1. คณะทํางานการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management: KM)
สุรสัมมนาคาร
1. นายขจรศักดิ์ วรวงศ
2. นางสาวบุษบงก ปนเพ็ชร
3. นายประชัน ทนจังหรีด
4. นางสาวณัฐกฤตา ศรีอนันต
5. นายสุนันทชัย กรรณเทพ
6. นางสุภาภรย เสงี่ยมงาม
7. นายปรเมษฐ กระจางโพธิ์
8. นางจันทรเพ็ญ เข็มทอง

หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

2. ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area)
ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
การวางแผนและงบประมาณ
3. เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State)
ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 1: การวางแผนและงบประมาณ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สุรสัมมนาคาร
เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State)
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม
1. มีรูปแบบงบประมาณประจําป ในเอกสาร
1. สุรสัมมนาคารมีการเตรียมระบบการจัดทํางบประมาณ
งบประมาณประจําป 2552 ของสุรสัมมนาคาร
ประจําป 2552 ในงบของการอบรมสัมมนาและดูงานไว
ซึ่งอาจจะไมเพียงพอ ตอการทําแผนการจัดการความรู ซึ่ง
อาจจะมีการของบประมาณในสวนนี้เพิ่มเติมตอไป

4. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหนวยงาน: สุรสัมมนาคาร
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): สุรสัมมนาคารมีการเตรียมระบบการจัดทํางบประมาณประจําป โดยสามารถใชงานไดในปงบประมาณ 2552
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีรูปแบบงบประมาณประจําป ในเอกสารงบประมาณประจําป 2552 ของสุรสัมมนาคาร
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/
งบประมาณ
อุปกรณ
1.
การบงชี้ความรู
ระดมความคิดเห็นในทีม
1 – 30 เม.ย.52 - สามารถระบุ
จํานวนไมนอยกวา 5 คูมือ
เพื่อกําหนดกรอบความรูที่
ความรูที่
ชื่อเรื่อง เชน การทํา สรุปการประชุม
เกี่ยวของ
จําเปนตองใช
บัญชี การทําครัว การ
บริการ งานแมบาน
งานตอนรับ
จํานวน 1 ชุด
อินเตอรเน็ต
2.
การสรางและแสวงหาความรู
-คนหา รวบรวมเอกสาร
1 – 31 พ.ค.52 - สารสนเทศ
ตาง ๆ เพื่อหาความรู
หนังสือ
-ความรูที่สามารถ
นําไปใชในขั้น
บันทึกการประชุม
ตอไปได
3.
การจัดความรูใหเปนระบบ
- การอบรมสัมมนา / การ 1 – 30 มิ.ย.52
-ขอมูลไดจัดเก็บ รอยละ 100
ระบบ e ประชุมประจําสัปดาห
ไวในระบบ
document
1 ชุด
- คอมพิวเตอร
4.
การประมวลและกลั่นกรอง
- วิเคราะห สังเคราะห และ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. -เอกสารสรุป
ความรู
จัดทําเปนสารสนเทศ
52
รายละเอียดผล
-เอกสารสรุป
การวิเคราะห
งบประมาณ
- แผนกระบวนการขั้นตอน
ความรูเรื่อง
แนวทางการ
จัดทําคูมือ

ผูรับผิดชอบ
หัวหนาทีมและ
คณะทํางาน

หัวหนาทีและ
คณะทํางาน

หัวหนาทีม และเลขา
คณะทํางาน
หัวหนาทีมและ
กรรมการ

-3ชื่อหนวยงาน: สุรสัมมนาคาร
เปาหมายการจัดการความรู (Desired State): สุรสัมมนาคารมีการเตรียมระบบการจัดทํางบประมาณประจําป โดยสามารถใชงานไดในปงบประมาณ 2552
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีรูปแบบงบประมาณประจําป ในเอกสารงบประมาณประจําป 2552 ของสุรสัมมนาคาร
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
อุปกรณ
5.
การเขาถึงความรู
-จัดเอกสารขอมูลความรูที่ 1 – 30 พ.ย.52 ขอมูลความรูได รอยละ 100
ระบบ e คณะกรรมการ
ไดไวที่สวนกลางเขาถึงได
จัดเก็บไวใน
ducument
สะดวก
ระบบฯ
รอยละ 100
-คอมพิวเตอร
คณะกรรมการ
6.
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -ผลักดันใหมีการนําความรู 1 ธ.ค. 52 – 28 -เอกสาร
งบประมาณ
-มติที่ประชุม
ที่ไดใปใชจะเกิดผลงานจริง ก.พ. 53
สุรสัมมนาคารที่
การเงินและ
-จัดใหมีการแลกเปลี่ยน
ไดรับ ป2553
ทรัพยสินฯและ
ความคิดเห็นประสบการณ
มติบอรดสุระฯ
ปญหาอุปสรรคที่พบและ
ระดมความคิดเพื่อพัฒนา
-บันทึกการ
ในสมบูรณยิ่งขึ้น
ประชุม
แลกเปลี่ยนการ
เรียนรู
-มีคูมือการจัดทํา 1 ชุด
-คอมพิวเตอร
พนักงานทุกคน
7.
การเรียนรู
-ใหระบบงบประมาณ เปน 1 – 31 มี.ค.53
งบประมาณ
สวนหนึ่งของระบบการ
จัดทํางบประมาณของ
สุรสัมมนาคาร
ผูทบทวน/อนุมัติ : ...................................................................... (หัวหนาทีม KM)

-45. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

- ไมมี -

