
เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 7: การใหบริการดานสารบรรณและนิติการ 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ: สวนสารบรรณและนิติการ 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู  (Desired State) หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม 

1. สวนสารบรรณและนิติการ มีคูมือในการยกรางหนังสือภายในและภายนอก ภายใน

ปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

1. มีคูมือสําหรับพนักงานของสวนสารบรรณและนิติการ ใชใน

การรางหนังสือไดภายในปงบประมาณ 2552 

(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

 

 

                                                                    
 



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

ชื่อหนวยงาน: สวนสารบรรณและนิติการ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนสารบรรณและนิติการ มีคูมือในการยกรางหนังสือภายในและภายนอก ภายในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีคูมือสําหรับพนักงานของสวนสารบรรณและนิติการ ใชในการรางหนังสือไดภายในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงชี้ความรู - ระดมความคิดเห็นในทีม เพื่อกําหนด

กรอบความรูที่  เกี่ยวของ 

1 ก.ค. 51 – 

15 ก.ค. 51 

สามารถระบุความรู

ที่จําเปนตองใช 

ไมนอยกวา  

2 ชื่อเรื่อง 

- เอกสารบันทึก

สรุปการประชุม 

- หน.สสน. 

 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 
-  คอมพิวเตอร - คนหา รวบรวมเอกสาร 

ตาง ๆ เพื่อหาความรูประเภท Explicit 

Knowledge 

ไมนอยกวา   2 

เรื่อง 

16 ก.ค. 51 – 

31 ส.ค. 51 

มีเอกสารหรือขอมูล

สารสนเทศ 

- หน.สสน./วีณา/   

สุกัญญา  -  internet 

-  หนังสือ ที่สามารถนําไปใช

ในขั้นตอไปได 

 

- หารือผูมคีวามรู มีประสบการณ -  บันทึกการประชุม 

เพื่อ Sharing 

 

- ระดมสมองภายในทีม เพื่อ Sharing หา

ความรูประเภท Tacit Knowledge 

  

 

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 
- หน.สสน./อุเทน/

สุภาภรณ  

- บันทึก และจัดเก็บเปนหมวดหมู 1 ก.ย. 51 – 

30 ก.ย.  51 

ขอมูลไดจัดเก็บไว

ในรูปเลมและระบบ

สารสนเทศ 

รอยละ 100 - ระบบสารสนเทศ

ในการจัดทําเปน

รูปเลม 

 

 

- อุปกรณและ

เครื่องมือที่จะทํา

เปนรูปเลม 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: สวนสารบรรณและนิติการ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนสารบรรณและนิติการ มีคูมือในการยกรางหนังสือภายในและภายนอก ภายในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีคูมือสําหรับพนักงานของสวนสารบรรณและนิติการ ใชในการรางหนังสือไดภายในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปน

ระบบ 

- คอมพิวเตอร 2 เรื่อง - 4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู 

1 ต.ค.  51 – 

31 ธ.ค. 51 

- เอกสารสรุป

รายละเอียด ผล

การวิเคราะห 

สังเคราะหความรู

เรื่องแนววิธีการ

จัดทําคูมือราง

หนังสือ 

หน.สสน./วีณา/   

สุกัญญา - เครื่องถายเอกสาร (หนังสือภายใน

และหนังสือ

ภายนอก) 

- หองประชุมและ

อุปกรณการ

ประชมุ 

 

5. การเขาถึงความรู - จัดเอกสารขอมูลความรูที่ไดไวที่

สวนกลางและในระบบสารสนเทศ เพื่อ

เขาถึงไดสะดวก (web สสน.) 

1 ม.ค. 52 –  

31 มี.ค. 52 

- รูปเลมและระบบ

สารสนเทศ (ฉบับ

ราง ครั้งที่ 1) 

รอยละ 100 ระบบสารสนเทศ - หน.สสน./วีณา/ 

สุกัญญา/ลาลิน 

1 ก.ย. 51 – 

30 ก.ย. 52 

- คูมือการราง

หนังสือ (ฉบับราง 

ครั้งที่ 2) 

- ป 52  - แบบสํารวจ 6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 

- ผลักดันใหมีการนําความรู หน.สสน./วีณา/ 

ลาลิน 1 เลม - ระบบสารสนเทศ   ที่ไดไปใชไดจริง 

 - การนําเสนอที่

ประชุมของ

มหาวิทยาลัย 

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
- สรุป ขอสังเกต 

ขอแนะนําจาก

ผูทรงคุณวุฒิที่มี

ความรู (ถามี) 

  ประสบการณ ปญหาอุปสรรคที่พบ และ 

  ระดมความคิดเพื่อพัฒนาใหสมบูรณ 

- กลองรับความ 

คิดเห็น 

ยิ่งขึ้น 

- จัดอบรมใหกับพนักงานในหนวยงาน 

  ตางๆ 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: สวนสารบรรณและนิติการ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนสารบรรณและนิติการ มีคูมือในการยกรางหนังสือภายในและภายนอก ภายในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีคูมือสําหรับพนักงานของสวนสารบรรณและนิติการ ใชในการรางหนังสือไดภายในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระบบสารสนเทศ - 7. การเรียนรู - ใหพนักงานของ สสน. ใชคูมือชวยใน

การรางหนังสือซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ

บริการดานสารบรรณและนิติการ 

1 ก.ย. 52 – 

30 ก.ย. 52 

คูมือสําหรับราง

หนังสือที่ เสร็จ

สมบูรณ 

1 เลมและนํา

ขอมูลเขาสู

ระบบ

สารสนเทศของ 

สสน. 

หน.สสน./วีณา/   

อุเทน/สุภาภรณ/

อํานวยพร/วิระชน 

 
 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายราชัย อัศเวศน (หัวหนาทีม KM) 

 

                                                                    
 



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

ชื่อหนวยงาน: สวนสารบรรณและนิติการ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนสารบรรณและนิติการ มีคูมือในการยกรางหนังสือภายในและภายนอก ภายในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีคูมือสําหรับพนักงานของสวนสารบรรณและนิติการ ใชในการรางหนังสือไดภายในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความ

เขาใจ และเห็นความจําเปนที่ตองมี

การจัดการความรู 

- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง และ

ชี้แจงสรางความเขาใจ 

1-15 ก.ค.51 - คาเฉลี่ยการเขา

รวมกิจกรรม KM 

ของทีมงาน ใน

กิจกรรมตาง ๆ ที่

จัด 

ไมนอยกวารอย

ละ 80 

- การพูดคุยในที่

ประชุม 

- เอกสาร 

- หน.สสน.

2. การสื่อสาร - จัดประชุมกลุมยอยบอยครั้ง เพื่อ

สื่อสารโดยตรงและใกลชิด 

16 ก.ค.-31 

ส.ค.51

- จํานวนบุคลากร

ที่มีความเขาใจใน

เรื่องของ KM 

ไมนอยกวา 

รอยละ 75

- หองประชุม

และอุปกรณ

การประชุม 

- คอมพิวเตอร 

- เอกสาร 

- หน.สสน.

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 
- สรางทีมงานเรียนรู 

- จัดสถานที่ทํางาน บรรยากาศ และ

เครื่องมือ ICT ใหเอื้อตอการเรียนรู 

1-15 ก.ย.51 - มีการดําเนินการ

ตามแผนกิจกรรม

ที่กําหนดไว 

ไมนอยกวา 

รอยละ 75 

 

- หองประชุม

และอุปกรณ

การประชุม 

- คอมพิวเตอร 

- เอกสาร 

- หน.สสน./      

สุกัญญา/ลาลิน

4. การเรียนรู - สื่อสารถายทอดความรู และ

แลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการ

ดําเนินการใหทีมงาน KM ไดรับทราบ 

 

16 ก.ย.- 

16 ธ.ค.51

- สมาชิกในกลุม 

KM มีความรู 

ความเขาใจใน

เรื่องการจัดการ

ความรูมากยิ่งขึ้น 

รอยละ 90 - คอมพิวเตอร 

- เอกสาร 

- การพูดคุยใน

ทีม KM 

- หน.สสน./      

อุเทน



ชื่อหนวยงาน: สวนสารบรรณและนิติการ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนสารบรรณและนิติการ มีคูมือในการยกรางหนังสือภายในและภายนอก ภายในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีคูมือสําหรับพนักงานของสวนสารบรรณและนิติการ ใชในการรางหนังสือไดภายในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

5. การวัดผล - ประเมิน - ความรูความเขาใจโดยการ

ทดสอบรางหนังสือ 

ทุก 4 เดือน ความพึงพอใจ 

- มีผูรางหนังสือ

หรือใหความรู

เกี่ยวกับการราง

หนังสือไดไมนอย

กวา รอยละ 80 

ของทีม KM 

3 ครั้ง/ป - แบบประเมิน -

- คอมพิวเตอร 

หน.สสน.

- รางวัล - กลาวชมเชยบุคลากร KM และผลงาน

ที่เกิดขึ้น ในโอกาสตาง ๆ 

- จํานวนการยก

ยองชมเชยและให

รางวัลแกบุคลากร

ในทีม KM 

ไมนอยกวา - หน.สสน. 6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

30 ก.ย.52 

- คําชมเชย 2 ครั้ง/ป เปนตนไป ให

ประชาคมทั้งภายในและนอก

มหาวิทยาลัยไดทราบ 

- จัดของรางวัลใหตามเหมาะสม 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายราชัย อัศเวศน (หัวหนาทีม KM) 
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