
1.   คณะทํางานการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management: KM)  

สถานกีฬาและสุขภาพ 
1. นายวีรวชัร  ทองยอดดี                                        หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางวาสนา   อรัญยกานนท                                   คณะทํางาน 
3. วาที่ ร.ต.บลัลงัก   กลิ่นจันทรแดง                             คณะทํางาน 
4. นายวีรพล  จันธิมา                                             คณะทํางาน 
5. นางโศภิดา  ตรงตอกิจ                                         คณะทํางาน 
6. นายสุชาติ  จรรยาศิริ                                           คณะทํางานและเลขานุการ 

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

      การสงเสริมพัฒนากีฬาและสุขภาพ 
 
3. เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 1: การสงเสริมพัฒนากีฬาและสุขภาพ 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สถานกีฬาและสุขภาพ 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
1. สถานกีฬาและสุขภาพมีการพัฒนารูปแบบและ

กระบวนการสงเสริมการกีฬาและสุขภาพอยางเปน
รูปธรรม 

1. มีเอกสารท่ีใชเปนคูมือสงเสริมสุขภาพและกีฬาท่ี
สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมตางๆไดอยาง
กวางขวาง 

 
 



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

ชื่อหนวยงาน: สถานกีฬาและสุขภาพ   
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สถานกีฬาและสุขภาพมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการสงเสริมสุขภาพและการกีฬา 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:  มีเอกสารที่ใชเปนคูมือสงเสริมสุขภาพและกีฬาที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงชี้ความรู - ระดมสมองในทีมเพื่อกําหนด
กรอบความรูที่เกี่ยวของ 

21 พ.ย. – 
15 ธ.ค. 51 

ความรูที่
เกี่ยวของ 

ไมนอยกวา  2 
เรื่อง 

รายงานผลการจัด
กิจกรรมและบันทึกการ
ประชุม 

 หน. สกส.,งานวิทย,
งานบริการกีฬา,งาน
กีฬาแขงขัน 

2. การสรางและแสวงหาความรู -การ Sharing ในทีมเพื่อใหได 
Tacit   Knowledge 
-ประสบการณตรงของผูรู 
- Explicit  Knowledge 
- การอบรม 

1 – 15 ธ.ค. 
51 

มีเอกสารกรอบ
ความรูที่
นําไปใชได
ตอไป 

1 ชุด -Internet 
-รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
-บันทึกการประชุม 
Sharing 

 ทีม KM สกส. 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ - แยกหัวเรื่อง หมวดหมูของเรื่อง
ตางๆ 
- จัดเก็บเปนเอกสาร 
- จัดเก็บในระบบ คอมพิวเตอร 
ของ สกส. 

10 -15 ม.ค. 
52 

มีขอมูลเก็บใน
ระบบฯ 

รอยละ 80   - คอมพิวเตอรของ 
สกส. 

 ทีม เลขานุการ 

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู 

- วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลและ
จัดทําเปนเอกสาร 

16 - 22 ม.ค. 
52 

เอกสารกรอบ
การสงเสริม
สุขภาพและ
กีฬา 

1 ชุด ราง คูมือการสงเสริม
สุขภาพและกีฬา 

 เลขานุการ 

5. การเขาถึงความรู - จัดเปนเอกสารสวนกลาง ให
สะดวกตอการคนควา 

1 - 15 ก.พ. 
52 

ขอมูลไดจัดเก็บ
ในระบบฯ 

รอยละ 100 - คอมพิวเตอรของ 
สกส. 

 เลขานุการ 
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ชื่อหนวยงาน: สถานกีฬาและสุขภาพ   
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สถานกีฬาและสุขภาพมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการสงเสริมสุขภาพและการกีฬา 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม:  มีเอกสารที่ใชเปนคูมือสงเสริมสุขภาพและกีฬาที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

- ผลิตเปนเอกสารเผยแพรไปยัง
หนวยงานตางๆ 

- จัดการประชุมเพื่อ Show & 
Share  

- เผยแพรใน Website ของ สกส. 

16-20 ก.พ. 
52 

คูมือการ
สงเสริมสุขภาพ
และกีฬาที่
สมบูรณ 

ป 2552 1 ชุด 
ป 2553 1 ชุด 

- - เลขานุการ 

7. การเรียนรู - ใชคูมือในการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพและกีฬา 

- สามารถบูรณาการกระบวนการ
ใหสอดคลองกับกิจกรรมอื่นๆได 

25 ก.พ. 52 มีคูมือการ
สงเสริมสุขภาพ
และกีฬา 

1 เลม - - คณะทํางาน 

ผูทบทวน/อนุมัติ : .นายวีรวัชร  ทองยอดดี. (หัวหนาทีม KM) 
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5. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 

ชื่อหนวยงาน: สถานกีฬาและสุขภาพ   
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): สถานกีฬาและสุขภาพมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการสงเสริมสุขภาพและการกีฬาอยาง 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีเอกสารที่ใชเปนคูมือสงเสริมสุขภาพและกีฬาที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมตางๆ ไดอยางกวางขวาง 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

- ประชุมชี้แจง ทําความ
เขาใจและใหขอมูลความรู
เกี่ยวกับ KM 
- สื่อสารใหเห็นความจําเปน
ที่ตองมีการจัดทํา KM 

 23 พ.ย. 51 - จํานวน ทีม KM 
ที่เขาประชุมและ
รวมกิจกรรมตางๆ
ที่จัด 
 

ไมนอยกวา 
รอยละ 80  

เอกสารความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับ 
KM 
- Power  Point 

- หัวหนา
คณะทํางาน 

2. การสื่อสาร - จัดประชุมคณะทํางาน 
- จัดประชุมกลุมยอยในงาน
ตางๆ 
- การพูดคุยรายบุคคล 
- การเชิญผูรูมาบรรยายให
ความรูเรื่อง KM 

11 ธ.ค. 51 - จํานวนบุคลากร
ที่มีความรูดาน
และเขาใจดาน  
KM  

ไมนอยกวา 
รอยละ 90  

- คอมพิวเตอร 
- Internet  

- เลขานุการและ
คณะทํางาน 

3. กระบวนการและเครื่องมือ - สรางทีมงาน KM 
- สรางเครือขาย KM กับ
หนวยงานอื่นๆ 

- จัดสถานที่ บรรยากาศ
และเครื่องมือ ICT ใหเอื้อ
ตอการเรียนรู 

10-30 ม.ค. 
52 

- มีการดําเนินการ
ตามแผนที่
กําหนด 

- มีเครือขาย KM 
กับหนวยงาน
อื่นๆ 

รอยละ 80 
 
 
1 หนวยงาน 

- - คณะทํางาน 
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ชื่อหนวยงาน: สถานกีฬาและสุขภาพ   
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): สถานกีฬาและสุขภาพมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการสงเสริมสุขภาพและการกีฬาอยาง 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีเอกสารที่ใชเปนคูมือสงเสริมสุขภาพและกีฬาที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมตางๆ ไดอยางกวางขวาง 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

4. การเรียนรู - รายงานผลสําเร็จจากการ
ดําเนินงานตามแผนการ
จัดการ KM ใหทีมงาน
และทุกคนทราบ 

มี.ค. 52 - ผูเกี่ยวของมี
ทัศนคติที่ดีตอ
การการจัดการ 
KM 

รอยละ 80 - - เลขานุการ 

5. การวัดผล - สังเกตพฤติกรรมการมี 
สวนรวมกิจกรรม KM 

 สรุปผลการ
ประเมิน 

3 ครั้ง/ป - - เลขานุการ 

6. การยกยองชมเชยและการให
รางวัล 

- ชมเชยบุคลากรและทีม 
KM ในโอกาสที่เหมาะสม
ใหชาคมทั้งภายในและ
ภายนอก มทส. ทราบ 

- จัดของรางวัลใหตาม
เหมาะสม 

 จํานวนครั้งที่ไดรับ
รางวัลและการ
ชมเชยของทีม 
KM 

1 ครั้ง/ป - - หัวหนา
คณะทํางาน 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายวีรวัชร  ทองยอดดี.. (หัวหนาทีม KM) 
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