
1.   คณะทํางานการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management: KM)  

สวนพัสด ุ
1. นายอรรถพร  อุนโสมย หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางสาววัชรี  หยูเย็น คณะทํางาน 
3. นายอุทิตย  ศรีอินทร คณะทํางาน 
4. นางจีรภรณ  โชติพนัส คณะทํางาน 
5. นางไพจิตรี  ปยะพงศธร คณะทํางาน 
6. นางสุนทรารีย  มีใหม คณะทํางาน 
7. นายฤทธิชัย  แสงสม คณะทํางาน 
8. นางสาวนภสัวรรณ  ภิญโญดม คณะทํางานและเลขานุการ 
9. นางสาวจรรยา  ศรียงพะเนาว คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

2. ขอบเขตการบริหารจัดการความรู  (KM Focus Area) 
ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

    การจัดการความรูดานพัสดุ 
 
3. เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 1: การจัดการความรูดานพัสดุ 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สวนพัสดุ 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
1. สวนพัสดุมีคูมือการปฏิบัติงาน ภายในปงบประมาณ 2552 1. มีคูมือสําหรรับพนักงานสวนพัสดุ ใชในการ

ปฏิบัติงานจริงภายในปงบประมาณ 2552 

 



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

ชื่อหนวยงาน:   สวนพัสดุ 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):   สวนพัสดุ มีคูมือปฏิบัติงานดานพัสดุ ภายในปงบประมาณ 2552  (1 ตุลาคม  2551  -  30  กันยายน  2552)  
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:   มีคูมือสําหรับพนักงานสวนพัสดุ  ใชในการปฏิบัติงานจริงภายในปงบประมาณ 2552   

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงชี้ความรู -ระดมความคิดเห็นในทีม เพื่อ
กําหนดกรอบความรูที่เกี่ยวของ 
 

1 ธ.ค. – 10 
ธ.ค.51 

-สามารถระบุความรูที่
จําเปนตองใช 

ไมนอยกวา 
3 ชื่อเรื่อง 

-เอกสารบันทึก 
สรุปการ 
ประชุม 
 

          - หัวหนาสวนพัสดุ 
 

2. การสรางและแสวงหาความรู -คนหา รวบรวมเอกสารตางๆ 
เพื่อหาความรูประเภท Explicit  
Knowledge  
-ระดมสมองภายในทีม เพื่อ 
Sharing  หา ความรู 
ประเภท Tacit Knowledge 
-อบรม/ดูงาน   

10 ธ.ค. 51- 
31 ม.ค. 52 

 

-มีเอกสารหรือขอมูล
สารสนเทศ ที่สามารถ
นําไปใชในขั้นตอไปได 

ไมนอยกวา  
3 เรื่อง 

-คอมพิวเตอร 
-Internet 
-หนังสือ 
-ระเบียบพัสดุ 
-บันทึกการประชุม 
เพื่อ Sharing 

         - หัวหนาสวนพัสดุ 
วัชรี   หยูเยน็ 
อุทิตย  ศรีอินทร 
จีรภรณ  โชติพนัส 
นภัสวรรณ ภิญโญดม 
 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ -บันทึก และจัดเก็บ  
เปนหมวดหมู 

1 ก.พ.-28 
ก.พ.52 

-ขอมูลไดจัดเก็บไวใน
รูปเลม และระบบ
สารสนเทศ 

รอยละ 100 -เอกสาร 
-ไฟลเอกสาร 
สําหรับใชงาน 

         - หัวหนาสวนพัสดุ 
นภัสวรรณ ภิญโญดม 
จรรยา  ศรียงพะเนา 
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ชื่อหนวยงาน:   สวนพัสดุ 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):   สวนพัสดุ มีคูมือปฏิบัติงานดานพัสดุ ภายในปงบประมาณ 2552  (1 ตุลาคม  2551  -  30  กันยายน  2552)  
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:   มีคูมือสําหรับพนักงานสวนพัสดุ  ใชในการปฏิบัติงานจริงภายในปงบประมาณ 2552   

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4. การประมวลและกลั่นกรอง 
ความรู 

วิเคราะห สังเคราะห และจัดทํา
เปนระบบ 
 

1 มี.ค. –  
31 พ.ค.  52 

-เอกสารสรุป
รายละเอียด ผลการ
วิเคราะห สังเคราะห 
ความรูเรื่องแนว
วิธีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุ 

  3 เรื่อง 
-งานจัดซื้อ/จัด
จาง 
-งานตรวจรับ/
ตรวจการจาง 
-งานคลังและ
ทะเบียนพัสดุ 
 

-คอมพิวเตอร 
-เครื่องถายเอกสาร 
-หองประชุมและ
อุปกรณการประชุม 
 

        -  หัวหนาสวนพัสดุ 
วัชรี   หยูเยน็ 
อุทิตย  ศรีอินทร 
จีรภรณ  โชติพนัส 
ไพจติรี  ปยะพงศธร 
ฤทธิชัย  แสงสม 
นภัสวรรณ ภิญโญดม 
จรรยา  ศรียงพะเนา 

5. การเขาถึงความรู -จัดเอกสารขอมูลความรูที่ไดไวใน
ที่สวนกลาง และในระบบ
สารสนเทศ เพื่อเขาถึงไดสะดวก 
(Web  สพ.) 

1 มิ.ย. –  
30 มิ.ย. 52 
 

-รูปเลมและระบบ
สารสนเทศ 
(ฉบับราง 
ครั้งที่ 1) 

รอยละ 100 -ระบบสารสนเทศ 
-เอกสารคูมือ ฉบับ
จริง 
 

         - หัวหนาสวนพัสดุ 
นภัสวรรณ ภิญโญดม 
ฤทธิชัย  แสงสม 
จรรยา  ศรียงพะเนา 
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ชื่อหนวยงาน:   สวนพัสดุ 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):   สวนพัสดุ มีคูมือปฏิบัติงานดานพัสดุ ภายในปงบประมาณ 2552  (1 ตุลาคม  2551  -  30  กันยายน  2552)  
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:   มีคูมือสําหรับพนักงานสวนพัสดุ  ใชในการปฏิบัติงานจริงภายในปงบประมาณ 2552   

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -ผลักดันใหมีการนําความรูที่ไดไป
ใชไดจริง 
-จัดใหมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น ประสบการณ 
ปญหาอุปสรรคที่พบ และระดม
ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาให
สมบูรณยิ่งขึ้น  
-จัดอบรมใหกับพนักงานใน
หนวยงานตาง ๆ 

1 ก.ค.- 
31 ส.ค.52 
 

-คูมือการปฏิบัติงาน
ดานพัสดุ 
(ฉบับราง 
ครั้งที่ 2 ) 

 ป 52   
1 เลม 
 

-แบบสํารวจ 
-ระบบสารสนเทศ 
-การนําเสนอที่
ประชุมของ
มหาวิทยาลัย 
-กลองรับความ
คิดเห็น 
 

        - หัวหนาสวนพัสดุ 
วัชรี   หยูเยน็ 
อุทิตย  ศรีอินทร 
จีรภรณ  โชติพนัส 
ไพจติรี  ปยะพงศธร 
ฤทธิชัย  แสงสม 
นภัสวรรณ ภิญโญดม 
จรรยา  ศรียงพะเนา 

7. การเรียนรู -ใหพนักงานของสวนพัสดุ ใช
คูมือชวยในการปฏิบัติงานดาน
พัสดุ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
บริการดานพัสดุ 
 

1 ก.ย.- 
30 ก.ย. 52 
 

-คูมือสําหรับการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุ  
ที่เสร็จสมบูรณ 

   1 เลม 
 

-คอมพิวเตอร         - หัวหนาสวนพัสดุ 
วัชรี   หยูเยน็ 
อุทิตย  ศรีอินทร 
จีรภรณ  โชติพนัส 
ไพจติรี  ปยะพงศธร 
ฤทธิชัย  แสงสม 
นภัสวรรณ ภิญโญดม 
จรรยา  ศรียงพะเนา 

ผูทบทวน/อนุมัติ :  นายอรรถพร  อุนโสมย   (หัวหนาทีม KM) 
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5. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหนวยงาน:  สวนพัสดุ 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): สวนพัสดุ มีคูมือปฏิบัติงานดานพัสดุ ภายในปงบประมาณ 2552  (1 ตุลาคม  2551  -  30  กันยายน  2552)  
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีคูมือสําหรับพนักงานสวนพัสดุ  ใชในการปฏิบัติงานจริงภายในปงบประมาณ 2552  

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อให
เกิดความเขาใจ และเห็นความ
จําเปนที่ตองมีการจัดการ
ความรู 
-รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง
และชี้แจงสรางความเขาใจ 
 

1 ธ.ค. – 
20 ธ.ค.51 

 

-คาเฉลี่ยการเขา
รวมกิจกรรม 
KM ของทีมงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ที่จัด 
 

ไมนอยกวา  
รอยละ 90 

-การพูดคุยในที่
ประชุม 
-เอกสาร 
 

          - หัวหนาสวนพัสดุ 
 

2. การสื่อสาร -จัดประชุมกลุมยอยบอยครั้ง 
เพื่อสื่อสารโดยตรงและใกลชิด 
-เชิญผูความรูและ
ประสบการณดาน KM มา
บรรยายใหความรู 

21 ธ.ค. 51- 
31 ม.ค.52 

 

-จํานวนบุคลากร
ที่มีความเขาใจใน
เรื่องของ KM 
 

-ไมนอยกวา 
รอยละ 80 
  

-คอมพิวเตอร 
-เอกสารขอมูล 
-หองประชุม
และอุปกรณการ
ประชุม 

            - หัวหนาสวนพัสดุ 
วัชรี   หยูเย็น 
อุทิตย  ศรีอินทร 
จีรภรณ  โชติพนัส 
ไพจติรี  ปยะพงศธร 
ฤทธิชัย  แสงสม 
นภัสวรรณ ภิญโญดม 
จรรยา  ศรียงพะเนา 
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ชื่อหนวยงาน:  สวนพัสดุ 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): สวนพัสดุ มีคูมือปฏิบัติงานดานพัสดุ ภายในปงบประมาณ 2552  (1 ตุลาคม  2551  -  30  กันยายน  2552)  
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีคูมือสําหรับพนักงานสวนพัสดุ  ใชในการปฏิบัติงานจริงภายในปงบประมาณ 2552  

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

3. กระบวนการและเครื่องมือ -สรางทีมงานเรียนรู 
-จัดสถานที่ทํางาน บรรยากาศ 
และเครื่องมือ ICT  ใหเอื้อตอ
การเรียนรู 

1 ก.พ.- 
15 ก.พ.52 

 

-มีการดําเนินการ
ตามแผนกิจกรรม
ที่กําหนดไว 
 

ไมนอยกวา 
รอยละ 80 
 

-หองประชุม
และอุปกรณการ
ประชุม 
-คอมพิวเตอร 
-เอกสาร 
 

         - หัวหนาสวนพัสดุ 
วัชรี   หยูเย็น 
อุทิตย  ศรีอินทร 
จีรภรณ  โชติพนัส 
ไพจติรี  ปยะพงศธร 
ฤทธิชัย  แสงสม 
นภัสวรรณ ภิญโญดม 
จรรยา  ศรียงพะเนา 

4. การเรียนรู -สื่อสารถายทอดความรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณที่ได
จากการดําเนินการใหทีมงาน 
KM  ไดรับทราบ 
 

16 ก.พ.- 
31 พ.ค.52 

-สมาชิกในกลุม 
KM  มีความรู
ความเขาใจใน
เรื่องการจัดการ
ความรูมากยิ่งขึ้น 
 

รอยละ 90 
 

-คอมพิวเตอร 
-เอกสาร 
-การพูดคุยใน
ทีม KM 
 

         - หัวหนาสวนพัสดุ 
วัชรี   หยูเย็น 
อุทิตย  ศรีอินทร 
จีรภรณ  โชติพนัส 
ไพจติรี  ปยะพงศธร 
ฤทธิชัย  แสงสม 
นภัสวรรณ ภิญโญดม 
จรรยา  ศรียงพะเนา 

5. การวัดผล -ประเมินความรูความเขาใจ
โดยการสังเกตพฤติกรรมใน
การรวมกิจกรรม KM  ที่จัดใน
กลุมและระหวางกลุม 

1 มิ.ย.- 
31 ส.ค. 52 

 

-ผลการประเมิน 
ฯ 

2 ครั้ง/ป -แบบประเมิน           - หัวหนาสวนพัสดุ 
วัชรี   หยูเย็น 
อุทิตย  ศรีอินทร 
จีรภรณ  โชติพนัส 
ไพจติรี  ปยะพงศธร 
ฤทธิชัย  แสงสม 
นภัสวรรณ ภิญโญดม 
จรรยา  ศรียงพะเน 
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ชื่อหนวยงาน:  สวนพัสดุ 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): สวนพัสดุ มีคูมือปฏิบัติงานดานพัสดุ ภายในปงบประมาณ 2552  (1 ตุลาคม  2551  -  30  กันยายน  2552)  
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีคูมือสําหรับพนักงานสวนพัสดุ  ใชในการปฏิบัติงานจริงภายในปงบประมาณ 2552  

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

6. การยกยองชมเชยและการให
รางวัล 

-กลาวชมเชยบุคลากร KM 
และผลงานที่เกิดขึ้นในโอกาส
ตางๆ ใหประชาคมทั้งภายใน
และนอกมหาวิทยาลัย ได
ทราบ 
-จัดของรางวัลใหตาม
เหมาะสม 

1 ก.ย.52 
เปนตนไป 

 

-จํานวนการยก
ยองชมเชยและ
ใหรางวัลแก
บุคลากรในทีม 
KM 
 

ไมนอยกวา  
2 ครั้ง/ป 

-ของรางวัล          - หัวหนาสวนพัสดุ 
 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายอรรถพร  อุนโสมย  (หัวหนาทีม KM) 
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