
เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 4: การพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา (ลักษณะงานที่นักศึกษาตองปฏิบตัใินสถานประกอบการ) 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ: โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู  (Desired State) หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม 

1. มีระบบการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาที่มีประสทิธิภาพในปการศึกษา 2552 1. มีระบบการปฏิบัติงานทีพ่รอมใชงานในรูปเอกสารของฝาย

พัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

 

                                                                    
 



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

ชื่อหนวยงาน: โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีระบบการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพในปการศึกษา 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีระบบการปฏิบัติงานที่พรอมใชงานในรูปเอกสารของฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- เอกสารบันทึก
สรุปการประชุม 

- กําหนดความรูที่เรามีอยูและถูกจัดเก็บ
ไวแลว 

1 ก.ค. 51 – 

15 ก.ค. 51 

สามารถระบุความรู

ที่ตองการได 

3 กลุมความรู - ดร.อลงกต       

ยะไวทย และคณะ 

1. การบงชี้ความรู 

- กําหนดความรูที่เรามีอยูแตยังไมถูก
จัดเก็บอยางเปนระบบ 

- กําหนดความรูที่เราตองการศึกษา
คนควาเพิ่มเติม 

- รวบรวมความรูที่อยูในรูปของเอกสารใน
โครงการทั้งที่ถูกจัดเก็บไวแลวและยังไม

มีการจัดเก็บ 

- เอกสารขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

16 ก.ค. 51 – 

31 ส.ค. 51 

สามารถระบุไดวา

ความรูที่อยูอยูใน

รูปแบบใดบาง 

ไดความรู 3 ชุด

ขอมูล 

- ดร.อลงกต       

ยะไวทย และคณะ 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

- Fileขอมูลตางๆ 

- ระบุความรูที่ตองการวาอยูในตัวบุคคล
ใดบาง 

- ตํารา วารสาร

งานวิจัยที่

เกี่ยวของ - แสวงหาความรูจากตํารา บทความ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา 

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

- นําความรูที่ไดมาทั้งหมดมาจัดแบงเปน

กลุมหัวขอตามกระบวนการทํางาน 

1 ก.ย. 51 – 

15 ก.ย. 51 

กลุมหัวขอความรู

ตามกระบวนการ

ทํางาน 

ไมนอยกวา 5 

หัวขอ 

- ระบบ  

e-document 

- ดร.อลงกต       

ยะไวทย และคณะ 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีระบบการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพในปการศึกษา 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีระบบการปฏิบัติงานที่พรอมใชงานในรูปเอกสารของฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

-  วิเคราะหและปรับความรูที่ไดมา

ทั้งหมดใหสอดคลองกับบริบทของ 

มทส. 

16 ก.ย. 51 – 

15 ต.ค. 51 

กระบวนการและ

ขั้นตอนการทํางาน 

1 ระบบ - ระบบ  

e-document 

- ดร.อลงกต       

ยะไวทย และคณะ 

4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู 

-  เขียนกระบวนการทํางานใหอยูรูปของ 

Work Flow 

- ระบบ e-

document 

ครบถวนทั้ง

ระบบ 

- ดร.อลงกต       

ยะไวทย และคณะ 

16 ต.ค. 51 –  

20 ต.ค. 52 

แหลงความรูเรื่อง

ระบบการพัฒนา

คุณภาพงานสหกิจ

ศึกษาไดจัดเก็บไว

ในระบบฯ 

5. การเขาถึงความรู -  จัดเก็บไวในรูปแหลงจัดเก็บความรู

อิเล็กทรอนิกสที่พนักงานทุกคน

สามารถเขาถึงไดโดยงานทั้งในรูป

เอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

- ระบบ e-

document 

- แบงปนและแลกเปลี่ยนความรูกับฝาย

อื่นที่เกี่ยวของในโครงการสหกิจ

ศึกษาฯ และ มทส. ไดใหความเห็น 

ทุกฝายที่

เกี่ยวของ 

- ดร.อลงกต       

ยะไวทย และคณะ 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 

21 ต.ค. 51 – 

31 ธ.ค. 51 

เผยแพรความรูให

ทุกฝายที่เกี่ยวของ

ไดมีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนความรู

ทั้งภายในและ

ภายนอกโครงการฯ 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีระบบการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพในปการศึกษา 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีระบบการปฏิบัติงานที่พรอมใชงานในรูปเอกสารของฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- ระบบ e-

document 

- ความรูในระบบการพัฒนาคุณภาพ

งานสหกิจศึกษาที่ไดรับการจัดการแลว

ไดนําไปใชประโยชนในการดําเนินงาน

สหกิจศึกษา 

 1 เลม - ดร.อลงกต       

ยะไวทย และคณะ 

1 ม.ค. 51 – 

31 ม.ค.  52 

มีคูมือระบบการ

พัฒนาคุณภาพ

งานสหกิจศึกษาที่

งายตอการเรียนรู

ของบุคคลตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ 

7. การเรียนรู 

ผูทบทวน/อนุมัติ : อาจารย ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย (หัวหนาทีม KM) 

 
 

                                                                    
 



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

ชื่อหนวยงาน: โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีระบบการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพในปการศึกษา 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีระบบการปฏิบัติงานที่พรอมใชงานในรูปเอกสารของฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

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 

 

- - ดร.อลงกต    

ยะไวทย และ

คณะ 

2. การสื่อสาร - จัดประชุมกลุมยอยบอยครั้ง เพื่อ

สื่อสารโดยตรงและใกลชิด 

- พูดคุยเปนรายบุคคล 

- เชิญผูมีความรูและประสบการณ ดาน 

KM มาบรรยายใหความรู 

- - จํานวนบุคลากร

ที่มีความเขาใจใน

เรื่องของ KM 

 

- ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

 

- - ดร.อลงกต    

ยะไวทย และ

คณะ 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- สรางทีมงานเรียนรู 

- สรางเครือขาย KM กับหนวยงานอื่น ๆ 

- จัดสถานที่ทํางาน บรรยากาศ และ

เครื่องมือ ICT ใหเอื้อตอการเรียนรู 

- - มีการดําเนินการ

ตามแผนกิจกรรม

ที่กําหนดไว 

- มีเครือขาย KM 

กับหนวยงานอื่น 

- ไมนอยกวา

รอยละ 80 

 

- ไมนอยกวา 

1 เครือขาย 

- - ดร.อลงกต    

ยะไวทย และ

คณะ 



ชื่อหนวยงาน: โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีระบบการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพในปการศึกษา 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีระบบการปฏิบัติงานที่พรอมใชงานในรูปเอกสารของฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4. การเรียนรู - สื่อสารถายทอดผลสําเร็จ และ

ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการจัดการ

ความรูที่ไดดําเนินการมา ใหทีมงาน 

KM ไดรับทราบ 

- - บุคลากรในกลุมมี

ทัศนคติในเรื่อง

ของการจัดการ

ความรูในทาง 

บวกยิ่งขึ้น 

รอยละ 90 - - ดร.อลงกต    

ยะไวทย และ

คณะ 

5. การวัดผล - ประเมินทัศนคติของบุคลากรโดยการ

สังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรม 

KM ที่จัดในกลุมและระหวางกลุม 

- - สรุปผลการ

ประเมินฯ 

3 ครั้ง/ป - - ดร.อลงกต    

ยะไวทย และ

คณะ 

6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

- กลาวชมเชยบุคลากร KM และผลงาน

ที่เกิดขึ้น ในโอกาสตาง ๆ ให

ประชาคมทั้งภายในและนอก

มหาวิทยาลัยไดทราบ 

- จัดของรางวัลใหตามเหมาะสม 

- - จํานวนการยก

ยองชมเชยและ

ใหรางวัลแก

บุคลากรในทีม 

KM 

ไมนอยกวา - - ดร.อลงกต    

ยะไวทย และ

คณะ 

2 ครั้ง/ป 

ผูทบทวน/อนุมัติ : อาจารย ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย (หัวหนาทีม KM) 
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