
เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 8: การวางแผนและงบประมาณ 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ: สวนแผนงาน 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม 

1. สวนแผนงานมีการเตรียมระบบการจดัทํางบประมาณแบบกองทุนโดยสามารถใชงานไดใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1. มีรูปแบบงบประมาณแบบกองทุนปรากฏในเอกสาร

งบประมาณมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2553 

 

                                                                    
 



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

 

ชื่อหนวยงาน: สวนแผนงาน 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนแผนงานมีการเตรียมระบบการจัดทํางบประมาณแบบกองทุนโดยสามารถใชงานไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีรูปแบบงบประมาณแบบกองทุนปรากฏในเอกสารงบประมาณมหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2553 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงชี้ความรู - ระดมความคิดเห็นในทีม เพื่อกําหนด

กรอบความรูที่เกี่ยวของ 

1 – 30 เม.ย. 

51 

- สามารถระบุ
ความรูที่

จําเปนตองใช 

จํานวนไมนอย

กวา 3 ชื่อเรื่อง 

เชน 1) วิธีการ

การจัดทําบัญชี

กองทุน 2) 

รูปแบบของ

กองทุน 3) รหัส

กองทุน เปนตน 

- เอกสารบันทึก 

สรุปการประชุม 

- หัวหนาสวนแผนงาน 

และนางศริิรัตน  เนาว

วงษ 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

- คนหา รวบรวมเอกสาร 

ตางๆ เพื่อหาความรูประเภท Explicit 

Knowledge 

- หารือผูมีความรู มีประสบการณ 

- ระดมสมองภายในทีม เพื่อ Sharing 

หาความรูประเภท Tacit Knowledge 

1 – 31 พ.ค. 

51 

- มีสารสนเทศ
ความรูที่สามารถ

นํา ไปใชในขั้น

ตอไปได 

จํานวน 1 ชุด - คอมพิวเตอร 
- Internet 

- หนังสือ 

- บันทึกการประชุม 

เพื่อ Sharing 

- หัวหนาสวนแผนงาน 

นางภารดี  ศิริพล

ไพบูลย  นางศิริรตัน 

เนาววงษ นางสาว

อรุโณทยั ผลาพฤกษ 

นายเชาวนวัฒน   

วงศสวัสดิ์ นายวัลลพ  

ลอมตะค ุ



ชื่อหนวยงาน: สวนแผนงาน 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนแผนงานมีการเตรียมระบบการจัดทํางบประมาณแบบกองทุนโดยสามารถใชงานไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีรูปแบบงบประมาณแบบกองทุนปรากฏในเอกสารงบประมาณมหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2553 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- บันทึกจัดเก็บเปนหมวดหมูไวในระบบ 

e-document สผ. 

- ขอมูลไดจัดเก็บ
ไวในระบบฯ 

หัวหนาสวนแผนงาน 

นางศิริรัตน เนาววงษ 

นายเชาวนวัฒน   

วงศสวัสดิ์ นายวัลลพ  

ลอมตะค ุ

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

1 – 30 มิ.ย. 

51 

รอยละ 100 - ระบบ  

e-document สผ. 

- 

4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู 

- วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปน

สารสนเทศ 

- Map กระบวนการ ขั้นตอน 

1 ก.ค. 51 – 

31 ต.ค. 51 

- เอกสารสรุป

รายละเอียดผล

การวิเคราะห 

สังเคราะหความรู

เรื่องแนววิธีการ

จัดทํา

งบประมาณ

กองทุน 

1 ชุด - คอมพิวเตอร หัวหนาสวนแผนงาน 

นางภารดี  ศิริพล

ไพบูลย  นางศิริรตัน 

เนาววงษ นางสาว

อรุโณทยั ผลาพฤกษ 

นายเชาวนวัฒน   

วงศสวัสดิ์ นายวัลลพ  

ลอมตะค ุ

- 

- เอกสารสรุป
งบประมาณแบบ

กองทุน 

- จัดเอกสารขอมูลความรูที่ไดไวที่
สวนกลางเขาถึงไดสะดวก 

- ขอมูลความรูได
จัดเก็บไวใน

ระบบฯ 

- ระบบ e-

document สผ. 

หัวหนาสวนแผนงาน 

นางภารดี  ศิริพล

ไพบูลย  นางศิริรตัน 

เนาววงษ นางสาว

อรุโณทยั ผลาพฤกษ 

นายเชาวนวัฒน   

วงศสวัสดิ์ นายวัลลพ  

ลอมตะค ุ

5. การเขาถึงความรู 1 – 30 พ.ย 

51 

รอยละ 100 - 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: สวนแผนงาน 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนแผนงานมีการเตรียมระบบการจัดทํางบประมาณแบบกองทุนโดยสามารถใชงานไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีรูปแบบงบประมาณแบบกองทุนปรากฏในเอกสารงบประมาณมหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2553 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 

- ผลักดันใหมีการนําความรูที่ไดไปใชจน

เกิดเปนผลงานจริง 

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ ปญหาอุปสรรคที่พบ 

และระดมความ  คิดเพื่อพัฒนาให

สมบูรณยิ่งขึ้น 

1 ธ.ค. 51 – 

28 ก.พ. 52 

- เอกสาร
งบประมาณ

มหาวิทยาลัยที่

เปนงบประมาณ

แบบกองทุน 

ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2553 

1 ชุด - คอมพิวเตอร หัวหนาสวนแผนงาน 

นางภารดี  ศิริพล

ไพบูลย  นางศิริรตัน 

เนาววงษ นางสาว

อรุโณทยั ผลาพฤกษ 

นายเชาวนวัฒน   

วงศสวัสดิ์ นายวัลลพ  

ลอมตะค ุ

- 

- มติที่ประชุม
การเงินและ

ทรัพยสินฯ และ

มติสภา มทส. 

- บันทึกการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

7. การเรียนรู -  ใหระบบงบประมาณกองทุน เปนสวน

หนึ่งของระบบการจัดทํางบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 

1 – 31 มี.ค.  

52 

- มีคูมือการจัดทํา
งบประมาณแบบ

กองทุนฉบับ

สมบูรณ 

1 ชุด - คอมพิวเตอร - หัวหนาสวนแผนงาน 

นางภารดี  ศิริพล

ไพบูลย  นางศิริรตัน 

เนาววงษ นางสาว

อรุโณทยั ผลาพฤกษ 

นายเชาวนวัฒน   

วงศสวัสดิ์ นายวัลลพ  

ลอมตะค ุ

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายศราวุธ ปอมสินทรัพย (หัวหนาทีม KM) 

 

 

                                                                    
 



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

ชื่อหนวยงาน: สวนแผนงาน 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): สวนแผนงานมีระบบการจัดทํางบประมาณแบบกองทุนโดยสามารถใชงานไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีรูปแบบงบประมาณแบบกองทุนปรากฏในเอกสารงบประมาณมหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2553 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- จัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจ และ

เห็นความจําเปนที่ตองมีการจัดการ

ความรู 

- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง และ

ชี้แจงสรางความเขาใจ 

1 – 31 ต.ค. 50 - คาเฉลี่ยการเขา

รวมกิจกรรม KM 

ของทีมงาน ใน

กิจกรรมตาง ๆ ที่

จัด 

- ไมนอยกวา

รอยละ 90 

- เอกสารมติที่  

ประชุมการเงิน

และทรัพยสิน 

- กิจกรรม

เสริมสรางความ

เขาใจการทํา 

KM 

- หัวหนาสวน 

แผนงาน 

2. การสื่อสาร - จัดประชุมกลุมยอยบอยครั้ง เพื่อ

สื่อสารโดยตรงและใกลชิด 

- พูดคุยเปนรายบุคคล 

- เชิญผูมีความรูและประสบการณดาน 

KM มาบรรยายใหความรู 

1 พ.ย. 50 – 29 

ก.พ. 51 

- จํานวนบุคลากร

ที่มีความเขาใจใน

เรื่องของ KM 

(งบประมาณแบบ

กองทุน) 

- ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

- คอมพิวเตอร 

- ภาพการจัด

กิจกรรมให

ความรูดาน

งบประมาณ

กองทุน 

- หัวหนาสวน 

แผนงาน 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- สรางทีมงานเรียนรู 

- สรางเครือขาย KM กับหนวยงานอื่น ๆ 

- จัดสถานที่ทํางาน บรรยากาศ และ

เครื่องมือ ICT ใหเอื้อตอการเรียนรู 

1  มี.ค. 51 –   

30 เม.ย. 51 

- มีการดําเนินการ

ตามแผนกิจกรรม

ที่กําหนดไว 

- มีเครือขาย KM 

กับหนวยงานอื่น 

- ไมนอยกวา

รอยละ 80 

 

- ไมนอยกวา1 

เครือขาย 

- รายชื่อทีมงาน 

KM  

- คอมพิวเตอร 

- สํานักงาน 

- หัวหนาสวนแผนงาน 

นางภารดี  ศิริพล

ไพบูลย  นางศิริรตัน 

เนาววงษ นางสาว

อรุโณทยั ผลาพฤกษ 

นายเชาวนวัฒน   

วงศสวัสดิ์ นายวัลลพ  

ลอมตะค ุ



ชื่อหนวยงาน: สวนแผนงาน 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): สวนแผนงานมีระบบการจัดทํางบประมาณแบบกองทุนโดยสามารถใชงานไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีรูปแบบงบประมาณแบบกองทุนปรากฏในเอกสารงบประมาณมหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2553 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- เอกสารเกี่ยวกับ

การจัดการ

ความรู 

- บุคลากรในกลุมมี

ทัศนคติในเรื่อง

ของการจัดการ

ความรูใน

ทางบวกยิ่งขึ้น 

- สื่อสารถายทอดผลสําเร็จ และ

ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการจัดการ

ความรูที่ไดดําเนินการมาใหทีมงาน 

KM ไดรับทราบ 

รอยละ 90 - หัวหนาสวน 

แผนงาน 

1 พ.ค 51 –  4. การเรียนรู 

30 ก.ย. 52 

5. การวัดผล - ประเมินทัศนคติของบุคลากรโดยการ

สังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรม 

KM ที่จัดในกลุมและระหวางกลุม 

- ผลการประเมินฯ 1 มิ.ย. 51 –  2 ครั้ง/ป - แบบประเมิน

ทัศนคติ

บุคลากร 

- หัวหนาสวน 

แผนงาน 30 ก.ย. 52 

- ของรางวัล - จํานวนการยกยอง

ชมเชยและให

รางวัลแกบุคลากร

ในทีม KM 

- กลาวชมเชยบุคลากร KM และผลงาน

ที่เกิดขึ้น ในโอกาสตาง ๆ ให

ประชาคมทั้งภายในและนอก

มหาวิทยาลัยไดทราบ 

ไมนอยกวา - หัวหนาสวน 

แผนงาน 

1 ต.ค. 52 6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 2 ครั้ง/ป เปนตนไป 

- จัดของรางวัลใหตามเหมาะสม 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายศราวุธ ปอมสินทรัพย (หัวหนาทีม KM) 

 

 


	ผู้รับผิดชอบ
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