
เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 

 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 2: ความรวมมือกับตางประเทศ 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ: ศูนยกิจการนานาชาต ิ

เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม 

1. ศูนยกิจการนานาชาติมีการพัฒนาองคความรู โดยภายในปงบประมาณ 2551 จะมีการ

จัดทําองคความรู 1 เรื่อง คือ เอกสารคูมือการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันใน

ตางประเทศ เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานและแจกจายหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

1. มีเอกสารคูมือการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบนั

ในตางประเทศ ภายในปงบประมาณ 2551 

 



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

ชื่อหนวยงาน: ศูนยกิจการนานาชาติ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ศูนยกิจการนานาชาติมีการพัฒนาองคความรู โดยภายในปงบประมาณ 2551 จะมีการจัดทําองคความรู 1 เรื่อง คือ เอกสารคูมือการจัดทําขอตกลง

ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพื่อเปนคูมือในการปฏบิัติงานและแจกจายหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีเอกสารคูมือการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ ภายในปงบประมาณ 2551 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- ระดมความคิดเห็นในทีม เพื่อกําหนด

กรอบความรูที่เกี่ยวของ 

- เอกสารบันทึก
สรุปการประชุม 

1. การบงชี้ความรู 1-15 ก.ค.51 สามารถระบุความรู

ที่จําเปนตองใช 

1 เรื่อง - มัณฑนา/สุภาพร 

- คอมพิวเตอร - ศึกษา คนควา รวบรวมเอกสารตาง ๆ 

จากตํารา เว็บไซตเพื่อรอบรวมขอมูล

ความรูที่เกี่ยวของ (Explicit 

Knowledge) 

1 ชุดขอมูล ก.ค. 51 มีขอมูลความรูที่

รวบรวมไดและ

สามารถนําไปใชใน

ขั้นตอไปได 

- มัณฑนา/      

กรณิกาณ/ศิริรัตน 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู - Internet 

- หนังสือ/ตํารา 

- บันทึกการ
ประชุม - หารือผูมีความรู/ประสบการณ 

- ระดมสมองภายในคณะทํางาน เพื่อ

คนหาความรูจากประสบการณในการ

ทํางาน (Tacit Knowledge) ของ

คณะทํางาน 

- เอกสาร - ศิริรัตน 3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

- บันทึก จัดเก็บขอมูลความรูจากลําดับที่ 

2 เปนหมวดหมู ใหเปนระบบเพื่อการใช

งาน 

1-15 ส.ค.51 ขอมูลที่ไดจัดเก็บไว

เปนระบบแลว 

รอยละ 100 

- ไฟลรูปภาพ 

- ไฟลเอกสาร
สําหรับใชงาน 

 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยกิจการนานาชาติ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ศูนยกิจการนานาชาติมีการพัฒนาองคความรู โดยภายในปงบประมาณ 2551 จะมีการจัดทําองคความรู 1 เรื่อง คือ เอกสารคูมือการจัดทําขอตกลง

ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพื่อเปนคูมือในการปฏบิัติงานและแจกจายหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีเอกสารคูมือการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ ภายในปงบประมาณ 2551 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปน

สารสนเทศ 

1 ชุด เอกสารฉบับราง - มัณฑนา/

สุขุมาลย/สุภาพร 

4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู 

15-30 ส.ค.51 เอกสารสรุป

รายละเอียดผลการ

วิเคราะห สังเคราะห

ความรูเรื่องการ

จัดทําขอตกลงความ

รวมมือกับสถาบัน

ในตางประเทศ 

- เอกสารคูมือฉบับ
จริง 

- กรณิกาณ/ศิริรัตน 5. การเขาถึงความรู - จัดทําเอกสารขอมูลความรูที่ได ไวที่

ฝายโปรแกรม และเผยแพรเปนคูมือ

ออนไลนเขาถึงไดสะดวก 

1-10 ก.ย.51 ขอมูลความรูได

จัดเก็บไวในระบบฯ 

รอยละ 100 

- เอกสารออนไลน
บนเว็บของศูนยฯ 

- การพูดคุย
ระหวาง

คณะทํางาน 

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ ปญหาอุปสรรคที่พบและ

ระดมความคิดเพื่อพัฒนาใหสมบูรณ

ยิ่งขึ้น 

- มัณฑนา/สุภาพร 11-15 ก.ย.51 เอกสารคูมือการ

จัดทําขอตกลงฯ 

สงใหหนวยงาน

ตาง ๆ เพื่อให

ขอคิดเห็น 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 

- การประชุม
รวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยกิจการนานาชาติ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ศูนยกิจการนานาชาติมีการพัฒนาองคความรู โดยภายในปงบประมาณ 2551 จะมีการจัดทําองคความรู 1 เรื่อง คือ เอกสารคูมือการจัดทําขอตกลง

ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพื่อเปนคูมือในการปฏบิัติงานและแจกจายหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีเอกสารคูมือการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ ภายในปงบประมาณ 2551 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- เอกสารคูมือการ
จัดทําขอตกลง 

- เอกสารคูมือการจัดทําขอตกลงความ

รวมมือกับสถาบันในตางประเทศ ซึ่ง

สามารถใชเปนคูมือในการจัดทํา

ขอตกลงไดและสามารถใชเปน

เอกสารอางอิงได 

- มัณฑนา/สุภาพร 15-30 ก.ย.51 มีคูมือการจัดทํา

ขอตกลงฯ ฉบับ

สมบูรณ 

มีเอกสารคูมือ

การจัดทํา

ขอตกลงฯ ที่

สามารถเปน

คูมือการปฏิบัติ 

งานไดจริงและ

เปนเอกสาร 

อางอิงได 

7. การเรียนรู 

ผูทบทวน/อนุมัติ: นางมัณฑนา  ทยาธรรม  (หัวหนาทีม KM) 

 

 



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

 

ชื่อหนวยงาน: ศูนยกิจการนานาชาติ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ศูนยกิจการนานาชาติมีการพัฒนาองคความรู โดยภายในปงบประมาณ 2551 จะมีการจัดทําองคความรู 1 เรื่อง คือ เอกสารคูมือการจัดทํา

ขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานและแจกจายหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีเอกสารคูมือการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ ภายในปงบประมาณ 2551 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- จํานวนครั้งของ

การประชุม KM 

- ไมนอยกวา

รอยละ 90 

- การพูดคุยใน/

นอกที่ประชุม 

- ประชุม สื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจ 

และเห็นความจําเปนที่ตองมีการจัดการ

ความรู 

- - มัณฑนา 1. การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม - เอกสาร   

- พูดคุยทั่วไปเกี่ยวกับ KM 

- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง และ

ชี้แจงสรางความเขาใจ 

- ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

- การพูดคุย 2. การสื่อสาร - จัดประชุมคณะทํางานเพื่อสื่อสาร

โดยตรงและใกลชิด 

- พูดคุยเปนรายบุคคล 

- เชิญผูมีความรูและประสบการณ ดาน 

KM มาบรรยายใหความรู 

- - จํานวนบุคลากร

ที่มีความเขาใจใน

เรื่องของ KM 

- มัณฑนา 

- การประชุม 

- เอกสาร  

 

- สรางทีมงานเรียนรู 3. กระบวนการและ

เครื่องมือ - จัดสถานที่ทํางาน บรรยากาศ ใหเอื้อ

ตอการเรียนรู 

- - มีการดําเนินการ

ตามแผนกิจกรรม

ที่กําหนดไว 

- ไมนอยกวา

รอยละ 80 

- การประชุม - คณะทํางาน 

- เอกสาร 
- การพูดคุย  

 



ชื่อหนวยงาน: ศูนยกิจการนานาชาติ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ศูนยกิจการนานาชาติมีการพัฒนาองคความรู โดยภายในปงบประมาณ 2551 จะมีการจัดทําองคความรู 1 เรื่อง คือ เอกสารคูมือการจัดทํา

ขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานและแจกจายหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีเอกสารคูมือการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ ภายในปงบประมาณ 2551 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- การพูดคุย 4. การเรียนรู - สื่อสารถายทอดผลสําเร็จ และ

ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการจัดการ

ความรูที่ไดดําเนินการมา ใหทีมงาน 

KM ไดรับทราบ 

- - คณะทํางานมี

ทัศนคติในเรื่อง

ของการจัดการ

ความรูใน

ทางบวกยิ่งขึ้น 

รอยละ 90 - คณะทํางาน 

- เอกสาร 
 

5. การวัดผล - ประเมินทัศนคติของบุคลากรโดยการ

สังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรม 

KM ที่จัด 

- - สรุปผลการ

ประเมินฯ 

- การพูดคุย 1 ครั้ง - มัณฑนา 

- การประชุม คณะทํางาน 

 

- คําชมเชย 6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

- ชมเชยคณะทํางาน KM และผลงานที่

เกิดขึ้น ใหประชาคมทั้งภายในและ

นอกมหาวิทยาลัยไดทราบในโอกาส

ตาง ๆ 

- จัดของรางวัลใหตามเหมาะสม 

- - จํานวนการยก

ยองชมเชยและ

ใหรางวัลแก

คณะทํางาน KM 

ไมนอยกวา - ที่ปรึกษา 

1 ครั้ง 

ผูทบทวน/อนุมัติ: นางมัณฑนา  ทยาธรรม (หัวหนาทีม KM) 
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