
เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 10: ระบบการควบคมุคุณภาพงานจางเหมาบริการใหมีประสทิธิภาพ 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ: สวนอาคารสถานที ่

เปาหมายการบริหารจัดการความรู  (Desired State) หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม 

1. มีคูมือการควบคุมคุณภาพงานจางเหมาบริการ รวม 5 ดาน 1. คูมือการควบคุมคุณภาพงานจางเหมาบริการภายใน

ปงบประมาณ 2552 
 

                                                                    
 



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

ชื่อหนวยงาน: สวนอาคารสถานที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนอาคารสถานที่มีระบบการควบคุมคุณภาพงานจางเหมาบริการ รวม 5 ดาน 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: คูมือการควบคุมคุณภาพงานจางเหมาบริการภายในปงบประมาณ 2552 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงชี้ความรู - ระดมความคิดเห็นในทีมเพื่อกําหนด

กรอบความรูที่เกี่ยวของ 

- ลําดับขอบเขตความรู กําหนดขั้นตอน

ตางๆ 

1-6 ส.ค.51 - สามารถระบุ

ความรูที่

จําเปนตองใช 

- ขอบเขตและลําดับ

เนื้อหา 

ไมนอยกวา 

3 ชื่อเรื่อง 

- เอกสารบันทึก

สรุปการประชุม 

- นายสมศักดิ์     

และนายภาณุ    

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

- คนหา รวบรวมเอกสารขอกําหนดตางๆ 

เพื่อหาความรูประเภท Explicit 

Knowledge 

- หารือผูมีความรู มีประสบการณ 

- ศึกษาดูงานดานงานจางเหมาบริการ 

- ระดมสมองภายในทีม เพื่อ Sharing หา

ความรู Tacit Knowledge 

7 ส.ค.-20 

ก.ย.51 

- มีเอกสารหรือ

ขอมูลสารสนเทศ

ความรูที่สามารถ

นําไปใชในขั้น

ตอไปได 

1 ชุดขอมูล - ผูปฏิบัติงาน

ควบคุมงานจาง

เหมาบริการ 

- คอมพิวเตอร 

- Internet 

- หนังสือ 

- บันทึกการ

ประชุม เพื่อ 

Sharing 

- นายอุดม และ

นางสาววราลี 

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

 - บันทึก ขั้นตอนตางๆ รวบรวมจัดทํา

เปนหมวดหมู 

21 ก.ย.-20 

ต.ค.51 

ขอมูลไดจัดเก็บไว

เปนระบบ เพื่อการ

อางอิงและรวบรวม

ใชงาน 

รอยละ 100 - เอกสาร 

- ไฟลเอกสาร

สําหรับใชงาน 

- นางวาสนา และ

นางธนิตา 



ชื่อหนวยงาน: สวนอาคารสถานที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนอาคารสถานที่มีระบบการควบคุมคุณภาพงานจางเหมาบริการ รวม 5 ดาน 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: คูมือการควบคุมคุณภาพงานจางเหมาบริการภายในปงบประมาณ 2552 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- นายธวัชชัย และ

นายศูนทร 

1 ชุด - คอมพิวเตอร 4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู 

- วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปน

ระบบ 

21 ต.ค.- เอกสารสรุป 

รายละเอียด ผลการ

วิเคราะห สังเคราะห

ความรู และขั้นตอน

การควบคุมงาน

บริการจางเหมา 

- เครื่องถาย

เอกสาร 

10 พ.ย.51 

- เรียบเรียงเปนกระบวนการ ขั้นตอน 

- หองประชุมและ

อุปกรณการ

ประชุม 

รอยละ 85 - เอกสารคูมือฉบับ

จริง 

- นางวาสนา และ

นางธนิตา 

11 พ.ย.51- รูปเลมและระบบ

สารสนเทศ  

5. การเขาถึงความรู - จัดทําเอกสารคูมือการควบคุมงานจาง

เหมาบริการของมหาวิทยาลัยที่ได ไวที่

สวนอาคารสถานที่ และเผยแพรเปน

คูมือออนไลน เขาถึงไดสะดวก 

มิ.ย.52 

- เอกสารออนไลน (ฉบับราง  

ครั้งที่ 1) 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 

- ผลักดันใหมีการนําคูมือที่ไดไปใชจน

เกิดเปนผลงานจริง 

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ ปญหา อุปสรรคที่พบ 

และระดมความคิดเพื่อพัฒนาใหสมบูรณ

ยิ่งขึ้น 

พ.ย.51- 

มิ.ย.52 

คูมือการควบคุมงาน

จางเหมาบริการ  

(ฉบับราง ครั้งที่ 2) 

- ใชงาน 

2/2551 1 ชุด 

- ฉบับปรับปรุง

ใชงาน ปการ 

ศึกษา 2552 

1 ชุด 

- - นายปฐมทัศนและ 
นายประวัต ิ

1 ชุด - - หน.สอส.และจนท.

สอส. 

พ.ค.52 มีคูมือการควบคุม

งานจางเหมาบริการ

ของ มทส. ฉบับ

สมบูรณ 

7. การเรียนรู - มีคูมือการควบคุมงานจางเหมาบริการ

ของมหาวิทยาลัย ใชงานในการควบคุม

งานไดอยางสมบูรณ และสามารถอางอิง

ได 

ผูทบทวน/อนุมัติ: นายธานี  คลองณรงค  (หัวหนาทีม KM) 

                                                                    
 



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

ชื่อหนวยงาน: สวนอาคารสถานที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนอาคารสถานที่ มีระบบการควบคุมงานจางเหมาบริการที่มีประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีคูมือมาตรฐานควบคุมงานจางเหมาบริการ ใชภายในปงบประมาณ 2552  (ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความ

เขาใจและเห็นความจําเปนที่ตองมีการ

จัดการความรู 
- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและชี้แจง

สรางความเขาใจ 

1-15 ส.ค.51 - คาเฉลี่ยการเขา

รวมกิจกรรม KM 
ของทีมงาน ใน

กิจกรรมตางๆ ที่

จัด 

ไมนอยกวารอย

ละ 90 
- การพูดคุยในที่

ประชุม 
- เอกสาร 

- หน.สอส. 

2. การสื่อสาร - จัดประชุมกลุมยอยบอยครั้ง เพื่อสื่อสาร
โดยตรงและใกลชิด 

16 ส.ค.- 
30 ก.ย.51 

- จํานวนบุคลากรที่

มีความเขาใจใน

เรื่องของ KM 

ไมนอยกวารอย

ละ 80 
- หองประชุมและ

อุปกรณการ

ประชุม 
- คอมพิวเตอร 
- เอกสาร 

- หน.สอส. 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- สรางทีมงานเรียนรู 
- จัดสถานที่ทํางาน บรรยากาศและ

เครื่องมือ ICT ใหเอื้อตอการเรียนรู 

1-15 ต.ค.51 - มีการดําเนินการ

ตามแผนกิจกรรม

ที่กําหนดไว 

ไมนอยกวารอย

ละ 75 
- หองประชุมและ

อุปกรณการ

ประชุม 
- คอมพิวเตอร 
- เอกสาร 

- หน.สอส.และ

ทีม KM 



ชื่อหนวยงาน: สวนอาคารสถานที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนอาคารสถานที่ มีระบบการควบคุมงานจางเหมาบริการที่มีประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีคูมือมาตรฐานควบคุมงานจางเหมาบริการ ใชภายในปงบประมาณ 2552  (ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

16 ต.ค.- รอยละ 90 - คอมพิวเตอร 4. การเรียนรู - สื่อสารถายทอดความรู และแลกเปลี่ยน

ประสบการณที่ไดจากการดําเนินการให

ทีมงาน KM  ไดรับทราบ 

- สมาชิกในกลุม 

KM มีความรู 

ความเขาใจใน

เรื่องการจัดการ

ความรูมากยิ่งขึ้น  

- หน.สอส.และ

ที่ม KM 16 ธ.ค 51 - เอกสาร 
- การพูดคุยในทีม 

KM 

ทุก 3 เดือน - ความพึงพอใจ 4 ครั้ง/ป - แบบประเมิน หน.สอส. 5. การวัดผล - ประเมินความรูความเขาใจโดยสอบถาม

จากหัวหนางาน 

- 

- คอมพิวเตอร - พนักงานควบคุม

งานจางเหมา

บริการไดตาม

ขั้นตอน และระบบ

ที่กําหนดไว มีการ

รายงานผลตาม

ระยะเวลาที่

กําหนด 

 



ชื่อหนวยงาน: สวนอาคารสถานที่ 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนอาคารสถานที่ มีระบบการควบคุมงานจางเหมาบริการที่มีประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีคูมือมาตรฐานควบคุมงานจางเหมาบริการ ใชภายในปงบประมาณ 2552  (ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

30 ก.ย.52 - รางวัล หน.สอส. - กลาวชมเชยบุคลากร KM และผลงานที่

เกิดขึ้น ในโอกาสตางๆ ใหประชาคมทั้ง

ภายในและภายนอกสวนอาคารสถานที่

ไดทราบ 

6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

ไมนอยกวา 1 

ครั้ง/ป 
- - จํานวนการยกยอง

ชมเชยและให

รางวัลแกบุคลากร

ในทีม KM 

- คําชมเชย เปนตนไป 

- จัดของรางวัลใหตามเหมาะสม 
ผูทบทวน/อนุมัติ : นายธานี  คลองณรงค (หัวหนาทีม KM) 
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