
เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 9: การสงเสริมและพฒันาศักยภาพคณะกรรมการหอพัก 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ: สวนกิจการนกัศึกษา 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม 

1. ปงบประมาณ 2552 งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก สวนกิจการนักศึกษา มีองค

ความรูในเรื่องแนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหอพัก ที่

ประสบผลสําเร็จจากการจัดกิจกรรมตางๆ ของหอพักนักศึกษา 

1. เอกสารรายงานแนวทางและกระบวนการการพัฒนา

ศักยภาพนักศกึษาหอพัก 

 

 

                                                                    
 



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

ชื่อหนวยงาน: สวนกิจการนักศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ภายในปงบประมาณ 2552  งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก สวนกิจการนักศึกษา  มีองคความรูในเรื่องแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของคณะกรรมการหอพักที่ประสบผลสําเร็จจากการจัดกิจกรรมตางๆ ของหอพักนักศึกษา 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารรายงานแนวทางและกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงชี้ความรู - การประชุมคณะทํางาน   กําหนดกรอบ

ในการศึกษารวบรวมขอมูล 

 

1-30 ก.ย. 51 - มีกรอบและ
ประเด็นยอยใน

การศึกษา

รวบรวมขอมูล 

- ไมนอยกวา 2 

ชื่อเรื่อง 

- บันทึกการ
ประชุม

คณะทํางาน 

- นายนิมิต  พิศขุม

ทอง 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

- ที่ปรึกษาหอพักระดมความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการหอพัก 

- คณะทํางานระดมความคิดเห็นจากที่

ปรึกษาหอพักตามกรอบและประเด็น

ยอยที่กําหนด 

- รวบรวมภาพกิจกรรม 

1-31 ต.ค. 51 - บันทึกการ
ประชุม 

- ไมนอยกวา 2 

ชื่อเรื่อง 

- บันทึกการ
ประชุม 

- การบันทึกภาพ 

- นายนิมิต  พิศขุม

ทอง 

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

- การเรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการระดม
ความคิดเห็นตามกรอบและประเด็นยอย

ที่กําหนด 

- คัดเลือกภาพประกอบการบรรยาย 

- จัดทํารูปเลม 

1-30 พ.ย. 51 - รูปเลมเอกสาร - รอยละ 100 - File ขอมูล

เอกสาร 

- File 

ภาพประกอบ 

- นายสรณะ ศรีตะชัย 

นายธนิตศักดิ์ จตุ

รัตนทวีโชติ 



ชื่อหนวยงาน: สวนกิจการนักศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ภายในปงบประมาณ 2552  งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก สวนกิจการนักศึกษา  มีองคความรูในเรื่องแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของคณะกรรมการหอพักที่ประสบผลสําเร็จจากการจัดกิจกรรมตางๆ ของหอพักนักศึกษา 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารรายงานแนวทางและกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- บันทึกการแกไข
เอกสารฉบับราง 

- เอกสารฉบับราง - เสนอเอกสารฉบับรางใหคณะทํางาน

ศึกษาพิจารณา 

1-31 ธ.ค. 51 1 ชุด - นายสรณะ ศรีตะชัย 4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู - จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาเอกสาร

ราง 

- ปรับปรุงแกไขตามมติที่ประชุม
คณะทํางาน 

5. การเขาถึงความรู - จัดทําเอกสารฉบับรางและสําเนาใหกับ
ที่ปรึกษาหอพัก  ผูบังคับบัญชาและ

มหาวิทยาลัย 

- เอกสารเผยแพร
ใหผูเกี่ยวของ 

- เอกสารฉบับราง 1-31 ม.ค. 52 รอยละ 100 - นายสรณะ ศรีตะชัย 

- เอกสารฉบับราง - การประชุม - บันทึกการประชุม - ประชุมที่ปรึกษาหอพักแสดงขอคิดเห็น
เอกสารฉบับราง 

1-28 ก.ย. 52 - นายธัญเทพ พรหม

สอน นายธนิตศักดิ์ 

จตุรัตนทวีโชติ 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู - จัดทําเว็บบล็อก
ในระบบ

อินเทอรเน็ต 

- การแชร
ความรูในเว็บ

บล็อก 

- เนื้อหาการเขามา
แลกเปลี่ยนความรู

ในเว็บบล็อก 

- ทําเว็บบล็อก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ตางๆ 

 



ชื่อหนวยงาน: สวนกิจการนักศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ภายในปงบประมาณ 2552  งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก สวนกิจการนักศึกษา  มีองคความรูในเรื่องแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของคณะกรรมการหอพักที่ประสบผลสําเร็จจากการจัดกิจกรรมตางๆ ของหอพักนักศึกษา 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารรายงานแนวทางและกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

7. การเรียนรู - จัดทําเอกสารฉบับจริงและมอบใหกับที่
ปรึกษาหอพัก สําเนานําไปปรับใชใน

การทํางานและเสนอผูบังคับบัญชา 

1-31 มี.ค. 52 เอกสารฉบับจริง 1 ชุด - - นายสรณะ ศรีตะชัย 

 

- เผยแพรผานเว็บไซตของงานบริการ
และพัฒนานักศึกษาหอพัก 

 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายนิมิต  พิศขุมทอง (หัวหนาทีม KM) 

 

 



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

ชื่อหนวยงาน: สวนกิจการนักศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ภายในปงบประมาณ 2552 จะมีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหอพัก ของแตละหอพักที่เปนไปในแนวทาง

ที่คลายคลึงกัน 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารรายงานแนวทางและกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- 1. การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- ประชุมชี้แจงนโยบายและความสําคัญ
ของ KM 

พ.ค. 52 - บันทึกการประชุม ที่ปรึกษาหอพัก 

รอยละ 100 

รับทราบ

กิจกรรม KM 

เอกสารฉบับจริง นายนิมิต  พิศขุม

ทอง 

 - 2. การสื่อสาร - การประชุมกลุมยอยระดับหนวยที่
ปรึกษาหอพัก 

พ.ค. 52 - บันทึกการประชุม เอกสารฉบับจริง นายสรณะ ศรีตะ

ชัย คณะทํางาน

ยอย:- 

- รอยละ 100 - ผูเกี่ยวของมี
ความรูความเขาใจ

ในการทํา KM 

เรื่องที่กําหนด 

- สอบถามเปนรายบุคคล 

- การประชุมระดับคณะทํางาน - S1-3: ปุณยวีร 

- S4-6: สุธิสา 

- S8-10: บุญเสริม 

- S7, 11-12: กฤตัช 

- S13: ธนกร 

- S15: สุชาณี 

- S16: ชุติมา 

 



ชื่อหนวยงาน: สวนกิจการนักศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ภายในปงบประมาณ 2552 จะมีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหอพัก ของแตละหอพักที่เปนไปในแนวทาง

ที่คลายคลึงกัน 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารรายงานแนวทางและกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- 3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- แบงความรับผิดชอบคณะทํางาน

ติดตามการดําเนินงานแตละกลุมยอย 

มิ.ย.-ก.ค. 52 - บันทึกการประชุม
คณะทํางาน 

ผูเกี่ยวของ

ดําเนินการตาม

แผนที่กําหนด 

กรอบและประเด็น

ในการติดตามการ

ดําเนินงาน 

นายสรณะ ศรีตะ

ชัย 

- แลกเปลี่ยนประสบการณทํางานในกลุม

ยอยอื่นๆ 

- การประชุมคณะทํางาน 

 

 

 

- - 4. การเรียนรู - นําเสนอผลการประมวลผลการ
ดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จใน

ภาพรวมใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ 

ส.ค.52 ผูเกี่ยวของได

รับทราบความสําเร็จ

ของงานในการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางที่ไดจาก 
KM 

รอยละ 100 คณะทํางานทุกคน 

 



ชื่อหนวยงาน: สวนกิจการนักศึกษา 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  ภายในปงบประมาณ 2552 จะมีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหอพัก ของแตละหอพักที่เปนไปในแนวทาง

ที่คลายคลึงกัน 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารรายงานแนวทางและกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- - 5. การวัดผล - ผูเกี่ยวของถายทอดแนวทาง 
กระบวนการดําเนินงานของกรรมการ

หอพักที่ทําใหกิจ-กรรมประสบผลสําเร็จ 

ก.ย.52 สรุปผลการประเมิน 1 ครั้ง/ป หัวหนาสวนกิจการ

นักศึกษา นายนิมิต 

พิศขุมทอง 

นายธัญเทพ พรหม

สอน 

นายธนิตศักดิ์ จตุ

รัตนทวีโชติ 
- - 6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

- กลาวชมเชยผูเกี่ยวของที่นําองคความรู
ไปใชจนประสบผลสําเร็จในการจัด

กิจกรรม 

ก.ย.52 จํานวนครั้งที่จัด 1 ครั้ง/ป หัวหนาสวนกิจการ

นักศึกษา นายนิมิต 

พิศขุมทอง 

- เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณารางวัล

ตามความเหมาะสม 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายนิมิต  พิศขุมทอง (หัวหนาทีม KM) 
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