
1.   คณะทํางานการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management: KM)  

ศูนยคอมพิวเตอร 
 ชุดที่ 1 

1. นายอํานาจ จงมอบกลาง หัวหนาคณะทํางาน 
2. นายประสาน บรรจงปรุ คณะทํางาน 
3. นายเสมา ปลอดโคกสูง คณะทํางาน 
4. นางอุไร เพ่ือนเกาะ คณะทํางาน 
5. นางสายสุณีย มวมขุนทด คณะทํางาน 
6. นางสุพัตรา จึงพัฒนาวดี  คณะทํางาน 
7. นางสาวสุกัญญา มะแมน  คณะทํางานและเลขานุการ 

 ชุดที่ 2 
1. นายนิยม ประทุมมา หัวหนาคณะทํางาน 
2. ร.ท.นพดล วันเปลี่ยนส ี คณะทํางาน 
3. นายโกเมณ ดกโบราณ คณะทํางาน 
4. นายปุณณรัตน สุขุประการ คณะทํางาน 
5. นางสาวเฉลยีว สรอยสูงเนิน คณะทํางาน 
6. นางสาวเขตศริิ ศรีพรม  คณะทํางานและเลขานุการ 

 ชุดที่ 3 
1. นายสรพัชย ทัพพะรังส ี หัวหนาคณะทํางาน 
2. นายวัฒนา เวชวิริยกลุ คณะทํางาน  
3. นายณัฐพันธ ศรีศุภมิตร คณะทํางาน  
4. นายสมบัติ สบืคา คณะทํางาน   
5. นายสมชาย ศริิสูงเนิน คณะทํางาน  
6. น.ส.ราตรี ทิพมอม คณะทํางานและเลขานุการ  

2. ขอบเขตการบริหารจัดการความรู  (KM Focus Area) 
ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

1. การใหบริการดานระบบโทรศัพท 
2. ดานการใหบริการ การซอมบํารุง ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
3. จัดการความรูดานการบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Network 

Management) โดยการแบงหมวดความรูอยางชัดเจน เปนระดับ เขาใจงายและสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง 
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3. เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 1: 1) การใหบริการดานระบบโทรศัพท 2) ดาน
การใหบริการ การซอมบํารุง ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 3) จัดการความรูดานการบริหารจัดการ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Network Management) โดยการแบงหมวดความรูอยางชัดเจน เปนระดบั เขาใจ
งายและสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: ศูนยคอมพิวเตอร 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
1. ระบบการใหบริการดานระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
2. ความรูทางดานการแกปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรดวย

ตนเอง 
3. ใหความรูระบบเครือขายคอมพิวเตอรกับบุคลากรใน

หนวยงาน 

1. มีขั้นตอนการใหบริการท่ีสามารถติดตาม 
ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

2. มีขั้นตอนการใหบริการท่ีสามารถเขาใจได 
 
3. บุคลากรมีความรูดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร

เพ่ิมขึ้น 
 



4. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน: ฝายโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ระบบการใหบริการดานระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีขั้นตอนการใหบริการที่สามารถติดตาม ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงชี้ความรู -  ระดมความรู ประสบการณ
และขอเสนอแนะการ
ใหบริการ 

24 พ.ย.51 – 
7 ธ.ค.51 

-  สามารถระบุ 
   ความรูที่ 
   จําเปนตองใช 

-  ทําใหงาน
บริการมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

-  เอกสารการ 
   ใหบริการ 

 อํานาจ จงมอบกลาง 
ประสาน บรรจงปรุ 
เสมา ปลอดโคกสูง 
อุไร  เพื่อนเกาะ 
สุพัตรา จึงพัฒนาวดี 
สายสุณีย มวมขุนทด 
สุกัญญา มะแมน 

2. การสรางและแสวงหา
ความรู 

-  คนหา รวบรวม 
   เอกสารตางๆ เพื่อหา 
   ความรูประเภท Explicit  
   Knowledge  
-  ระดมแนวความคิด เพื่อ 
   หาความรูประเภท Tacit  
   Knowledge 

8 – 31 ธ.ค. 51 -  มีขอมูลการ 
   ใหบริการใน 
   ขั้นตอนตางๆ 

1 ชุด ขอมูล - คอมพิวเตอร 
- อินเตอรเน็ต 
- เอกสารการ 
  ใหบริการ 

 อํานาจ จงมอบกลาง 
ประสาน บรรจงปรุ 
เสมา ปลอดโคกสูง 
อุไร  เพื่อนเกาะ 
สุพัตรา จึงพัฒนาวดี 
สายสุณีย มวมขุนทด 
สุกัญญา มะแมน 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ -  จัดทําขั้นตอนการ 
  ใหบริการอยางเปนระบบ 

1 – 31 ม.ค.52 -  ขอมูลได 
   จัดเก็บไวเปน 
   ระบบ เพื่อ 
   อางอิงและ 
   รวบรวมการ  
   ใชงาน 

 - เอกสารการ 
  ใหบริการของ 
  ฝายโทรคมนาคม 

 อํานาจ จงมอบกลาง 
ประสาน บรรจงปรุ 
เสมา ปลอดโคกสูง 
อุไร  เพื่อนเกาะ 
สุพัตรา จึงพัฒนาวดี 
สายสุณีย มวมขุนทด 
สุกัญญา มะแมน 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ระบบการใหบริการดานระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีขั้นตอนการใหบริการที่สามารถติดตาม ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4. การประมวลและกลั่นกรอง 
ความรู 

- วิเคราะหขั้นตอน 
  (Flow) การทํางานใน   
   แตละขั้นตอนได 

1 – 8 ก.พ.52 -  เอกสารสรุป 
   การใหบริการ 
   ของฝาย 
   โทรคมนาคม 

 - เอกสารฉบับราง  อํานาจ จงมอบกลาง 
ประสาน บรรจงปรุ 
เสมา ปลอดโคกสูง 
อุไร  เพื่อนเกาะ 
สุพัตรา จึงพัฒนาวดี 
สายสุณีย มวมขุนทด 
สุกัญญา มะแมน 

5. การเขาถึงความรู - จัดทําคูมือขั้นตอน  
  (Flow) การใหบริการได 

9 – 28 ก.พ. 52 - เอกสารการ 
  ใหบริการของ 
   ฝายฯ 
- ไฟลขอมูล 
 

 - เอกสารคูมือ 
  การใหบริการ 
  ของฝายฯ 
- เอกสาร Online 

 อํานาจ จงมอบกลาง 
อุไร  เพื่อนเกาะ 
สุพัตรา จึงพัฒนาวดี 
สายสุณีย มวมขุนทด 
สุกัญญา มะแมน 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

-  จัดใหมีการแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นของ 
   ขั้นตอนการใหบริการใน 
   แตละขั้นตอนเพื่อ 
   ปรับปรุงการใหบริการที่ 
   มีประสิทธิภาพ 

1 –15 มี.ค. 52 - เอกสารการ 
 ใหบริการของ 
  ฝาย 

1 ชุด   อํานาจ จงมอบกลาง 
ประสาน บรรจงปรุ 
เสมา ปลอดโคกสูง 
อุไร  เพื่อนเกาะ 
สุพัตรา จึงพัฒนาวดี 
สายสุณีย มวมขุนทด 
สุกัญญา มะแมน 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ระบบการใหบริการดานระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีขั้นตอนการใหบริการที่สามารถติดตาม ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

7. การเรียนรู - มีขั้นตอนการใหบริการที่ 
  ชัดเจน สามารถ 
  ตรวจสอบและติดตามได 
  อยางรวดเร็ว 

16 – 31 มี.ค. 52 - มีคูมือขั้นตอน 
  การใหบริการ 
  ของฝายได  
  อยางละเอียด 

1 ชุด - คอมพิวเตอร 
- เครื่องพิมพ 
- หมึก 
- กระดาษ 

 อํานาจ จงมอบกลาง 
ประสาน บรรจงปรุ 
เสมา ปลอดโคกสูง 
อุไร  เพื่อนเกาะ 
สุพัตรา จึงพัฒนาวดี 
สายสุณีย มวมขุนทด 
สุกัญญา มะแมน 

ผูทบทวน/อนุมัติ : .นายอํานาจ จงมอบกลาง (หัวหนาทีม KM) 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายเทคนิคคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร. 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ความรูทางดานการแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีขั้นตอนการใหบริการที่สามารถเขาใจได 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงชี้ความรู -  ระดมความรู ประสบการณ
และขอเสนอแนะการ
ใหบริการ 

1 – 31 ต.ค. 51 -  สามารถระบุ 
   ความรูที่  
   จําเปนตองใช 

- ทําใหงาน 
  บริการมี 
  ประสิทธิภาพ 
  ยิ่งขึ้น 

-  เอกสารการ 
  ใหบริการ 

 นิยม ประทุมมา 
นพดล  วันเปลี่ยนสี 
โกเมณ ดกโบราณ
ปุณณรัตน สุขุ
ประการ 
เขตศิริ ศรีพรหม 
เฉลียว สรอยสูงเนิน 

2. การสรางและแสวงหา
ความรู 

-  การคนหา รวบรวม 
   เอกสารตางๆ เพื่อหา 
   ความรูประเภทExplicit  
   Knowledge 
-  ระดมแนวความคิด เพื่อ 
   หาความรูประเภท  
   Tacit Knowledge 

1 พ.ย. 51 - 
1 ธ.ค. 51 

-  มีขอมูลการ 
   ใหบริการใน 
   ขั้นตอนตางๆ 

1 ชุด ขอมูล -  คอมพิวเตอร 
-  Internet 
-  เอกสารการ 
   ใหบริการ 

 นิยม ประทุมมา 
นพดล วันเปลี่ยนสี 
โกเมณ ดกโบราณ 
ปุณณรัตน สุขุ
ประการ 
 

3. การจัดความรูใหเปน
ระบบ 

-  จัดทําขั้นตอนการ 
   ใหบริการอยางเปน 
   ระบบ 

1 ธ.ค. 51 - 
1 ม.ค. 52 

-  ขอมูลการตรวจ 
   ซอมไดจัดเก็บไว 
   เปนระบบเพื่อ   
   อางอิงและ 
   รวบรวมการ    
   ใชงาน 

1 ชุดขอมูล - เอกสารการ 
  ใหบริการ 
   ของฝาย 

 เขตศิร ิศรีพรหม 
เฉลียว สรอยสูงเนิน 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายเทคนิคคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร. 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ความรูทางดานการแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีขั้นตอนการใหบริการที่สามารถเขาใจได 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 

-  การวิเคราะหขั้นตอน 
   (Flow) การทํางานใน 
   แตละขั้นตอนได 

1 – 31 ม.ค. 52 - เอกสารสรุปการ
ใหบริการของฝาย
หรือเอกสารแจง
ซอม 

1 ชุดตัวอยาง -  เอกสารฉบับราง - นิยม ประทมุมา 
นพดล  วันเปลี่ยนสี 
 

5. การเขาถึงความรู -  จัดทําคูมือขั้นตอน 
  (Flow) การใหบริการได 

1 ก.พ. 52 – 
15 มี.ค. 52 

- เอกสารการ
ใหบริการของฝาย 

- ไฟลขอมูล 

1 ชุด -  เอกสารคูมือ 
   การใหบริการ 
   ของฝาย 
-  เอกสาร Online 

- เขตศิร ิศรีพรหม 
เฉลียว สรอยสูงเนิน 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

-  จัดใหมีการแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นของ 
   ขั้นตอนการใหบริการใน 
   แตละขั้นตอนเพื่อ 
   ปรับปรุงการใหบริการที่ 
   มีประสิทธิภาพ 

15 มี.ค. 52 – 
15 พ.ค. 52 

-  เอกสารการ
ใหบริการของ 

   ฝาย 

1 ชุด - - นิยม ประทมุมา 
โกเมณ ดกโบราณ 

7. การเรียนรู -  มีขั้นตอนการใหบริการ 
   ที่ชัดเจน สามารถ 
   ตรวจสอบและติดตาม 
   ไดอยางรวดเร็ว 

พ.ค. 52  
เปนตนไป 

-  มีคูมือขั้นตอนการ
ใหบริการของฝาย
ไดอยางละเอียด 

1 ชุด -  การฝกอบรม  โกเมณ ดกโบราณ
ปุณณรัตน สุขุ
ประการ 
 

ผูทบทวน/อนุมัติ :นิยม ประทุมมา  (หัวหนาทีม KM) 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ใหความรูระบบเครือขายคอมพิวเตอรกับบุคลากรในหนวยงาน 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: บุคลากรมีความรูดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงชี้ความรู - จัดประชุมเพื่อประเมิน 
   ความรูจากทุกคนในฝาย 
   ที่มีอยูเพื่อหาจุดแข็ง  
   จุดออน 
-  วิเคราะห/รวบรวมความรู 
   อยางเปนระบบ 
-  เลือกความรูที่มี 
   ความสําคัญและ 
   สนับสนุนพันธกิจ  
   เปาหมายของหนวยงาน  

1 – 15 ต.ค.51 - สามารถจัดความรู
ทั้งหมดของฝาย
เปนระดับตาง ๆ ได 

เอกสาร คูมือของ
ความรูที่ถือ
ปฏิบัติของฝาย 

- เอกสาร คูมือ 
-  Website   

 สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภมติร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 
ราตรี ทิพมอม 

2. การสรางและแสวงหา
ความรู 

-  จัดกลุมเพื่อถายทอดงาน 
   ทักษะ หรือ share 
   ประสบการณภายในฝาย  
   อยางเปนระบบ 
-  จัดเวทีเสวนาเพื่อ 
   แสวงหาความรูใหมจาก 
   องคกรอื่นที่มีการ 
   ใหบริการคลายคลึงกัน 

15 – 31 ต.ค. 51 - มีบุคลากรที่มี
ความรูดานระบบ
เครือขายใน
หนวยงานเพิ่มขึ้น 

- ไดความรู  
  ใหม และขจัด 
  ความรูเกาที่   
  ไมใชแลว 
- จัดสัมมนา 
  อยางนอย 2  
  ครั้ง ตอป 

-   จัด Workshop  
   ใหกับผูเขารวม 
   มีความรูกลุม 
   ยอย 
- การจัด 
  ประชุมสัมมนา 
  กับองคกร 
  ภายนอก 

15,000 บาท สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภมติร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 
ราตรี ทิพมอม 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ใหความรูระบบเครือขายคอมพิวเตอรกับบุคลากรในหนวยงาน 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: บุคลากรมีความรูดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

3. การจัดความรูใหเปน
ระบบ 

- จัดวางโครงสรางความรู 
  ดานระบบเครือขายเพื่อ 
  เตรียมพรอมในการจัดเก็บ 
  ที่เปนระบบในอนาคต  

1 พ.ย. 51 – 
31 ธ.ค.51 

- รอยละของงาน
ดานระบบ
เครือขายที่ถูกจัด
โครงสรางอยาง
เปนระบบ 

มีโครงสรางของ
ความรูเปน
รูปธรรม 

- คูมือการทํางาน 
  เปนรูปเลมหรือ 
  จัดเก็บใน 
  รูปแบบเอกสาร 
  อิเล็กทรอนิกส  
 (CD หรือใน 
 คอมพิวเตอร) 
- website 

 สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภมติร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 
ราตรี ทิพมอม 

4. การประมวลและ
กลั่นกรอง 
ความรู 

- ปรับปรุงโครงสรางความรู  
  และเรียงลําดับ 
  ความสําคัญของงาน 
- ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร 
  และเนื้อหาใหสมบูรณ 
  ยิ่งขึ้น 

1 –  31 ม.ค. 52 - มีความรูเกี่ยวกับ
ระบบเครือขาย
ครอบคลุมทุกดาน 

- มีการจัดแบง
ความรูออกเปน
หมวดหมูที่ชัดเจน 

ไดเอกสารที่เปน
องคความรูที่
สมบูรณ 

- ระบบโครงสราง 
  ความรูที่ทําอยู 
- คูมือ/ เอกสารที่ 
  จัดเก็บไว 

 สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภมติร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 
ราตรี ทิพมอม 

5. การเขาถึงความรู - มีการสื่อสารเผยแพร 
  ความรูในหลากหลาย 
  รูปแบบเพื่อใหเชื่อมโยง 
  กันไดอยางทั่วถึงภายในฝาย 

1 – 25 ก.พ. 52  - มีการเขาถึง 
  ความรูไมนอย 
  กวา 2 ทาง  

มีจํานวนผูสนใจ
ศึกษาขอมูลหา 
ความรูดาน
ระบบเครือขาย
เพิ่มขึ้น 

- เอกสารคูมือ 
- website 
- บอรด
ประชาสัมพันธ 

 

 สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภมติร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 
ราตรี ทิพมอม 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ใหความรูระบบเครือขายคอมพิวเตอรกับบุคลากรในหนวยงาน 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: บุคลากรมีความรูดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

- จัดเปนเอกสารคูมือ   
  ฐานความรู  
- สรางเครือขายกับ 
  บุคลากรหนวยงานอื่นที่มี 
  ความสนใจในงาน 
  ลักษณะเดียวกัน 
- จัดหลักสูตรการ 
  ปฏิบัติงานในสถานที่จริง  
  อุปกรณจริง เพื่อประเมิน 
  ความรูและฝกแกไข 
  ปญหา พรอมประเมินผล 
- มีการยืมตัว สับเปลี่ยน 
  งานของบุคลากรทั้งใน 
  หนวยงานและหนวยงาน 
  อื่นใน มทส. 

1 มี.ค.52- 
30 เม.ย.52 

ไดบุคลากรที่ความรู
ดานระบบเครือขาย
เพิ่มขึ้น 

- บุคลากรมี 
  ความตื่นตัวที่ 
  จะสับเปลี่ยน 
  งาน 
- มหาวิทยาลัย 
  มีบุคลากร 
  ดานระบบ 
  เครือขายที่มี 
  ประสิทธิภาพ 
  เพิ่มขึ้น 

- หอง LAB  
  เครือขาย 
  คอมพิวเตอร 
- คูมือ 
- วิทยากร ที่มี 
  ความรูดาน 
  ระบบเครือขาย 
  คอมพิวเตอร 

- สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภมติร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ใหความรูระบบเครือขายคอมพิวเตอรกับบุคลากรในหนวยงาน 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: บุคลากรมีความรูดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

7. การเรียนรู - นําความรูดานระบบ 
  เครือขายไปใชกับการ 
  ปฏิบัติงานจริง 
- มีการยืมตัว สับเปลี่ยน 
  งานของบุคลากรที่มี 
  ความรูดานระบบ 
  เครือขายทั้งในหนวยงาน 
  และหนวยงานอื่นใน มทส.  
  อยางตอเนื่อง 

พ.ค.52 เปนตนไป ปริมาณการแกไข
ปญหาดานระบบ
เครือขายลดลง 

- มีบุคลากร 
  ดานระบบ 
  เครือขาย 
  คอมพิวเตอร  
  กระจายไป 
  ทุกหนวยงาน  

- คูมือ/เอกสาร 
- Website 
- บอรด 
  ประชาสัมพันธ 

- สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภมติร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 
 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายสรพัชย  ทัพพะรังสี (หวัหนาทีม KM) 
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5. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 

ชื่อหนวยงาน: ฝายโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ระบบการใหบริการดานระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีระบบการทํางานที่เปนขั้นตอน สามารถติดตามการทํางานได 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- การจัดกิจกรรมในฝาย   
  เพื่อใหเกิดความเขาใจ  
  ในขั้นตอนของแตละงาน 
- การแลกเปลี่ยนและรับฟง
ความคิดเห็นของแตละคน 

 

1 – 15 เม.ย. 52 -  คาเฉลี่ยการเขา 
   รวมกิจกรรม  
   KM  ของ 
   ทีมงานใน 
   กิจกรรมตางๆ 

ไมนอยกวา 
รอยละ 90 

- เอกสาร - อํานาจ จงมอบกลาง 
ประสาน บรรจงปรุ 
เสมา ปลอดโคกสูง 
อุไร  เพื่อนเกาะ 
สุพัตรา จึงพัฒนาวดี 
สายสุณีย มวมขุนทด 
สุกัญญา มะแมน 

2. การสื่อสาร - มีการประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ในขั้นตอนของการ
ใหบริการ 

16 – 30 เม.ย. 52 -  จํานวน 
   บุคลากรที่ 
   มีความเขาใจ 
   ในเรื่อง KM 

ไมนอยกวา 
รอยละ 90 

- เอกสารเผยแพร
ความรู KM 

- คอมพิวเตอร 
 

 อํานาจ จงมอบกลาง 
ประสาน บรรจงปรุ 
เสมา ปลอดโคกสูง 
อุไร  เพื่อนเกาะ 
สุพัตรา จึงพัฒนาวดี 
สายสุณีย มวมขุนทด 
สุกัญญา มะแมน 

3. กระบวนการและ
เครื่องมือ 

- สรางเครือขาย   
  KM กับกลุมอื่นๆ 

1 – 15 พ.ค. 52 - มีเครือขาย KM  
   กับกลุมอื่นๆ 

ไมนอยกวา  
1 เครือขาย 

- เอกสารเผยแพร
ความรู KM 

- กระดาษ  

 อํานาจ จงมอบกลาง 
สุกัญญา มะแมน 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ระบบการใหบริการดานระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีระบบการทํางานที่เปนขั้นตอน สามารถติดตามการทํางานได 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4. การเรียนรู -  การสื่อสารถายทอด 
   ผลสําเร็จและประโยชนที่ 
   เกิดขึ้นจากการจัดการ
ความรูที่ไดดําเนินการมา   
ใหกับทีมงาน KM 
รับทราบ 

16 – 31 พ.ค.52 -  บุคลากรใน 
   กลุมมีทัศนคติ 
   ในเรื่องของการ 
   จัดการความรู 
   ในเรื่องทางบวก 
   ยิ่งขึ้น 

รอยละ 90 - เอกสารเผยแพร - อํานาจ จงมอบกลาง 
ประสาน บรรจงปรุ 
เสมา ปลอดโคกสูง 
อุไร  เพื่อนเกาะ 
สุพัตรา จึงพัฒนาวดี 
สายสุณีย มวมขุนทด 
สุกัญญา มะแมน 

5. การวัดผล - ประเมินทัศนคติของ
บุคลากรโดยสังเกตจาก   
พฤติกรรมการรวม
กิจกรรม KM ที่จัดขึ้นใน
กลุม 

1 – 30 มิ.ย. 52 -  เอกสาร  
   ประเมิน 

1 ครั้งตอป -  แบบ  
   ประเมินผล 
-  แบบสํารวจ 

- อํานาจ จงมอบกลาง 
สุพัตรา จึงพัฒนาวดี 
สุกัญญา มะแมน 

6. การยกยองชมเชยและ
การใหรางวัล 

-  ชมเชยบุคลากร 
   ของทีม KM ใน 
   โอกาสที่เหมาะสม 

1 – 31 ก.ค. 52 - จํานวนการ 
  ประกวดแขงขัน 

- - ของรางวัล - อํานาจ จงมอบกลาง 
ประสาน บรรจงปรุ 
เสมา ปลอดโคกสูง 
อุไร  เพื่อนเกาะ 
สุพัตรา จึงพัฒนาวดี 
สายสุณีย มวมขุนทด 
สุกัญญา มะแมน 

ผูทบทวน/อนุมัติ :  นายอํานาจ จงมอบกลาง (หัวหนาทีม KM) 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายเทคนิคคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร. 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ความรูทางดานการแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีขั้นตอนการใหบริการที่สามารถสามารถเขาใจได. 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-  การจัดกิจกรรมในฝาย 
   เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
   ขั้นตอนของแตละงาน 
-  การแลกเปลี่ยนและรับ 
   ฟงความคิดเห็นของแต 
   ละคน 

1 พ.ค. 52 – 
31 ธ.ค. 52 

-  คาเฉลี่ยการเขา 
   รวมกิจกรรม KM  
   ของทีมงานใน 
   กิจกรรมตางๆ 

1 ชุดตัวอยาง - - นิยม ประทมุมา 
นพดล  วันเปลี่ยนสี 
โกเมณ ดกโบราณ
ปุณณรัตน สุขุ
ประการ 
เขตศิร ิศรีพรหม 
เฉลียว สรอยสูงเนิน 

2. การสื่อสาร -  มีการประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ในขั้นตอนของการ
ใหบริการ 

1 พ.ค. 52 – 
31 ธ.ค. 52 

-  จํานวนบุคลากรที่มี
ความเขาใจใน
เรื่อง KM 

1 ชุดทํางาน -  การจัดการอบรม - นพดล  วันเปลี่ยนสี 
ปุณณรัตน สุขุประการ 
 

3. กระบวนการและ
เครื่องมือ 

-  สรางเครือขาย KM กับ
กลุมอื่นๆ 

1 พ.ค. 52 – 
31 ธ.ค. 52 

-  มีเครือขาย KM  
กับกลุมอื่น 

1 ชุดขอมูล -  คอมพิวเตอร 
Office 

- นิยม ประทุมมา 
นพดล  วันเปลี่ยนสี 
ปุณณรัตน สุขุประการ 

4. การเรียนรู - การสื่อสารถายทอด 
  ผลสําเร็จและประโยชนที่ 
  เกิดขึ้นจากการจัดการ     
  ความที่ไดดําเนินการมา  
  ใหทีมงาน KM รับทราบ 

1 พ.ค. 52 – 31 
ธ.ค. 52 

-  บุคลากรในกลุม 
   มีทัศนคติในเรื่อง 
   ของการจัดการ 
   ความรูในเรื่อง 
   ทางบวกยิ่งขึ้น 

1 ชุดทํางาน -  เอกสารประกอบ - นิยม ประทมุมา 
นพดล  วันเปลี่ยนสี 
โกเมณ ดกโบราณ
ปุณณรัตน สุขุ
ประการ 
เขตศิร ิศรีพรหม 
เฉลียว สรอยสูงเนิน 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายเทคนิคคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร. 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ความรูทางดานการแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีขั้นตอนการใหบริการที่สามารถสามารถเขาใจได. 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

5. การวัดผล - ประเมินทัศนคติของ 
  บุคลากรโดยสังเกตจาก
พฤติกรรมการรวมกิจกรรม   

  KM ที่จัดขึ้นในกลุม 

1 มิ.ย. 52 -  เอกสารการ 
   ประเมิน 

1 ครั้งตอป -  แบบประเมินผล 
-  แบบสํารวจ 

 นิยม ประทมุมา 
นพดล  วันเปลี่ยนสี 
โกเมณ ดกโบราณ
ปุณณรัตน สุขุ
ประการ 
เขตศิร ิศรีพรหม 
เฉลียว สรอยสูงเนิน 

6. การยกยองชมเชยและ
การใหรางวัล 

-  ชมเชยบุคลากรของทีม  
   KM ในโอกาส 
   ที่เหมาะสม 

1 ก.ย. 52 -  การยกยอง 
   ชมเชยและให 
   รางวัลแกบุคลากร
ในทีม KM 

จํานวน  
2 ครั้ง /ป 

- ของรางวัล  นิยม ประทมุมา 
นพดล  วันเปลี่ยนสี 
โกเมณ ดกโบราณ
ปุณณรัตน สุขุ
ประการ 
เขตศิร ิศรีพรหม 
เฉลียว สรอยสูงเนิน 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นิยม ประทุมมา (หัวหนาทีม KM) 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ใหความรูระบบเครือขายคอมพิวเตอรกับบุคลากรในหนวยงาน 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: บุคลากรมีความรูดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมให
บุคลากรเห็นความสําคัญ
ของการจัดการองคความรู 

- จัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน
ของหนวยงาน ทีม ที่
รับผิดชอบ 

- จัดเตรียมระบบการติดตาม
และประเมินผล 

- มีการกําหนดปจจัยแหง
ความสําเร็จที่ชัดเจน 

ก.ค. 52 เปนตน
ไป 

- พนักงานทราบ
เปาหมายของการ
จัดทํา KM ของ
องคกร 

- มีจํานวนผูมี
ความดานระบบ
เครือขาย
เพิ่มขึ้น 

- เอกสารคูมือ 
- CD  
- Website 

- สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภ
มิตร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 
 

2. การสื่อสาร - จัดกิจกรรมเพื่อใหทุกคน
เขาใจถึงสิ่งที่กําลังจะทํา แจง
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทุก
คนและแตละคนจะมีสวนรวม
ไดอยางไร 

ก.ค. 52 
เปนตนไป 

- มีความเขาใจใน
กลุมผูเขารวม
กิจกรรม 

- มีจํานวนผูมี
ความรูดาน
เครือขาย
เพิ่มขึ้น 

- คูมือ /CD  
- Website 

- สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภ
มิตร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ใหความรูระบบเครือขายคอมพิวเตอรกับบุคลากรในหนวยงาน 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: บุคลากรมีความรูดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

3. กระบวนการและ
เครื่องมือ 

- ใชทรัพยากรเชนอุปกรณ
เครือขายฯ ที่มีอยู 

- จัดกิจกรรมควบคุมคูไปกับ
การทํางานจริง 

ก.ค. 52 
เปนตนไป 

- รูวิธีการทํางานของ
อุปกรณเครือขาย 

- สามารถ
ปฏิบัติงานได
จริงโดยมีการ
ประเมิน 

- อุปกรณ
เครือขายฯ ที่มี
อยู 

- วัฒนธรรมของ
องคกร 

- สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภ
มิตร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 

4. การเรียนรู - สรางความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้อหา วิธีการ และ
เปาหมาย โดยใหตระหนัก
ถึงความสําคัญและหลักการ
ของการจัดการความรู  
พรอมทั้งมีรูปแบบการ
ประเมินเพื่อนําไปปรับปรุง 

ก.ค.52 
เปนตนไป 

- นําความรูที่ไดมา
ปรับใชควบคูกับ
ปฏิบัติงานจริงได 

- มีจํานวนผูมี
ความรูดาน
เครือขาย
เพิ่มขึ้น 

- CD/ คูมือ 
- Website 

- สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภ
มิตร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 

5. การวัดผล - มีเปาหมายทีช่ัดเจนและมี
การวัดการเปลี่ยนแปลงจาก
ผลลัพธ หรือวัดจากระบบ 
และประโยชนที่ไดรับ 

ก.ค.52 
เปนตนไป 

- บุคลากรใน
หนวยงานมีความรู
ดานระบบ
เครือขายเพิ่มขึ้น
โดยผานประเมิน 

- บุคลากรใน
หนวยงานมี
ความรูดาน
ระบบเครือขาย
เพิ่มขึ้น 

- อุปกรณเครือขาย 
- เอกสารการ
ทดสอบ 

- สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภ
มิตร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 
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ชื่อหนวยงาน: ฝายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): ใหความรูระบบเครือขายคอมพิวเตอรกับบุคลากรในหนวยงาน 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: บุคลากรมีความรูดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

6. การยกยองชมเชยและ
การใหรางวัล 

- มีการใหรางวัลกับผูผาน
ประเมินหรือชมเชยผูมีสวน
รวมทุกระดับ เพื่อสราง
แรงจูงใจใหเกิดการบูรณา
การเขากับกิจกรรมหรือ
ระบบที่มีอยูในปจจุบัน  

ธ.ค. 52 - ปฏิบัติงานไดจริง - บุคลากรใน
หนวยงานมี
ความรูดาน
เครือขาย
เพิ่มขึ้น 

- ของรางวัล 
- ใบประกาศนีย-
บัตร 

- สรพัชย ทัพพะรังสี 
วัฒนา เวชวิริยะกุล 
ณัฐพันธ ศรีศุภ
มิตร 
สมบัติ สืบคา 
สมชาย ศิริสูงเนนิ 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายสรพัชย  ทัพพะรังสี (หวัหนาทีม KM) 
 

 


	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้รับผิดชอบ

