1. คณะทํางานการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management: KM)
เทคโนธานี
1. ผูอํานวยการเทคโนธานี
2. นางสาวอรวรรณ จรุงจิตอภินันท
3. นางสาวจารุวรรณ วีระเศรษฐกุล
4. นางสาวอรสา นาจําเริญ
5. นางสาวระพีพร ศรีภักดี
6. นางสาวพรทิพย เชื่อมชัยตระกูล
7. นางสาวสุวภัทร เสาสูงยาง

หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

2. ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area)
ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
การใหบริการขอมูลในเบื้องตนแกลูกคา
3. เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State)
ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 1: การใหบริการขอมูลในเบื้องตนแกลูกคา
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: เทคโนธานี
เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State)
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม
1. พนักงานเทคโนธานี สามารถใหบริการขอมูลในเบื้องตน 1. รายงานสรุประดับความพึงพอใจในการใหขอมูล
แกลูกคา

เบื้องตนแกลูกคา

4. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : เทคโนธานี
เปาหมายการจัดการความรู (Desire State) : พนักงานเทคโนธานี สามารถใหบริการขอมูลในเบื้องตนแกลูกคา
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : รายงานสรุประดับความพึงพอใจในการใหขอมูลเบื้องตนแกลูกคา
ลําดับ

กิจกรรม

วิธีการสูความสําเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ

ไดรับขอมูลขอบขาย
ขอมูลของทุกฝาย เอกสารงานของ แต
งานเบื้องตน ของทุก
ละฝาย/ตารางการ
ฝาย
ทํางาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ทุกฝาย/
โครงการ

1

การบงชี้ความรู

ทุกคนในฝายสามารถจัดทํา
ขอมูลของตนเอง ระบุขอบเขต
ของงาน/เนื้องานแบบงาย

9 - 23 ก.พ. 52

2

การสรางและแสวงหา
ความรู

24 ก.พ. - 6 มี.ค. มีเอกสารที่สามารถ
52
นําไปใชไดจริง

1 ชุดขอมูล

คอมพิวเตอร/ เครื่อง
ถายเอกสาร

ทุกฝาย/
โครงการ

3

การจัดความรูใหเปน
ระบบ

เจาหนาที่ในแตละฝาย/โครงการ
ทบทวนคูมือ ISO และจัดทํา
ขอมูล
รวบรวมขอมูลที่สวนกลาง เพื่อ
รางคูมือ

7 มี.ค. - 6 เม.ย. คูมือ (ฉบับราง)
52

1 เลม

คอมพิวเตอร/ เครื่อง
ถายเอกสาร

4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู

ประชุมและจัดกิจกรรมรวมกัน
แลกเปลี่ยนความรู เพื่อปรับปรุง
รางคูมือ(ฉบับราง) ทุกเดือนเปน
ระยะเวลาตอเนื่อง 4 เดือน

7 เม.ย. - 6 ส.ค.
52

ความเขาใจของ
พนักงานในเนื้อหาของ
งานเทคโนธานีเพิ่มขึ้น

รอยละ 65

- คูมือ (ฉบับราง)
- แบบทดสอบ Pre &
Post Test
- สื่อตางๆ

ฝาย
บริหารงาน
ทั่วไป
ฝาย
บริหารงาน
ทั่วไป

5

การเขาถึงความรู

จัดทําคูมือฉบับสมบูรณ จัดเก็บ
ไวที่งานบุคคล และทุกฝาย/
โครงการ

7 - 21 ส.ค. 52

คูมือฉบับสมบูรณ

รอยละ 100

รูปเลมหรือระบบ EDocument ประจําฝาย

ฝาย
บริหารงาน
ทั่วไปและทุก
ฝาย/ โครการ

-3ชื่อหนวยงาน : เทคโนธานี
เปาหมายการจัดการความรู (Desire State) : พนักงานเทคโนธานี สามารถใหบริการขอมูลในเบื้องตนแกลูกคา
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : รายงานสรุประดับความพึงพอใจในการใหขอมูลเบื้องตนแกลูกคา
ลําดับ

กิจกรรม

6

การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู

7

การเรียนรู

วิธีการสูความสําเร็จ
- ผลักดันใหมีการนําความรูที่ได
ไปใชจนเกิดเปนผลงานจริง
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นประสบการณ ปญหา
อุปสรรคที่พบและระดมความคิด
เพื่อพัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้น
เรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง
จากการใหบริการขอมูลแกลูกคา

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ

22 ส.ค. - 30
ก.ย. 52

คะแนนฝกปฏิบัติจาก
การสุมทดสอบ

รอยละ 70

แบบประเมิน หรือแบบ
สัมภาษณ

1 ต.ค. 52 - 31
ม.ค. 53

พนักงานเทคโนธานี
สามารถใหบริการขอมูล
เบื้องตนแกลูกคาได
และสามารถสงตอใหกับ
งานที่เกี่ยวของได
ถูกตอง

รายงานสรุประดับ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจใน
การใหขอมูล
เบื้องตนแกลูกคา

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ฝาย
บริหารงาน
ทั่วไป

ทุกฝาย/
โครงการ

ผูทบทวน/อนุมัติ : ผูอํานวยการเทคโนธานี (หัวหนาทีม KM)

-45. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ชื่อหนวยงาน : เทคโนธานี
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State) : การใหบริการขอมูลเบื้องตนแกลูกคา
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่เพิ่มขึ้น
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
20 พ.ย. 51 –
การเตรียมการและ
1
- จัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจและ
เห็นความจําเปนที่ตองมีการจัดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
19 ธ.ค. 51
ความรู
- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและชี้แจง
สรางความเขาใจ
- สรางทีมงานเรียนรู
- จัดประชุมกลุมยอย ประมาณเดือนละ 1 20 ธ.ค. 51 –
2
การสื่อสาร
8 ก.พ. 52
ครั้งเพื่อสื่อสารโดยตรงและใกลชิด
- พูดคุยเปนรายบุคคล
- เชิญผูมีความรูและประสบ-การณดาน
KM มาบรรยายใหความรู
9 ก.พ. 52 –
3
กระบวนการและ
- สรางเครือขาย KM กับหนวยงานอื่นๆ
เครื่องมือ
- จัดสถานที่ทํางานใหมีบรรยากาศเอื้อตอ 31 ม.ค. 53
การเรียนรู

4

การเรียนรู

- จัดกิจกรรมสื่อสารถายทอดประโยชนที่
เกิดขึ้นจากการจัดการความรูที่ได
ดําเนินการ มาใหทีมงาน KM ไดรับทราบ

ตัวชี้วัด
- คาเฉลี่ยการเขา
รวมกิจกรรม KM
ของทีมงานใน
กิจกรรมตางๆที่จัด

เปาหมาย
- ไมนอยกวา
รอยละ 80

เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหารงาน
- กิจกรรมเสริมสราง
ทัว่ ไป
ความเขาใจการทํา
(อรวรรณ)
KM
- รายชื่อทีมงาน
KM

- จํานวนบุคลากรที่
เขาประชุม/ อบรม

- ไมนอยกวา
รอยละ 80

- คอมพิวเตอร
- เอกสารที่
เกี่ยวของ

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป
(อรวรรณ)

- มีการดําเนินการ
ตามแผนกิจกรรมที่
กําหนดไว
- มีเครือขาย KM
กับหนวยงานอื่น
- จํานวนบุคลากรที่
เขารวมกิจกรรม

- ไมนอยกวา
รอยละ 80
- ไมนอยกวา 1
เครือขาย

- คอมพิวเตอร
- สํานักงาน

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป
(อรวรรณ,สุวภัทร)

- รอยละ 90

- กิจกรรมสื่อสาร
ถายทอด KM

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป
(อรวรรณ,สุวภัทร)

-5ชื่อหนวยงาน : เทคโนธานี
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State) : การใหบริการขอมูลเบื้องตนแกลูกคา
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่เพิ่มขึ้น
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
5
การวัดผล
9 ก.พ. 52 - การประเมินความเขาใจของบุคลากรใน
เรื่อง KM
31 ม.ค. 53

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ผอ.เทคโนธานี
- แบบทดสอบ Pre
- รอยละ 65
- ความเขาใจของ
ฝายบริหารงาน
พนักงานในเรื่อง KM
ของพนักงาน - Post Test
ทั่วไป
เพิ่มขึ้น
ทั้งหมด

(อรวรรณ,สุวภัทร)

6

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

- กลาวชมเชยและมอบประกาศนียบัตร

- กลาวยกยอง
ชมเชย ตามจํานวน
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

- ทุกครั้งที่จัด
กิจกรรม

- ประกาศนียบัตร

ผอ.เทคโนธานี

ผูทบทวน/อนุมัติ : ผูอํานวยการเทคโนธานี (หัวหนาทีม KM)

