
1.   คณะทํางานการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management: KM)  

สถานสงเสรมิและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
1. รองศาสตราจารย ดร. อนันต  ทองระอา หัวหนาคณะทํางาน 
2. Mr. Henry  Man-Keung Lo คณะทํางาน 
3. นายยิฟริว  แกวเชาวรัมย คณะทํางาน 
4. นายเศรษฐา  ชํานาญหัด คณะทํางาน 
5. นางทองปาน  ดาษจันทึก คณะทํางานและเลขานุการ 

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

    การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลยั 
 
3. เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 1: การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการของมหาวิทยาลัย 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สถานสงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
1. การใช ICT มาชวยสนับสนุนการจัดการความรูดานการ

ออกแบบ การวางระบบ การปรับปรุงและพัฒนา และการ
ดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีเอกสาร คูมือ และแผนรองรับปญหา
หรือความเ ส่ียง ท่ีอาจเกิดกับระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

1. เอกสารเก่ียวกับการออกแบบ การวางระบบ การ
ปรับปรุงและพัฒนา  และการดูแลรักษาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังคูมือการใชงานระบบสารสนเทศตาง ๆ 

 



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

ชื่อหนวยงาน: สถานสงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): การใช ICT มาชวยสนับสนุนการจัดการความรูดานการออกแบบ การวางระบบ การปรับปรุงและพัฒนา และการดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสาร คูมือ และแผนรองรับปญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารเกี่ยวกับการออกแบบ การวางระบบ การปรับปรุงและพัฒนา และการดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคูมือการใช
งานระบบสารสนเทศตาง ๆ 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงชี้ความรู ระดมความคิดเห็นในคณะทํางานเพื่อ
กําหนดหัวเรื่องและขอบเขตความรู 

ต.ค.-พ.ย.51 หัวเรื่องที่จะนํามา
จัดการความรู 

ไมนอยกวา 2 
เรื่อง 

- เอกสาร 
- คูมือ 
- ระบบสารสนเทศที่
ใชงานอยู 

- หัวหนา
คณะทํางาน 

2. การสรางและแสวงหาความรู ประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหแหลง
ความรูและแสวงหาองคความรู 

พ.ย.-ธ.ค.51 การประชุม
คณะทํางาน 

ไมนอยกวา 3 
ครั้ง 

- เอกสาร 
- คูมือ 
- ระบบสารสนเทศที่
ใชงานอยู 

- หัวหนา
คณะทํางาน 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ จัดทําฐานขอมูลความรูระบบตาง ๆ ม.ค.-พ.ค.52 จํานวนฐานขอมูล ไมนอยกวา 3 
ฐานขอมูล 

HW & SW - หัวหนา
คณะทํางาน 

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู 

ตรวจสอบและกลั่นกรองความถูกตอง
ระบบตาง ๆ 

เม.ย.-ก.ค.52 เอกสารสรุป 1 ชุด เอกสารที่เกี่ยวของ - หัวหนา
คณะทํางาน 

5. การเขาถึงความรู จัดทําเอกสาร คูมือ ไวที่สวนกลาง ซึ่ง
ทุกคนสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา 
พรอมทั้งจัดอบรมใหกับบุคลากร 

มิ.ย.-ส.ค.52 เอกสารคูมือ - 1 ชุด 
- อบรม 2 
ครั้ง 

- เอกสารที่เกี่ยวของ 
- ระบบสารสนเทศที่
ใชงานอยู 

- หัวหนา
คณะทํางาน 
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ชื่อหนวยงาน: สถานสงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): การใช ICT มาชวยสนับสนุนการจัดการความรูดานการออกแบบ การวางระบบ การปรับปรุงและพัฒนา และการดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสาร คูมือ และแผนรองรับปญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารเกี่ยวกับการออกแบบ การวางระบบ การปรับปรุงและพัฒนา และการดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคูมือการใช
งานระบบสารสนเทศตาง ๆ 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณเครื่องมือ/อุปกรณ 

- เอกสารที่เกี่ยวของ 
 ผูรับผิดชอบ 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ ปญหาและอุปสรรคตาง 
ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงระบบตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

มิ.ย.-ส.ค.52 เอกสารสรุป 1 ชุด 
- ระบบสารสนเทศที่
ใชงานอยู 

- หัวหนา
คณะทํางาน 

7. การเรียนรู เผยแพร ประชาสัมพันธ และถายทอด
ความรูแกหนวยงานอื่น 

มิ.ย.-ก.ย.52 เอกสารสรุป 1 ชุด - เอกสารที่เกี่ยวของ 
- ระบบสารสนเทศที่
ใชงานอยู 

- หัวหนา
คณะทํางาน 

ผูทบทวน/อนุมัติ : รองศาสตราจารย ดร.อนันต  ทองระอา (หัวหนาทีม KM) 
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5. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหนวยงาน: สถานสงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): การใช ICT มาชวยสนับสนุนการจัดการความรูดานการออกแบบ การวางระบบ การปรับปรุงและพัฒนา และการดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสาร คูมือ และแผนรองรับปญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: เอกสารเกี่ยวกับการออกแบบ การวางระบบ การปรับปรุงและพัฒนา และการดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคูมือการใช
งานระบบสารสนเทศตาง ๆ 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

จัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจถึง
ประโยชนและความจําเปนของการทํา 
KM 

ต.ค.-พ.ย.51 จํานวนกิจกรรม 2 ครั้ง/ป เอกสารที่เกี่ยวของ - หัวหนา
คณะทํางาน  

2. การสื่อสาร รับฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ 

พ.ย.-ธ.ค.51 ทีมงานมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการทํา KM 

รอยละ 90 - เอกสารที่เกี่ยวของ 
- ระบบสารสนเทศที่
ใชงานอยู 

- หัวหนา
คณะทํางาน  

3. กระบวนการและเครื่องมือ สรางเครือขาย KM กับหนวยงานอื่น ๆ 
 

ม.ค.-พ.ค.52 เครือขาย KM กับ
หนวยงานอื่นๆ 

ไมนอยกวา 2 
หนวยงาน 

- เอกสารที่เกี่ยวของ 
- ระบบสารสนเทศที่
ใชงานอยู 

- หัวหนา
คณะทํางาน  

4. การเรียนรู ถายทอดความรูและผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานใหกับคณะทํางาน 

เม.ย.-ก.ค.52 คณะทํางานมีทัศนคติที่
ดีตอการทํา KM 

รอยละ 90 เอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ 

- หัวหนา
คณะทํางาน  

5. การวัดผล ประเมินทัศนคติของทีมงาน ส.ค.-ก.ย.52 ผลการประเมิน 2 ครั้ง / ป แบบประเมิน
ทัศนคติ 

- หัวหนา
คณะทํางาน  

6. การยกยองชมเชยและการให
รางวัล 

ยกยอง  ชมเชยและให ราง วัลตาม
เหมาะสม 

1 ตุลาคม 
2552 เปนตน
ไป 

จํานวนรางวัล 2 รางวัล/ป ของรางวัล - หัวหนา
คณะทํางาน  

ผูทบทวน/อนุมัติ: รองศาสตราจารย ดร.อนันต  ทองระอา  (หัวหนาทีม KM) 
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