที่จัด 

ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

- - คณะทํางาน 

2. การสื่อสาร - ประชุมชี้แจงรายงานผลการดําเนินงาน 

ปญหาอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะ 

16-28 ก.พ.52 - จํานวนบุคลากร

ที่มีความเขาใจใน

เรื่องของ KM 

ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

- - คณะทํางาน 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- สรางทีมงานเรียนรู 

- สรางเครือขาย KM กับกลุมอื่น  

- เครื่องมือ ICT ที่เอื้อตอการเรียนรู 

1-15 มี.ค.52 - มีการดําเนินการ

ตามแผนกิจกรรม

ที่กําหนดไว 

- มีเครือขาย KM 

กับกลุมอื่น 

- ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

 

- ไมนอยกวา 1 

เครือขาย 

- - คณะทํางาน 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  พ.ศ. 2552 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดทําเอกสารการจัดการความรู อันเกิดจากการจัดสัมมนาทางวิชาการความรวมมือระหวาง 

  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีเอกสารการจัดการความรู เรื่องการจัดสัมมนาทางวิชาการ กรณีศึกษาการจัดสัมมนาทางวิชาการความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4. การเรียนรู - สื่อสารถายทอดผลสําเร็จ และ

ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการจัดการ

ความรูที่ไดดําเนินการมา ใหทีมงาน 

KM ไดรับทราบ 

16-31 มี.ค.52 - บุคลากรในกลุมมี

ทัศนคติในเรื่อง

ของการจัดการ

ความรูในทาง 

บวกยิ่งขึ้น 

รอยละ 90 - - คณะทํางาน 

5. การวัดผล - สรางเครื่องมือวัดผล 1-15 เม.ย.52 - เอกสารผลการ

ประเมินฯ 

- แบบ

ประเมินผล 

2 ครั้ง/ป - คณะทํางาน 

- แบบสํารวจผล 

- มีการประกวด และมอบของรางวัล 6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

16-30 เม.ย.52 - จํานวนการ

ประกวดแขงขัน 

ไมนอยกวา - - คณะทํางาน 

- มอบวุฒิบัตร 1 ครั้ง/ป 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นางสุภารักษ เมินกระโทก (หัวหนาทีม KM) 
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