
เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 5: การบริหารงานบุคคล 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ: สวนการเจาหนาที่ 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม 

1. สรางฐานความรู ดานการสรรหาและคดัเลือก  ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  ดาน

การพัฒนาและฝกอบรม  และดานระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารบุคคล 

1. ภายในปงบประมาณ 2552 มีการพัฒนางาน 4 เรื่อง ไดแก 

1) จัดใหระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ online 2) จัดทํา

ฐานขอมูลครอบครัวพนักงาน 3) ปรับปรุงระบบการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม 4) ปรับปรุงระบบบริการพนักงาน 

 

                                                                    
 



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

ชื่อหนวยงาน: สวนการเจาหนาที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สรางฐานความรู  ดานการสรรหาและคัดเลือก  ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  ดานการพัฒนาและฝกอบรม  และ  

    ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:   ภายในปงบประมาณ 2552 มีการพัฒนางาน 4 เรื่อง ไดแก 1.จัดใหระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ online  2. จัดทําฐานขอมูลครอบครัวพนักงาน  

 3. ปรับปรุงระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม 4. ปรับปรุงระบบบริการพนักงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- ตั้งคณะทํางานกลุมยอยเพื่อสํารวจองค

ความรูที่จําเปนของหนวยงานในแตละ

เรื่อง 

ก.ค.- ก.ย 51 จํานวนรายการหัว

ขอความรู 

4 เรื่อง เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- คุณจุฑามาศ  1. การบงชี้ความรู 

คุณศิริชัย 

คุณพนิดา 

- ตรวจสอบความรูทั้งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง   

- ทุกสัปดาห - ประชุม/ระดมความคิด - จํานวนครั้งที่
ประชุม 

เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- คุณจุฑามาศ  2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

ก.ค.51-ก.ย. 

52  คุณศิริชัย 

- รอยละ 75 - จํานวนสมาชิกที่
รวมประชุม 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

- 2 ครั้ง - สงพนักงานไปอบรม/ดูงาน/เชิญ

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยาย 

- จํานวนครั้งที่จัด
อบรม/ดูงาน 

เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- คุณจุฑามาศ    ก.ค.51-ก.ย. 

52  คุณศิริชัย 

- รอยละ 75 - จํานวนสมาชิกที่
รวมอบรม 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

คุณกัญธมน 

คุณสุจิตรา 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: สวนการเจาหนาที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สรางฐานความรู  ดานการสรรหาและคัดเลือก  ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  ดานการพัฒนาและฝกอบรม  และ  

    ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:   ภายในปงบประมาณ 2552 มีการพัฒนางาน 4 เรื่อง ไดแก 1.จัดใหระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ online  2. จัดทําฐานขอมูลครอบครัวพนักงาน  

 3. ปรับปรุงระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม 4. ปรับปรุงระบบบริการพนักงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- วางโครงสรางการจัดเก็บความรูใหเปน
ระบบ 

ก.ค.51-ก.ย. 

52 

มีคลังความรูดาน

บริหารบุคคล 

1 ระบบ เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- คุณจุฑามาศ  3. การจัดความรูให

เปนระบบ คุณศิริชัย 

- รวบรวมความรูเปนหมวดหมูและจัดทํา
คลังความรู 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

- 1 กลุม - รายชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

- ก.ค.-ก.ย.

51 

- กําหนดผูรับผิดชอบการประมวล/

กลั่นกรอง/ตรวจสอบความรู 

เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู 

- คุณจุฑามาศ  

 คุณศิริชัย 

- เดือนละ 1 

ครั้ง 

- รายงานผลการ
ตรวจสอบความรู 

- ก.ย.51-

ก.ย.52 

- เรียบเรียง/ตัดตอ/ปรับปรุง/เพิ่มเติม

ความรูใหทันสมัยอยูเสมอ 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

- พัฒนา Webpage ของหนวยงาน 5. การเขาถึงความรู ก.ย. 51-ก.ย.

52 

ขอมูลไดจัดเก็บใน

ระบบ 

รอยละ 100 เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- คุณจุฑามาศ  

คุณศิริชัย 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

คุณวัชรพล 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: สวนการเจาหนาที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สรางฐานความรู  ดานการสรรหาและคัดเลือก  ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  ดานการพัฒนาและฝกอบรม  และ  

    ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:   ภายในปงบประมาณ 2552 มีการพัฒนางาน 4 เรื่อง ไดแก 1.จัดใหระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ online  2. จัดทําฐานขอมูลครอบครัวพนักงาน  

 3. ปรับปรุงระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม 4. ปรับปรุงระบบบริการพนักงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- กําหนดสถานที่เพื่อจัดทําเปนมุม
ความรู (Knowledge Corner) 

- ชั้นวางหนังสือ   ก.ย. 51 มีมุมความรูดานการ

บริหารงานบุคคลใน

สวนการเจาหนาที่ 

1 จุด - คุณจุฑามาศ  

- คอมพิวเตอร คุณศิริชัย 

- บอรด คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

คุณกัญธมน 

คุณสุจิตรา 

- ทุกสัปดาห - ประชุม/ระดมสมอง - จํานวนครั้งที่
ประชุม 

เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- KM Team 6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 

ก.ค.51-ก.ย. 

52  

- รอยละ 75 - จํานวนสมาชิกที่
รวมประชุม 

- บอรดประชาสัมพันธ   ก.ค.51-ก.ย. 

52 

จํานวนความรูที่

นําเสนอ 

12 เรื่อง เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- คุณจุฑามาศ  

คุณศิริชัย 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

คุณกัญธมน 

คุณสุจิตรา 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: สวนการเจาหนาที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สรางฐานความรู  ดานการสรรหาและคัดเลือก  ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  ดานการพัฒนาและฝกอบรม  และ  

    ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:   ภายในปงบประมาณ 2552 มีการพัฒนางาน 4 เรื่อง ไดแก 1.จัดใหระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ online  2. จัดทําฐานขอมูลครอบครัวพนักงาน  

 3. ปรับปรุงระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม 4. ปรับปรุงระบบบริการพนักงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- จัดทีมพี่เลี้ยงสอนงาน - รายชื่อทีมพี่เลี้ยง - 1 ทีม   ก.ย 51-ก.ย.

52 

เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- คุณจุฑามาศ  

- รายงานผลการ
สอนงาน 

- 4 เรื่อง คุณศิริชัย 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

- เรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action 

Learning) 

- จํานวนสมาชิกที่
รวมกิจกรรม 

- 2 คน   ก.ย 51-ก.ย.

52 

เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- คุณจุฑามาศ  

คุณศิริชัย 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

- กําหนดนโยบายการเรียนรูเพื่อผลักดัน
ใหสมาชิกนําความรูไปใชในการทํางาน 

7. การเรียนรู ก.ย.51 มีประกาศนโยบาย

การเรียนรู 

1 เรื่อง เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- คุณจุฑามาศ  

 

- ใหสมาชิกรายงานสรุปผลการเรียนรู
และแนวทางการนําไปปรับปรุงงานหรือ

สรางนวัตกรรมใหม 

4 เรื่อง เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- คุณจุฑามาศ    ก.ค.51-ก.ย. 

52 

งานที่ไดรับการ

พัฒนาปรับปรุงหรือ

การสรางนวัตกรรม

ใหม ๆ 

คุณศิริชัย 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

คุณกัญธมน 

คุณสุจิตรา 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: สวนการเจาหนาที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สรางฐานความรู  ดานการสรรหาและคัดเลือก  ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  ดานการพัฒนาและฝกอบรม  และ  

    ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:   ภายในปงบประมาณ 2552 มีการพัฒนางาน 4 เรื่อง ไดแก 1.จัดใหระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ online  2. จัดทําฐานขอมูลครอบครัวพนักงาน  

 3. ปรับปรุงระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม 4. ปรับปรุงระบบบริการพนักงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ 

  มี.ค.52 จัดสัมมนา 1 ครั้ง เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- คุณจุฑามาศ  

คุณศิริชัย 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

คุณกัญธมน 

คุณสุจิตรา 

- แลกเปลี่ยนประสบการณกับเครือขาย

มหาวิทยาลัยในกํากับ 

  มี.ค.52 และ

ก.ย.52 

จัดประชุม 2 ครั้ง เครื่องมือ/อุปกรณ

สํานักงานที่มีอยู 

- คุณจุฑามาศ  

คุณศิริชัย 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

คุณกัญธมน 

คุณสุจิตรา 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นางสาวจุฑามาศ สวัสดี (หัวหนาทีม KM) 

 

 
 

                                                                    
 



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

ชื่อหนวยงาน: สวนการเจาหนาที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สรางฐานความรู  ดานการสรรหาและคัดเลือก  ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  ดานการพัฒนาและฝกอบรม 

  ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: ภายในปงบประมาณ 2552  มีการพัฒนางาน 4 เรื่อง ไดแก 1. จัดใหระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ online 2. จัดทําฐานขอมูลครอบครัวพนักงาน  

 3. ปรับปรุงระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม  4. ปรับปรุงระบบบริการพนักงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- ประชุมชี้แจงเหตุผลความจําเปน 

- จัดอบรม ดูงาน เพื่อเสริมสรางความรู

เกี่ยวกับการจัดการความรู 

- จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงทัศนคติและ

วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน 

- แบงกลุมแลกเปลี่ยนความรู 

ก.ค.-ธ.ค.51 - จํานวนสมาชิกที่

เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 75 - เครื่องมือ/

อุปกรณ

สํานักงานที่มี

อยู 

- คุณจุฑามาศ  

คุณศิริชัย 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

คุณกัญธมน 

คุณสุจิตรา 

2. การสื่อสาร - หนังสือเวียน 

- บอรด 

- ประชุมกลุมยอย 

ก.ค.51-ก.ย.52 - ความถี่ในการ

สื่อสาร 

ทุกสัปดาห - เครื่องมือ/

อุปกรณ

สํานักงานที่มี

อยู 

- คุณจุฑามาศ  

คุณศิริชัย 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

คุณกัญธมน 

คุณสุจิตรา 



ชื่อหนวยงาน: สวนการเจาหนาที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สรางฐานความรู  ดานการสรรหาและคัดเลือก  ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  ดานการพัฒนาและฝกอบรม 

  ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: ภายในปงบประมาณ 2552  มีการพัฒนางาน 4 เรื่อง ไดแก 1. จัดใหระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ online 2. จัดทําฐานขอมูลครอบครัวพนักงาน  

 3. ปรับปรุงระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม  4. ปรับปรุงระบบบริการพนักงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- จัดกิจกรรมกลุม 

- ใหสมาชิกฝกปฏิบัติงานหลายดาน 

- สงเสริมการเรียนรูผานเครือขายการ

เรียนรูทางไกล 

- มอบงานใหศึกษา 

- สนับสนุนใหศึกษาหาความรูดวย

ตนเอง 

ก.ค.51-ก.ย.52 - จํานวนสมาชิกที่

เขารวมกิจกรรม 

- รอยละ 75 - เครื่องมือ/

อุปกรณ

สํานักงานที่มี

อยู 

- คุณจุฑามาศ  

คณุศิริชัย 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

คุณกัญธมน 

คุณสุจิตรา 

- 4 เรื่อง - เครื่องมือ/

อุปกรณ

สํานักงานที่มี

อยู 

- ใหสมาชิกนําเสนอแนวทางในการ

ปรับปรุงการทํางาน 

4. การเรียนรู ก.ค.51-ก.ย.52 - รายงานผลการ

ประเมินการ

เรียนรูของ

สมาชิกใน

หนวยงาน 

- คุณจุฑามาศ  

คุณศิริชัย 

คุณพนิดา 

คุณปาริชาต 

คุณบรรจง 

คุณกัญธมน 

คุณสุจิตรา 

 



ชื่อหนวยงาน: สวนการเจาหนาที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สรางฐานความรู  ดานการสรรหาและคัดเลือก  ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  ดานการพัฒนาและฝกอบรม 

  ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: ภายในปงบประมาณ 2552  มีการพัฒนางาน 4 เรื่อง ไดแก 1. จัดใหระบบกรอกภาระงานสายวิชาการ online 2. จัดทําฐานขอมูลครอบครัวพนักงาน  

 3. ปรับปรุงระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม  4. ปรับปรุงระบบบริการพนักงาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- 4 ครั้ง - เครื่องมือ/

อุปกรณ

สํานักงานที่มี

อยู 

5. การวัดผล - ประเมินผลการเรียนรูของสมาชิกใน

หนวยงาน 

ก.ค.51-ก.ย.52 - รายงานผลการ

ประเมินการ

เรียนรูของ

สมาชิกใน

หนวยงาน 

- คุณบรรจง 

 

- 5 ครั้ง - เครื่องมือ/

อุปกรณ

สํานักงานที่มี

อยู 

- ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนการ

จัดการความรูทุก 3 เดือน 

  ก.ค.51-ก.ย.52 - รายงานผลการ

ดําเนินการตาม

แผนการจัดการ

ความรู 

- คุณบรรจง 

 

- 4 ครั้ง - เครื่องมือ/

อุปกรณ

สํานักงานที่มี

อยู 

- จัดรางวัลสําหรับสมาชิกหรือกลุมงานที่

มีผลงานสรางสรรคหรือเปนแบบอยาง

ที่ดีในดานการบริหารงานบุคคล 

6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

ก.ค.51-ก.ย.52 - ผลงาน

สรางสรรคหรือ

เปนแบบอยางที่

ดีในดานการ

บริหารงานบุคคล 

- คุณจุฑามาศ 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นางสาวจุฑามาศ สวัสดี (หัวหนาทีม KM) 
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