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แผนการจัดการความรูในองคกร  ปงบประมาณ 2553 
งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 11 กําหนดไววา “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ  เพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดาน
ตางๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ 
รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัด   ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 
 
 งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินซ่ึงเปนสวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได
ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี จึงมี
การนําระบบการจัดการความรู (Knowledge Management) มาใช  ซ่ึงระบบดังกลาวจะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสราง “พลังทวีคูณ” (Synergy) ในการปฏิบัติราชการ คือพลังของขาราชการระดับ 
สูง  ระดับกลาง และระดับลาง ใหสามารถสรางผลงานในระดับสรางสรรค มีผลสัมฤทธ์ิสูง  ท้ังนี ้การจัด
วางระบบการจัดการความรูและแผนดําเนินงาน งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินไดดําเนินการตาม
คําแนะนําของ 2 หนวยงาน คือ  สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาต ิ โดยใชแนวคิด
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และ กระบวนการบริหารจัดการการ
เปล่ียนแปลง (Change Management  Process) มาประยุกตใชในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM 
Action Plan)  
 
1.1 ประกาศแตงตั้ง CKO (Chief Knowledge Officer) ที่ปรึกษาทีมงาน KM และทีมงาน KM 
 
 งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินไดดําเนินการแตงตั้ง CKO (Chief Knowledge Officer) ท่ี
ปรึกษาทีมงาน KM  และทีมงาน KM เพ่ือจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล 
ดังตอไปนี ้
ประธาน CKO (Chief Knowledge Officer) : 
 
วาท่ีพันตรี ดร. ชาญเดช  ผุงศิร ิ  หัวหนางานประกันคุณภาพ 
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้ 
-  กําหนดกลยุทธในการจัดการความรูขององคกร 
- สราง Best Practice ในการจัดการความรู 
- ทําใหผูบริหารยอมรับในการจัดการความรู 
- กระตุนการสรางองคความรูท่ีดีขึ้นในองคกร 
- ทําใหการจัดการความรูเปนสินทรัพยขององคกร 
- ทําใหการจัดการความรูเปนกิจกรรมขององคกร 
-  ใหการสนับสนุนในดานตางๆ  
-  ใหคําปรึกษา แนะนํา และรวมประชุมเพ่ือตัดสินใจแกคณะทีมงาน  
 
ที่ปรึกษาทีมงาน KM  
 
ดร. สุรพล  ศิริเศรษฐผูอํานวยการศูนยหัวหิน  
  
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี ้ 
-  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการและอุปสรรคตาง  ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับทีมงาน KM 
 
หัวหนาทีมงาน KM  
 
นายวรัญู  ชายเกต ุ  กลุมบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   
 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้
-   จัดทําแผนงานการจัดการความรูในองคกรเพ่ือนําเสนอประธานฯ 
-   รายงานผลการดําเนินงานตอประธานฯ  
-   ผลักดัน  ติดตามความกาวหนา และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไข  
-   ประสานงานกับคณะท่ีปรึกษา และทีมงาน 
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ทีมงาน KM          

1.       รศ.ดร.พิภพ  วชังเงิน                    ประธานกรรมการ 
2. ดร. นภาพร  จันทรฉาย  กรรมการ 
3.  นางสาวชุติมา  อินทเส  กรรมการ 
4. นางมัลลิกา  เทพพานิช  กรรมการ 
5. นางสาวมยุรา   รัตนพันธ  เลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้ 
 
 - ดําเนินการตามแผนงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 - จัดทํารายงานความคืบหนาของงานในสวนท่ีรับผิดชอบ  
 - เปน “ แบบอยางท่ีดี ”  ในเรื่องการจัดการความรู 
 - เปน Master Trainer  ดานการจัดการความรู  

1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 

 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมดประกอบดวย  

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศดานสุขภาพมีประสิทธิภาพ  
3. ประสิทธิภาพของระบบเครือขาย (ความรวดเร็ว ความม่ันคง ปลอดภัย) 
4. ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร (ในการบริหารจัดการและบริการ) 
5. แผนแมบทดาน ICT ท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. นํานวัตกรรม ICT ดานสาธารณสุขมาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและองคกรใหอยูในระดับเกณฑมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได  
8. สรางบรรยากาศในการทํางาน  

 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ท่ีจะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553   (ไดคะแนนสูงสุด) คือ  ประสิทธิภาพของระบบเครือขาย (ความรวดเร็ว ความม่ันคง 
ปลอดภัย) 

 หมายเหต ุ ทีม  KM  พิจารณาแลวเห็นวาขอบเขต KM (KM Focus Area) ตรงกับยุทธศาสตร
หลัก สามารถดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรมภายใน  1 ป  รวมท้ังมีโอกาสทําไดสําเร็จสูงสุด  
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1.3 เปาหมาย KM (Desirecd State) 

 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ท่ีจะเลือกดําเนินการ ใหแลว
เสร็จภายในปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 ประกอบดวย  

1. งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบเครอืขาย (ความรวดเร็ว ความม่ันคง ปลอดภัย) 

2. งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถจัดการความรูดานการบริหารความเส่ียงของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได  

 เปาหมาย KM (Desired State)  เพียงเปาหมายเดียว ท่ีทีมงานจะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายใน  ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 คือ  

  งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวมการจัดการความรูดานความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   อยางครบถวนพรอมเผยแพรตอสาธารณะ  

 หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูเรื่อง
การจัดการความรูดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 อยางนอย 1 เรื่อง และมีการเผยแพรสูสาธารณะ อยางนอย 2 ชองทาง  

1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KM 
ท่ี เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุนและเปนผูนํา  
2. มีสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการแลกเปล่ียนเรียนรู  
3. มีรางวัลเปนแรงจูงใจสําหรับผูท่ีแลกเปล่ียนและสรางส่ิงท่ีเปนประโยชนตอ 
KM อยางสมํ่าเสมอ  
4.  มีการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจน  จัดลําดับความสําคัญไมใหงาน KM เปนงานรอง  
5.  การส่ือสารในชองทางท่ีเหมาะสมสําหรับแตละกลุมอยางตอเนื่อง 
6.  มีการตั้งคณะทํางานกลุมยอย เพ่ือรับผิดชอบงานในแตละเรื่องชัดเจน  
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แบบฟอรม 1  ขอบเขต KM (KM Focus  Areas) ของ งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 

ขอบเขต KM ท่ี 
(KM FocusAreas) 

ประโยชนท่ีจะไดรับจากขอบเขต KM ท่ีมีตอ 
ประชาชนชาว

ไทย/ 
ชุมชน 

ขาราชการของ
หนวยงานตนเอง 

กระทรวง กรม 
กอง ของ

หนวยงานอื่น 

รัฐบาล Outsource ของ
หนวยงาน 

1.ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจใน
บริการดานระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดาน
สุขภาพของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

ขาราชการใน
สังกัด สป.มีความ
พึงพอใจในระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ของสป. 

กระทรวง กรม 
กอง อื่น ๆ มีความ
พึงพอใจใน
บริการดานระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ของสป. 

รัฐบาลมีนโยบาย
ในการพัฒนาดาน 
ICT ในหนวยงาน
ภาครัฐ 

ภาคเอกชนให
ความรวมมือและ
มีความรูในการ
ดูแลระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2.ระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ดานสุขภาพมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชน
สามารถเขาถึง
ระบบบริการ
สารสนเทศ
สุขภาพและไดรับ
ขอมูลดานสุขภาพ
อยางสมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง 

บุคลากรใน
หนวยงาน
สามารถพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ดานสุขภาพได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

หนวยงานอื่น
สามารถใชหรือ
ประยุกตใช ระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศดาน
สุขภาพท่ีศทส.
พัฒนาข้ึน ได 

รัฐบาลเห็น
ความสําคัญใน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีฯของ
หนวยงานภาครัฐ 

Outsource ของ
หนวยงาน
สามารถบริหาร
จัดการระบบ
สารสนเทศดาน
สุขภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.ประสิทธิภาพ
ของระบบ
เครือขาย (ความ
รวดเร็ว ความ
ม่ันคง ปลอดภัย) 

ประชาชน
สามารถเขาถึง
ระบบบริการ
สารสนเทศ
สุขภาพไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

บุคลากรใน
หนวยงาน
สามารถเขาใช
ระบบเครือขาย 
ดวยความรวดเร็ว 
ระบบมีความ
ม่ันคง และ
ปลอดภัย 

หนวยงานอื่น
สามารถเขาใช
ระบบเครือขาย 
ดวยความรวดเร็ว 
ระบบมีความ
ม่ันคง และ
ปลอดภัย 

รัฐบาลมีนโยบาย
และมาตรการใน
ดานความรวดเร็ว 
ความม่ันคง 
ปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยี
ฯ 

Outsource ของ
หนวยงาน
สามารถ
บํารุงรักษาระบบ
เครือขาย (ความ
รวดเร็ว ความ
ม่ันคง ปลอดภัย)
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  4.ประสิทธิภาพ
ของการพัฒนา
ระบบงาน
คอมพิวเตอร (ใน
การบริหารจัดการ

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
สุขภาพท่ีสะดวก 
รวดเร็ว 

บุคลากรใน
หนวยงาน
สามารถพัฒนา
ระบบงาน
คอมพิวเตอรใน

หนวยงาน
สามารถ
ประยุกตใช
ระบบงาน
คอมพิวเตอรใน

รัฐบาลเห็น
ความสําคัญใน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีฯของ
หนวยงานภาครัฐ 

Outsource ของ
หนวยงาน
สามารถพัฒนา
ระบบงาน
คอมพิวเตอร ใน
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และบริการ) การบริหารจัดการ
และบริการได 

การบริหารจัดการ
และบริการ
ท่ีศทส.พัฒนาข้ึน
ได 

การบริหารจัดการ
และบริการได
ตามเง่ือนไข
ขอตกลง 

  5.  แผนแมบท
ดาน ICT ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพจาก
การนําเอาระบบ
เทคโนโลยีฯเขา
มาใชในรพ. 

บุคลากรใน
หนวยงาน
สามารถพัฒนา
ระบบงานท่ีมี
มาตรฐานตาม
แผน ICT 

หนวยงาน
สามารถนําแผน 
ICT ไป
ประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนได 

รัฐบาลเห็น
ความสําคัญใน
การจัดทํา แผน
แมบทดาน ICT 

Outsource ของ
หนวยงาน
สามารถ
ดําเนินงานตาม
แผนแมบทดาน 
ICT 
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แบบฟอรม 1  ขอบเขต KM (KM Focus  Areas) ของงานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
ขอบเขต KM ท่ี 
(KM FocusAreas) 

ประโยชนท่ีจะไดรับจากขอบเขต KM ท่ีมีตอ 

ประชาชนชาว
ไทย/ 

ชุมชน 

ขาราชการของ
หนวยงานตนเอง 

กระทรวง กรม 
กอง ของ

หนวยงานอื่น 

รัฐบาล Outsource ของ
หนวยงาน 

6.นํานวัตกรรม 
ICT ดาน
สาธารณสุขมาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพจาก
การนําเอาระบบ
นวัตกรรม ICT 
เขามาใชในรพ. 

บุคลากรใน
หนวยงาน
สามารถพัฒนา
ระบบงานโดย
นําเอานวัตกรรม 
ICT  มา
ประยุกตใช 

หนวยงาน
สามารถนํา
นวัตกรรม ICT 
ไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนได 

รัฐบาลเห็น
ความสําคัญและ
สนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม 
ICT ของ
หนวยงานภาครัฐ 

Outsource ของ
หนวยงาน
สามารถนํา
นวัตกรรมดาน 
ICT มา
ประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอ
หนวยงานได 

 7.พัฒนาขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรและ
องคกรใหอยูใน
ระดับเกณฑ
มาตรฐานท่ี
สามารถยอมรับได 

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรใน
หนวยงาน
สามารถพัฒนา
ระบบงานท่ีมี
มาตรฐานตาม
แผน ICT 

หนวยงาน
สามารถนําแผน 
ICT ไป
ประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนได 

รัฐบาลเห็น
ความสําคัญใน
การจัดทํา แผน
แมบทดาน ICT 

สามารถ
บริหารงาน 
Outsource ได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

8. สราง
บรรยากาศในการ
ทํางาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการใน
ระบบสารสนเทศ
สุขภาพท่ีดี 

บุคลากรใน
หนวยงานมี
ความสุขในการ
ทํางาน 

มีสัมพันธภาพท่ีดี
ระหวาง
หนวยงาน 

รัฐบาลเห็น
ความสําคัญและ
ใหการสนับสนุน 

มีสัมพันธภาพท่ีดี
ระหวางผู
ใหบริการและ
ผูรับบริการ 

 

ผูทบทวน...........................................ประธาน CKO          ผูอนุมัต.ิ......................................... 

           (วาท่ีพันตรี ดร. ชาญเดช  ผุงศิร)ิ             (ดร. สุรพล  ศิริเศรษฐ) 

   ตําแหนง  หัวหนางานประกันคุณภาพ                        ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยหัวหิน 
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      แบบฟอรม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของ งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
  หลักเกณฑการกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต 

KM ท่ี 1 
ขอบเขต 
KM ท่ี 2 

ขอบเขต 
KM ท่ี 3 

ขอบเขต 
KM ท่ี 4 

ขอบเขต 
KM ท่ี 5 

ขอบเขต 
KM ท่ี 6 

ขอบเขต 
KM ท่ี 7 

ขอบเขต 
KM ท่ี 8 

1.สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตร 6 6 6 6 6 6 6 6 
2.ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม) 1 3 3 6 3 3 3 1 
3. มีโอกาสทําแลวสําเร็จสูง 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. ตองทํา คนสวนใหญในองคกรตองการ 3 3 6 6 3 3 3 3 
5. ผูบริหารใหการสนับสนุน 3 3 6 3 6 3 3 3 
6. เปนความรูท่ีตองจัดการอยางเรงดวน 3 3 6 6 3 3 3 6 

รวมคะแนน 19 21 30 30 24 21 21 22 
หมายเหต ุ: เกณฑการใหคะแนน คือ   มาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1 
<เกณฑคะแนนสามารถปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมได> 

 

ผูทบทวน...........................................ประธาน CKO          ผูอนุมัต.ิ......................................... 

            (วาท่ีพันตรี ดร. ชาญเดช  ผุงศิร)ิ              (ดร. สุรพล  ศิริเศรษฐ) 

ตําแหนง  หัวหนางานประกันคุณภาพ                          ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยหัวหิน 

 

หมายเหต ุCKO ไดตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ท่ี 3 เปนขอบเขตในการทําแผนการจัดการความรู 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เนื่องจากตรงกับยุทธศาสตรหลักและสามารถดําเนินการใหเห็น 
เปนรูปธรรมไดภายใน 1 ป รวมท้ังมีโอกาสทําไดสําเร็จสูงท่ีสุด 
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  แบบฟอรม 3  เปาหมาย KM (Desired State) ของ งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
ขอบเขต KM (KM Focus  Areas) คือ  การจัดการความรูดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศ   

เปาหมาย KM (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ที่ 1 
งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถ 
จัดการความรูดานความปลอดภัยของระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางครบถวนพรอมกับ 
เผยแพรตอสาธารณะ 

 
งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสาร 
เผยแพรความรูดานความปลอดภัยของระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอย 1 เรื่องและมีการ 
เผยแพรไปสูสาธารณะ อยางนอย 2 ชองทาง 

เปาหมาย KM ที่ 2 
งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถจัดการ
ความรูดานความปลอดภัยของระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศได 

 
ทุกกลุมงานในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
ส่ือสาร สามารถนําการจัดการความรูดานความ 
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใน 
การปฏิบัติงานได 

เปาหมาย KM ที่ 3 
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(สวนกลาง) สามารถจัดการความรูดาน
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได 
 

 
กอง/สํานักภายในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยาง
นอย 5 กอง สามารถนําการจัดการความรูดานความ 
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใน 
การปฏิบัติงานได 

เปาหมาย KM ที่องคกรตองการทํา คือ  
เปาหมาย KM ท่ี 1 
งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถ 
จัดการความรูดานความปลอดภัยของระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางครบถวนพรอมกับ 
เผยแพรตอสาธารณะ 

 
งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสาร 
เผยแพรความรูดานความปลอดภัยของระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอย 1 เรื่องและมีการ 
เผยแพรไปสูสาธารณะ อยางนอย 2 ชองทาง 

ผูทบทวน...........................................ประธาน CKO          ผูอนุมัต.ิ......................................... 

            (วาท่ีพันตรี ดร. ชาญเดช  ผุงศิร)ิ      (ดร. สุรพล  ศิริเศรษฐ) 

ตําแหนง  หัวหนางานประกันคุณภาพ         ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยหัวหิน 
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แบบฟอรม 4  Check list ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area)และเปาหมาย 
                       KM (Desired State) 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรู 
ดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยางครบถวนพรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสาร 
เผยแพรความรูเรื่องความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยางนอย 1 เรื่อง และมีการเผยแพรไปสู 
สาธารณะ อยางนอย 2 ชองทาง 
     ลําดับ               รายการ Check List                 ระบุรายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process)ที่เกี่ยวของ 

  

1.การสรางความปลอดภัยทางกายภาพ  
2.การสรางความปลอดภัยใหกับระบบ 
ปฏิบัติการ /การสรางความปลอดภัยใหกับ 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)และ 
ระบบเครือขาย 
3.การปองกันการบุกรุกและภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร   
4.การฟนฟูระบบ / ขอมูลจากความเสียหาย 
(Recovery) 
5.การสํารองขอมูล (Back up) 

     1.1 กระบวนงานไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย 
 KM 

ท้ัง 5 ขั้นตอนจากกระบวนงาน  
(Work Process)ท่ีเกี่ยวของ 

     1.3 กระบวนงานไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย  
KM และ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรป  
2552 

ท้ัง 5 ขั้นตอนจากกระบวนงาน  
(Work Process) 

     1.4 ขั้นตอนไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM 
และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรป 
2548 ดวย 
 

1.การฟนฟูระบบ / ขอมูลจากความเสียหาย 
(Recovery) 
2.การสํารองขอมูล (Back up) 
3.การปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ 
(Contingency  Plan) 
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แบบฟอรม 4  Check list ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area)และเปาหมาย 
                       KM (Desired State) 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรู 
ดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยางครบถวนพรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสาร 
เผยแพรความรูเรื่องความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยางนอย 1 เรื่อง และมีการเผยแพรไปสู 
สาธารณะ อยางนอย 2 ชองทาง 
     ลําดับ               รายการ Check List                 ระบุรายละเอียด 
     1.5 คิดเปนจํานวน กระบวนงานและขั้นตอน เทาไรจํานวน  5   ขั้นตอน 
     1.6 อะไรคือตัวช้ีวัดของกระบวนงาน ท่ีเช่ือมโยง

กับเปาหมาย KM และ สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรป 2548 ดวย 

 

1.เอกสารเผยแพรความรูเรือ่งการฟนฟูระบบ
 / ขอมูลจากความเสียหาย (Recovery)และ 
การสํารองขอมูล (Back up) 
2.เอกสารเผยแพรความรูเรื่องระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัยของระบบ 
สารสนเทศ 
3.เอกสารเผยแพรความรูเรื่องมาตรการใน 
การปองกันและแกไขปญหาจากภัยภิบัติและ
การรักษาความปลอดภัย 

  2.กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร 
     ลําดับ               รายการ Check List                 ระบุรายละเอียด 
     2.1 หนวยงานไหนขององคกร ท่ีตองแบงป

นแลกเปล่ียน /Sharing K. 
 

งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
 

     2.2 ใครบางในหนวยงาน ท่ีตองแบงปนแลกเปล่ียน
 / Sharing K. 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
เจาหนาท่ีเครื่องคอมพิวเตอร 
เจาพนักงานธุรการ 
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
พนักงานรหัส 

     2.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร ท่ีตองแบงปนแลก
เปล่ียน/Sharing K. 

29 คน 
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แบบฟอรม 4  Check list ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area)และเปาหมาย 
                           KM (Desired State) ตอ 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรู 
ดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยางครบถวนพรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสาร 
เผยแพรความรูเรื่องความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยางนอย 1 เรื่อง และมีการเผยแพรไปสู 
สาธารณะ อยางนอย 2 ชองทาง 
     ลําดับ               รายการ Check List                 ระบุรายละเอียด 
  2.กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร (ตอ) 
     2.4 หนวยงานไหนขององคกร ท่ีตองเรียนรู  

/Learning K. 
1.กลุมบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ 
2.กลุมงานพัฒนามาตรฐานและบริการ
คอมพิวเตอร 
3.กลุมคอมพิวเตอรและเครือขาย 
4. กลุมพัฒนาการบริหารขอมูล 
5. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

     2.5 ใครบางในหนวยงาน ท่ีตองเรียนรู 
 / Learning K. 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับ 4 - 8 
เจาหนาท่ีเครื่องคอมพิวเตอร ระดับ 4 - 6 
เจาพนักงานธุรการ ระดับ 4 - 6 
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  ระดับ 4 - 6 
พนักงานรหัส ระดับ 3 

     2.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร ท่ีตองเรียนรู / 
Learning K. 

ไมนอยกวา 30 คน 
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  แบบฟอรม 4  Check list ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area)และเปาหมาย 
                           KM (Desired State) ตอ 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรู 
ดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยางครบถวนพรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสาร 
เผยแพรความรูเรื่องความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยางนอย 1 เรื่อง และมีการเผยแพรไป 
สูสาธารณะ อยางนอย 2 ชองทาง 
     ลําดับ               รายการ Check List                 ระบุรายละเอียด 
3.กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบริการ / Outsource) 
     3.1 องคกรไหน ท่ีตองแบงปนแลกเปล่ียน / 

Sharing K. 
หนวยงานสังกัดกระทรวงฯสวนกลางและ 
สวนภูมิภาค  กอง/ สํานักในสป. 

     3.2 ใครบางนอกองคกร ท่ีตองแบงปนแลก
เปล่ียน / Sharing K. 
 

ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ 
บุคลากรสังกัดกระทรวงฯสวนกลางและ 
สวนภูมิภาค   
บุคลากรภายในกอง/ สํานักในสป. 

     3.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร ท่ีตองแบงปนแลก
เปล่ียน/Sharing K. 
 

200 คน 

     3.4 องคกรไหน ท่ีตองเรียนรู / Learning K. 
 

หนวยงานสังกัดกระทรวงฯสวนกลางและ 
สวนภูมิภาค  กอง/ สํานักในสป. 

     3.5 ใครบางนอกองคกร ท่ีตองเรียนรู / Learning 
K. 

บุคลากรสังกัดกระทรวงฯสวนกลางและ 
สวนภูมิภาค   
บุคลากรภายในกอง/ สํานักในสป. 

     3.6  คิดเปนจํานวนคน เทาไร ท่ีตองเรียนรู/ 
Learning K. 

200 คน 
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  แบบฟอรม 4  Check list ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area)และเปาหมาย 
                           KM (Desired State)                                                                                        (ตอ) 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรู 
ดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยางครบถวนพรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสาร 
เผยแพรความรูเรื่องความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยางนอย 1 เรื่อง และมีการเผยแพรไปสู 
สาธารณะ อยางนอย 2 ชองทาง 
     ลําดับ               รายการ Check List                 ระบุรายละเอียด 
4.ความรูที่จําเปน (EK/TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 
     4.1 มีความรู EK อะไรบาง ท่ีตองเขากระบวนการ

จัดการความรูเพ่ือปรับใหทันสมัยกับกาลเวลา 
(ระบุมาท้ังหมดเทาท่ีทําได) 

มี  ตามขอ 1.4 

     4.2 มีความรู EK อะไรบางท่ีจัดการครั้งเดียวแลว 
ไมตองปรับอีกเลย(ระบุมาท้ังหมดเทาท่ีทําได) 

ไมมี 

     4.3 มีความรู TK อะไรบาง ท่ีตองเขากระบวนการ
จัดการความรู เพ่ือปรับใหทันสมัยกับกาลเวลา 
และอยูกับใครบาง (ระบุมาท้ังหมดเทาท่ีทําได) 

ตามขอ 1.4  
 - ตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

     4.4 มีความรู TK อะไรบาง ท่ีจัดการครั้งเดียวแลวไม 
ตองปรับอีกเลย และอยูกับใครบาง (ระบุมา
ท้ังหมดเทาท่ีทําได) 

ไมมี 

     4.5 จากขอ 4.1, 4.2 ความรู EK อะไรบาง ท่ีเรามีและ
เรายังไมมี 

EK ท่ีมี คือ  
1.การสรางความปลอดภัยทางกายภาพ, 
การปองกันและแกไขปญหากระแสไฟฟา
ขัดของ 
2.การสรางความปลอดภัยใหกับระบบ  
ปฏิบัติการ,การสรางความปลอดภัยใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server),การปองกันการบุก
รุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร  การ 
ฟนฟูระบบ / ขอมูลจากความเสียหาย 
(Recovery)การสํารองขอมูล (Back up) 



Knowledge Management   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหนิ 
 

 
 
 16

  แบบฟอรม 4  Check list ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area)และเปาหมาย 
                           KM (Desired State) ตอ 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรู 
ดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยางครบถวนพรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสาร 
เผยแพรความรูเรื่องความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยางนอย 1 เรื่อง และมีการเผยแพรไปสู 
สาธารณะ อยางนอย 2 ชองทาง 
     ลําดับ               รายการ Check List                 ระบุรายละเอียด 
     4.5 จากขอ 4.1, 4.2 ความรู EK อะไรบาง ท่ีเรามีและ

เรายังไมมี  (ตอ) 
EK ท่ีไมมี คือ  
1.การปองกันและแกไขปญหาจากภัย 
พิบัติ (Contingency Plan) 
2.การพัฒนานโยบายการใชงานระบบ 
สารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร  
3.การสรางความตระหนักใหกับผูใชงาน
ระบบสารสนเทศและเครือขาย 
คอมพิวเตอร 
 

     4.6  จากขอ 4.3, 4.4 ความรู TK อะไรบาง ท่ีเรามีและ
เรายัง ไมมี 

TK ท่ีมี คือ การสรางความปลอดภัยใหกับ
ระบบปฏิบัติการ,Server การปองกันการ
บุกรุกภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร  การ 
Recovery และ การ Back up  
TK ท่ีไมมี คือ การพัฒนานโยบายการ 
ใชงานระบบสารสนเทศและเครือขาย 
คอมพิวเตอร 

ผูทบทวนวาท่ีพันตรี ดร. ชาญเดช  ผุงศิร ิประธาน CKO                    ดร. สุรพล  ศิริเศรษฐ  ผูอนุมัต ิ
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KMAT : แบบฟอรมประเมินองคกรตนเองเร่ืองการจัดการความรู (แบบฟอรมที่ 5-9) 
 แบบฟอรม 5  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 1 – กระบวนการจัดการความรู 

โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด 

0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2 - มีระดับปานกลาง 3 - มีในระดับท่ีด ี4 – มีในระดับท่ีดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
1.1.องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือหาจุดแข็งจุดออนในเรื่อง
การจัดการความรู เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู เชนองคกรยังขาดความรู
ท่ีจําเปนตองมี หรือ องคกรไม ไดรวบรวมความรูท่ีมีอยูใหเปนระบบ
เพ่ือใหงายตอการนําไปใช ไมทราบวาคนไหน 
เกงเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการท่ีชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง 

องคกรมีการวิเคราะห SWOT  
ขององคกร (3) 

 

1.2.องคกรมีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตางๆ โดยเฉพาะอยา
งยิ่งจากองคกรท่ีมีการใหบริการคลายคลึงกัน (ถามี) อยางเปนระบบ
และมีจริยธรรม 

องคกรมีการแสวงหาขอมูลความรูจาก 
แหลงตาง ๆ ( 3 ) 

 
1.3 ทุกคนในองคกร มีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหม ๆระดับ
เทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จาก 
องคกรอ่ืนๆท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน (บริการหรือดําเนินงานท่ี 
คลายคลึงกัน ) และจากองคกรอ่ืนๆท่ีมีลักษณะแตกตางกันโดยส้ินเชิง 

องคกรมีการแสวงหาความรูใหมๆ บาง 
แตยังไมเปนระบบ และทําเปนเฉพาะ 
กลุม ( 2 ) 

 
1.4 องคกรมีการถายทอด Best Practices อยางเปนระบบ ซ่ึงรวมถึงการ
เขียน Best Practices ออกมาเปนเอกสาร และการ 
จัดทําขอสรุปบทเรียนท่ีไดรับ (Lessons Learned) 

ไมมีการถายทอด Best Practices (0 ) 

 

1.5 องคกรเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือ ความรูและทักษะท่ีอยู
ในตัวบุคลากร ซ่ึงเกิดจากประสบการณ และการเรียนรูของแตละคน 
และใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้น ๆ ท่ัวท้ังองคกร 

องคกรเห็นคุณคาในความรู และทักษะท่ี
มีอยูในตัวบุคลากร และพยายาม 
กระตุนใหมีการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกัน
และกันเปนกลุมยอยๆ( 3 ) 

ผูทบทวนวาท่ีพันตรี ดร. ชาญเดช  ผุงศิร ิประธาน CKO                    ดร. สุรพล  ศิริเศรษฐ  ผูอนุมัต ิ

  



Knowledge Management   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหนิ 
 

 
 
 18

ตําแหนง  หัวหนางานประกันคณุภาพ         ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยหัวหิน 
แบบฟอรม 6  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 2 – ภาวะผูนํา 

โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด 

0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2 - มีระดับปานกลาง 3 - มีในระดับท่ีด ี4 – มีในระดับท่ีดีมาก 

หมวด 2 ภาวะผูนํา             ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
2.1 ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธท่ีสําคัญใน 
องคกร 

ผูบริหารใหความสําคัญตอการจัดการ 
ความรูในองคกร (4) 

2.2 ผูบริหารตระหนักว า ความรูเปนสินทรัพย (Knowledge 
Asset) ท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับองคกรได 
และมีการจ ัดทํากลยุทธท่ีชัดเจนเพ่ือนําสิ นทรัพยความรูท่ีมีอยู 
ไปใชประโยชน (เชน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
มากขึ ้น ใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามความตองการ สราง 
ความพึงพอใจใหผูใชบริการ เปนตน) 

ผูบริหารตระหนักวา ความรูเปน 
สินทรัพยท่ีสามารถนําไปใชใหเกิด 
ประโยชนกับองคกร ( 4 ) 

 

2.3 องคกรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร เพ่ื อสงเสริม  
CoreCompetencies เด ิมท่ีมีอยูใหแข็งแกรงขึ ้น และพัฒนา 
CoreCompetencies ใหมๆ (Core Competencies หมายถึง ความเก
งหรือความสามารถเฉพาะทางขององคกร) 

องคกรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร มี 
การพัฒนา Core Competencies เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถเฉพาะทางองคกร ( 3 ) 

2.4 การมีสวนรวมในการสรางองคความรูขององคกร เปนสวน 
หนึ่งของเกณฑท่ีองคกรใชประกอบในการพิจารณาในการ 
ประเมินผล และใหผลตอบแทนบุคลากร 

การมีสวนรวมในการสรางองคความรูใน 
องคกร มีการนํามาพิจารณาในการ 
ประเมินผลบาง ( 2 ) 

วาท่ีพันตรี ดร. ชาญเดช  ผุงศิรผูิทบทวน.ประธาน CKO          ดร. สุรพล  ศิริเศรษฐ     ผูอนุมัต ิ

        ตําแหนง  หัวหนางานประกันคุณภาพ         ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยหัวหิน 
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แบบฟอรม 7  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 3 – วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการ 
ความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดาํเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด 

0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2 - มีระดับปานกลาง 3 - มีในระดับท่ีด ี4 – มีในระดับท่ีดีมาก 

           หมวด 3 วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการความรู             ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
3.1 องคกรสงเสริมและใหการสนับสนุนการแลกเปล่ียน 
เรียนรูของบุคลากร 
 

องคกรมีการสงเสริมและใหมีการสนับ 
สนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูกันในองคกร 
แตยังไมเปนระบบ( 2 ) 

3.2 บุคลากรในองคกรทํางานโดยเปดเผยขอมูลและมีความ 
ไวเนื้อเช่ือใจกันและกัน 

บุคลากรในองคกรทํางาน มีการเปดเผย 
ขอมูลซ่ึงกันและกัน แตเปนเฉพาะกลุม  
( 2 ) 

3.3 องคกรตระหนักวาวัตถุประสงคหลักของการจัดการความรู คือ การ
สรางหรือเพ่ิมพูนคุณคาใหแกผูใชบริการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

องคกรตระหนักถึง การเพ่ิมพูนคุณคา 
ใหแกผูใชบริการและหนวยงานท่ี 
เกี่ยวของวาเปนส่ิงสําคัญ( 4) 

3.4 องคกรสงเสริมใหบุคลากรเกิดการเรียนรูโดยการให 
อิสระในการคิด และการทํางาน รวมท้ังกระตุนใหพนักงาน 
สรางสรรคส่ิงใหม ๆ 

องคกรมีการสงเสริมใหบุคลากร เกิด 
การเรียนรู โดยใหอิสระในการคิดและ 
การทํางาน ( 4 ) 

3.5 ทุกคนในองคกรถือวาการเรียนรูเปนหนาท่ีและความ 
รับผิดชอบของทุกคน 
 

บุคลากรในองคกรถือวาการเรียนรูเปน 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ แตไมทุกคน 
( 3 ) 

ผูทบทวนวาท่ีพันตรี ดร. ชาญเดช  ผุงศิร ิประธาน CKO                    ดร. สุรพล  ศิริเศรษฐ  ผูอนุมัต ิ
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แบบฟอรม 8  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู 

โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด 

0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2 - มีระดับปานกลาง 3 - มีในระดับท่ีด ี4 – มีในระดับท่ีดีมาก 

           หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู             ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
4.1. เทคโนโลยีท่ี ใชชวยให ทุกคนในองคกรส่ือสารและ
เช่ือมโยงกันไดอยางท่ัวถึงท้ังภายในองคกรและกับองคกร
ภายนอก 

เทคโนโลยีขององคกร ชวยใหคนใน 
องคกรสามารถส่ือสารและเช่ือมโยงกันได  
ท้ังภายในและภายนอกองคกร (3) 

4.2. เทคโนโลย ีท่ีใชกอใหเกิดคลังความรูขององคกร  
(AnInstitutional Memory ) ท่ีทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงได 

เทคโนโลยีท่ีใชชวยใหเกิดคลังความรูของ 
องคกรแตยังไมครอบคลุมทุกคนในองคกร( 3 ) 

4.3 เทคโนโลยีท่ีใชทําใหบุคลากรในองคกรเขาใจและใกลชิด 
ผูมาใชบริการมากขึ้น เชน ความตองการและความคาดหวัง 
พฤติกรรมและความคิด เปนตน 

เทคโนโลยีท่ีใชทําใหบุคลากรในองคกร 
เขาถึงผูใชบริการในบางสวน ( 2 ) 

4.4 องคกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนความ 
ตองการของผูใช 

องคกรพั ฒนาระบบเทคโนโลย ีโดยเนน 
ความตองการของผูใชในองคกร ( 4 ) 

4.5 องคกรกระตือรือรนท่ีจะนําเทคโนโลยีท่ีชวยใหพนักงาน 
ส่ือสารเช่ือมโยงกันและประสานงานกันไดดีขึ้นมาใชในองคกร 
 

องคกรกระตือรือรนท่ีจะนําเทคโนโลยีท่ี 
ชวยใหบุคลากรส่ือสารเช่ือมโยงและ 
ประสานงานไดดีขึ้น ( 4 ) 

4.6 ระบบสารสนเทศขององคกรชาญฉลาด (Smart) ใหขอมูล 
ไดทันทีท่ีเกิดขึ้นจริง (Real Time) และขอมูลสารสนเทศใน 
ระบบมีความเช่ือมโยงกัน 

ระบบสารสนเทศขององคกร สามารถให  
ขอมูลไดทันทีท่ีเกิดขึ้นจริง (Real Time)  
ในบางกิจกรรม( 2 ) 

ผูทบทวนวาท่ีพันตรี ดร. ชาญเดช  ผุงศิร ิประธาน CKO                    ดร. สุรพล  ศิริเศรษฐ  ผูอนุมัต ิ
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แบบฟอรม 9  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 5 – การวัดผลการจัดการความรูโปรดอานข
อความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด 

0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2 - มีระดับปานกลาง 3 - มีในระดับท่ีด ี4 – มีในระดับท่ีดีมาก 
           หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู             ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
5.1 องคกรมีวิธีการท่ีสามารถเช่ือมโยง การจัดการความรูกับ 
ผลการดําเนินการท่ีสําคัญขององคกร เชน ผลลัพธในดาน 
ผูใชบริการ ดานการพัฒนาองคกร ฯลฯ 

องคกรมีการจัดเตรียมแผนการจัดการ 
ความรู ในปงบประมาณ 2553 เช่ือมโยง 
กับผลการดําเนินการขององคกร ( 3 ) 

5.2 องคกรมีการกําหนดตัวช้ีวัดของการจัดการความรู 
โดยเฉพาะ 

องคกรมีการกําหนดตัวช้ีวัดของการ 
จัดการความรู( 4 ) 

5.3 จากตัวช้ีวัดในขอ 5.2 องคกรสรางความสมดุลยระหวาง 
ตัวช้ีวัดท่ีสามารถตีคาเปนตัวเงินไดงาย (เชน ตนทุนท่ีลดได 
ฯลฯ) กับตัวช้ีวัดท่ีตีคาเปนตัวเงินไดยาก ( เชน ความพึงพอใจ 
ของผูมาใชบริการ การตอบสนองผูใชบริการไดเร็วขึ้น การ 
พัฒนาบุคลากร ฯลฯ ) 

องคกรมีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีวัดผล 
เปนรูปธรรม แตยังไมครอบคลุมเรื่องการสร
างความสมดุลยระหวางตัวช้ีวัดท่ี 
ตีเปนตัวเงินกับตัวช้ีวัดท่ีตีคาเปนตัวเงิน 
ไดยาก ( 2 ) 

5.4 องคกรมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมตางๆ ท่ีมี 
สวนสําคัญท่ีทําใหฐานความรูขององคกรเพ่ิมพูนขึ้น 
 

องคกรมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรม                
ตางๆท่ีมีสวนสําคัญทําใหฐานความรูขององค-               
กรเพ่ิมขึ้นในบางกิจกรรม( 3 ) 

ผูทบทวนวาท่ีพันตรี ดร. ชาญเดช  ผุงศิร ิประธาน CKO                    ดร. สุรพล  ศิริเศรษฐ  ผูอนุมัต ิ
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แบบฟอรม 11 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)                                                           
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงานอยางครบถวน พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและเผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 
  ลําดับ          กิจกรรม        วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา          ตัวชี้วัด เปาหมาย   เคร่ืองมือ/ 

   อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

    1 การบงชี้ความรู 
1)-ความรูดานความ 
ปลอดภัยของระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ระบบเครือขายและ 
คอมพิวเตอร,ระบบ 
ปฏิบัติการ,ระบบปองกัน
การบุกรุก) 

 
- ตั้งคณะทํางานกลุมยอย 
เพ่ือจัดการความรูใน 
แตละเรื่อง 
- ตรวจสอบความรูในองคกร
ท้ังความรูท่ีเปนรูปธรรมและ
นามธรรม 

 
2 เดือน 
(ก.พ.- 
มี.ค.53) 

 
-มีทะเบียนรายการ 
ความรูท่ีตองใชดาน 
ความปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ   
-มีทะเบียนบุคคลผูมี
ความเช่ียวชาญดาน 
ความปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ   

 
-จํานวนทะเบียน 
รายการความรูท่ี 
ตองใชดาน 
ความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ จํานวน 3  
เรื่อง 
-จํานวนบุคลากร 
ท่ีมีความเช่ียวชาญ
อยางนอย 15 คน  

 
-กระดาษ 
A 4 
-คอมพิวเตอร 
-พริ้นเตอร 
-หองประชุม 

 
-     บาท 

 
-CKO 
-ท่ีปรึกษา 
KM 
-KM Team 
-คณะทํางาน
กลุมยอย 
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แบบฟอรม 11 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)                                                                       (ตอ) 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงานอยางครบถวน พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและเผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 
 
  ลําดับ          กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

    2 การสรางและแสวงหา 
ความรู 
-ภายในองคกร 
 

 
 
-ภายนอกองคกร 

 
- คนควาจากเอกสาร งานวิจัย
ตําราวิชาการและ Internet 
 
 
 
- เชิญผูเช่ียวชาญจากภายใน 
และภายนอก มาระดมสมอง 
เพ่ือจัดการความรูท่ีตองใช 

 
3 เดือน 
(มี.ค.- 
พ.ค.53) 

 
-บันทึกความรูจาก 
การเชิญผูเช่ียวชาญ 
ภายในและภายนอก 
มาระดมสมอง เพ่ือ 
จัดการความรูท่ีตอง 
ใช 

 
-จํานวนเอกสาร 
บันทึกความรูดาน 
ความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ อยางนอย 
 3 ประเด็น 
-จํานวนผูเช่ียวชาญ
ท่ีเขาสูการระดมสมอง
อยางนอย 10 คน  

 
-เอกสาร 
-ตําราวิชาการฯ
- Internet 
-กระดาษ 
A 4 
-คอมพิวเตอร 
-พริ้นเตอร 
-หองประชุม 

 
 
-     บาท 

 
 
-KM Team 
-คณะทํางาน
กลุมยอย 
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แบบฟอรม 11 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)                                                                         (ตอ) 
  ลําดับ          กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

    3 การจัดการความรู 
ใหเปนระบบ 
 

 

- รวบรวมความรูเปน 
หมวดหมูและจัดทําฐาน 
ขอมูลเปน Knowledge Base 

 

4 เดือน 
(พ.ค.- 
ส.ค.53) 

 

-ฐานความรูดาน 
ความปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ 

 

-จํานวนฐานความรู
ดานความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดเก็บ
เปนระบบอยางนอย
 1 เรื่อง 
 
 

 

-กระดาษ 
A 4 
-คอมพิวเตอร 
-พริ้นเตอร 
-Software 
-หองประชุม 
-Notebook+ 
LCD 

 

-     บาท 

  

  -KM Team 
-คณะทํางาน
กลุมยอย 

 

   4 การประมวลผลและ 
กลั่นกรองความรู 

- ตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณา
รูปแบบใหเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน 

3 เดือน 
(มิ.ย.- 
ส.ค.53) 

-เอกสารดานความ 
ปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ 

-จํานวนเอกสาร 
ดานความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีเปน 
มาตรฐานพรอม 
เผยแพร อยางนอย
 1 เรื่อง 

  

-     บาท 

   

  -KM Team 
-คณะทํางาน
กลุมยอย 
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แบบฟอรม 11 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)                                                                   (ตอ) 
  ลําดับ          กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

    5 การเขาถึงความรู 
 

- จัดทําชองทางใหบุคลากร 
ของหนวยงานเขาถึงแหลง 
ความรู 

6 เดือน 
(เม.ย.- 
ก.ย.53) 

-Website KM 
 
-คูมือดานความ 
ปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ 

-มี Website KM 
 
-มีคูมือดานความ 
ปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศอยางนอย 
 1 เรื่อง 
 
 

-A 4 
-คอมพิวเตอร 
-พริ้นเตอร 
-เครื่องถาย 
เอกสาร 
-อุปกรณ 
เขาเลม 
-Hardware/ 
Software 

 

-     บาท 

  

  -KM Team 
-คณะทํางาน
กลุมยอย 

 

   6 การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

 

- จัดกิจกรรม COPs  
(Community of Practice(s)),
กลุมชุมชนนักปฏิบัติหลังจาก
ทวนสอบกิจกรรม (After Action
Plan) 

 

2 เดือน 
(ส.ค.-  
ก.ย.53) 

 

-กิจกรรม COPs  
ในเรื่องความ 
ปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ 

-จํานวนครั้ง COPs
ในดานความ 
ปลอดภัยระบบเทคโ
สารสนเทศ ท่ีเปน 
มาตรฐานพรอม 
เผยแพร อยางนอย
2 ครั้ง 

-A 4 
-คอมพิวเตอร 
-พริ้นเตอร 
-หองประชุม 
-Notebook+ 
LCDกลองดิจิตอล

 
-     บาท 

    -KM Team
-คณะทํางาน
กลุมยอย 
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แบบฟอรม 11 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)                                                                   (ตอ) 
  ลําดับ          กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

    7 การเรียนรู 
 

- จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู 
โดยการฝกอบรม,เสวนา,สัญจร 
และการเรียนรูดวยตนเองผาน 
การ download ขอมูลจาก 
Website 

6 เดือน 
(เม.ย.- 
ก.ย.53) 

- บุคลากรท่ีเขามารวม 
กิจกรรมการเรียนรู 
-ความพึงพอใจในการ 
ให หรือมีกิจกรรมของ 
ผูเขามาเรียนรู 
-ความเขาใจของกลุม 
ผูเขารับการเรียนรู 

- จํานวนบุคลากรท่ี 
เขามารวมกิจกรรม 
การเรียนรูไมนอย 
กวา 30 คน 
- จํานวนบุคลากรท่ี 
เขามารวมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจไม 
นอยกวา 70 % 
- 70% ของ 
กลุมผูเขารับการ 
เรียนรูมีความ 
เขาใจเบ้ืองตน 
เรื่องความปลอด             
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-กระดาษ 
A 4 
-คอมพิวเตอร 
-พริ้นเตอร 
-หองประชุม 
-Notebook+ 
LCD 
-กลองดิจิตอล 
-เครื่องถาย 
เอกสาร 
-อุปกรณ 
เขาเลม 
-Hardware/ 
Software 

-     บาท    -KM Team 
-คณะทํางาน 
กลุมยอย 

 

          วาท่ีพันตรี ดร. ชาญเดช  ผุงศิร)ิ   ประธาน CKO ผูทบทวน     ดร. สุรพล  ศิริเศรษฐผูอนุมัต ิ
     ตําแหนง หัวหนางานประกันคุณภาพ                ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยหัวหิน 
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แบบฟอรม 12 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงานอยางครบถวน พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและเผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 
  ลําดับ          กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

    1 การเตรียมการและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม 
- การสรางสภาพแวดลอม
ใหเกิดการแลกเปล่ียน 
ความรู  

 
 
- จัดกิจกรรมหองแหงการ 
เรียนรู เพ่ือแลกเปล่ียนและ 
เรียนรูรวมกันในเรื่องตาง ๆ 
- การอบรมบุคลากรของศูนยฯ

 
 
8 เดือน 
(ก.พ.- 
ก.ย.53) 

 
 
-กิจกรรมในหองแหง
การเรียนรู 
 
-หลักสูตรการฝก 
อบรมบุคลากร 
ของศูนยฯ 

 

 

- ทุกกิจกรรมใน 
หองแหงการเรียนรู
มีการแลกเปล่ียน 
และรียนรูรวมกัน 
อยางนอย 6 ครั้ง/ 
ป 
- มีการจัดหลักสูตร
ฝกอบรมบุคลากร 
ของศูนยฯ ไมนอย
กวา 2 หลักสูตร  
 

 
 
-กระดาษ 
A 4 
-คอมพิวเตอร 
-พริ้นเตอร 
-หองประชุม 
-Notebook+ 
LCD 
-กลองดิจิตอล
  

 
 
-     บาท 

 
 
-KM Team 
-คณะทํางาน
กลุมยอย 
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แบบฟอรม 12 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)                 (ตอ) 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงานอยางครบถวน พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและเผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 
 
  ลําดับ          กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

    2 การส่ือสาร 
 
- การสรางความตระ 

หนักในความสําคัญ 

ของ KM  

 
 
- เผยแพร เรื่อง KM ผาน 
Website ของศูนยฯ 
- การจัดกิจกรรมในหอง 

แหงการเรียนรู 
- แผนพับ  วารสาร 

 
 
8 เดือน 
(ก.พ.- 
ก.ย.53) 

 
-จํานวนผูรับขอมูล 
ขาวสาร 
-เผยแพร ผาน 
Website ของศูนยฯ 
- จํานวนแผนพับ   
วารสาร 

- จํานวนบุคลากร 
ของสป.อยางนอย 
100 คน ไดรับขอมูล
ขาวสารเรื่อง KM 
- มี Website ของ 
ศูนย จํานวน 1  
ชองทาง 
- แผนพับ วารสารท่ี
เผยแพร200 ชุด 
 

 
 
-กระดาษ 
A 4 
-คอมพิวเตอร 
-พริ้นเตอร 
-หองประชุม 
- Website ของ
ศูนยฯ 
  

 
 
-     บาท 

 
 
-KM Team 
-คณะทํางาน
กลุมยอย 

 
 
- ดําเนิน 
การ 
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แบบฟอรม 12 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)                 (ตอ) 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงานอยางครบถวน พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและเผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 
  ลําดับ          กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผดิชอบ สถานะ 

    2 การส่ือสาร 
 
- การสรางความตระหนัก
ในความสําคัญของ KM

 
 
- เผยแพร เรื่อง KM ผาน 
Website ของศูนยฯ 
- การจัดกิจกรรมในหองแหง
การเรียนรู 
- แผนพับ  วารสาร 

 
 
8 เดือน 
(ก.พ.- 
ก.ย.53) 

 
 
-จํานวนผูรับขอมูล 
ขาวสาร 
-เผยแพร ผาน 
Website ของศูนยฯ 
- จํานวนแผนพับ   
วารสาร 

- จํานวนบุคลากร 
ของสป.อยางนอย 
100 คน ไดรับขอมูล
ขาวสารเรื่อง KM 
- มี Website ของ 
ศูนย จํานวน 1  
ชองทาง 
- จํานวนแผนพับ  
วารสารท่ีเผยแพร 
200 ชุด 
 

 
 
-กระดาษ 
A 4 
-คอมพิวเตอร 
-พริ้นเตอร 
-หองประชุม 
- Website ของ
ศูนยฯ 
  

 
 
-     บาท 

 
 
-KM Team 
-คณะทํางาน
กลุมยอย 

 
 
- ดําเนิน 
การ 



Knowledge Management   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
 

 31

แบบฟอรม 12 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)                 (ตอ) 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงานอยางครบถวน พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและเผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 
 
  ลําดับ          กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

    3 กระบวนการและ 
เคร่ืองมือ 
- กระบวนการจัดการ 
ความรู 

 
- ศึกษาดูงานในหนวยงานท่ี 
ประสบความสําเร็จ 
 
- ประชาสัมพันธใหบุคลากร 
ของศูนยฯเขารวมกิจกรรม 
การเรียนรู 
 
-จัดทํา Website KM และ 
Webboard 

 
8 เดือน 
(ก.พ.- 
ก.ย.53) 

 
-การศึกษาดูงานใน 
หนวยงานท่ีประสบ 
ความสําเร็จ 
- ชองทางการ 
ประชาสัมพันธให 
บุคลากรของศูนยฯ 
เขารวมกิจกรรมการ 
เรียนรู 
- จัดทํา Website KM

- มีการศึกษาดูงาน
ฯอยางนอย 2 ครั้ง 
- จํานวนชองทาง 
การประชาสัมพันธ
ใหบุคลากรของ 
ศูนยฯเขารวม 
กิจกรรมการ 
เรียนรู อยางนอย 
3 ชองทาง 
- มีWebsite KM 

-รถรับ-สง 
-แผนประกาศ
- A 4 
-คอมพิวเตอร 
-พริ้นเตอร 
-หองประชุม 
-Notebook+ 
LCD -จอภาพ
-Hardware/ 
Software  

 
 
-     บาท 

 
 
-KM Team 
-คณะทํางาน
กลุมยอย 

 
 
- ดําเนิน 
การ 
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แบบฟอรม 12 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)                 (ตอ) 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงานอยางครบถวน พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและเผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 
  ลําดับ          กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

    4 การเรียนรู 
- การบูรณาการ KM เขา
กับงานที่ขาราชการและ
พนักงานทําอยู 

 
- การเรียนรูดวยตนเองผาน 
ชองทางการเรียนรูตาง ๆ เชน
การ download ความรูใน 
 Website,การแลกเปล่ียน 
ความรูใน Webboard 
 
- จัดอบรมหลักสูตรการสราง
วัฒนธรรมและคานิยมของ 
องคกร 

 
3 เดือน 
(ก.ค.- 
ก.ย.53) 

 
-บุคลากรของศูนยฯ 
สามารถเขาถึงแหลง
ความรูและเรียนรู 
ดวยตนเองผานชอง 
ทางตาง ๆ 
- หลักสูตรการสราง 
วัฒนธรรมและคานิยมของ
องคกร 

 
- จํานวนบุคลากร 
ของศูนยไมนอย 
กวา 20 คนท่ีเรียนรู
ผานชองทางการ 
เรียนรูตาง ๆ 
 
- จํานวนผูเขารับ 
การอบรม 20 คน 

-คอมพิวเตอร 
-Hardware/ 
Software 
-พริ้นเตอร 
-กระดาษ A4 
-Notebook 
-LCD 
-กลองดิจิตอล
-เครื่องถาย 
เอกสาร 
 

 
 
-     บาท 

 
 
-KM Team 
-คณะทํางาน
กลุมยอย 

 
 
- เตรียม 
การ 
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แบบฟอรม 12 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)                 (ตอ) 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงานอยางครบถวน พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและเผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 
  ลําดับ          กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

    5 การวัดผล 
 
- การประเมินผลการ 
แลกเปลี่ยนความรู 
ระหวางบุคลากรใน 
องคกร 

 
 
- ประเมินผลทัศนคติในการ 
แลกเปล่ียนความรูฯ 

 
 
2 เดือน 
(ส.ค.- 
ก.ย.53) 

 
 
- ประเมินผลโดยใช 
แบบสอบถาม 
 
-รอยละของผูแลก 
เปล่ียนความรูเรื่อง 
ความปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศมีความรู 
เพ่ิมขึน้ 

 
 
- สรุปการประเมิน
ผลจากการตอบ 
แบบสอบถาม  
20 คน 
-ไมนอยกวารอยละ
70 

 
 
-กระดาษ A4 
-คอมพิวเตอร 
- Software/ 
Hardware 
-พริ้นเตอร 
-เอกสาร 

 
 
-     บาท 

 
 
-KM Team 
-คณะทํางาน
กลุมยอย 

 
 
- เตรียม 
การ 
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แบบฟอรม 12 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)                 (ตอ) 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงานอยางครบถวน พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน   
การปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและเผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 
  ลําดับ          กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

    6 การยกยองชมเชยและ 
ใหรางวัล 
 
 

 
 
- นํา KM ไปใชเปนสวนหนึ่งใน
การพิจารณาความดีความชอบ
 
-ประกาศยกยองชมเชยผูเปน
แบบอยางท่ีดี จากบุคลากร 
2 กลุม คือ 
   1.กลุม Sharing K 
   2.กลุม Learning K 

 
 
6 เดือน 
(เม.ย.- 
ก.ย.53) 

 
 
- จํานวนผูท่ีไดรับการ
ยกยองชมเชย 

 
 
- จํานวนผูท่ีไดรับ 
การยกยองชมเชย 
การเปนแบบอยาง
ท่ีดีในเรื่องการจัด 
การความรู อยาง 
นอย กลุมละ 1 คน

 
 
- รางวัลพรอม
ใบประกาศ 
เกียรติคุณ 

 
 
-     บาท 

 
 
-KM Team 
-คณะทํางาน
กลุมยอย 

 
 
- เตรียม 
การ 
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แผนปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดการความรู งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน ปงบประมาณ  2553 
ช่ือหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกี่ยวของใน การปฏิบัติงานอยางครบถวน  
พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและ 
เผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 

 
ลําดับ  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 
ระยะเวลา  

ป 2552 ป 2553 
หมายเหตุ 

ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  

 1  
   1.1 
 

แบบฟอรมที่ 11 กระบวนการจัดการ 
ความรู (KM Process)  
การบงช้ีความรู 
จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานฯดําเนินการ  

 
 

คณะทํางาน KM  
 

2 เดือน  
(ก.พ.-มี.ค.53)  

             

1.2  จัดทําทะเบียนรายการความรู  (ความรู
เกี่ยวกับระบบเครือขายและคอมพิวเตอร,
ระบบปฏิบัติการ,ระบบปองกันการบุกรุก) 

ฝายเครือขายและ 
คอมพิวเตอร 

              

1.3  จัดทําทะเบียนบุคคลผูมีความเช่ียวชาญ                  

 2   
   2.1 

การสรางและแสวงหาความรู 
 เชิญผูเช่ียวชาญท้ังภายในและภายนอก 
เพื่อระดมสมองในการจัดการความรู 

คณะทํางานจัดการ
ความรูฯ  

 3 เดือน  
(มี.ค.-พ.ค.53) 
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แผนปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดการความรู งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน ปงบประมาณ  2553 
 

ช่ือหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกี่ยวของใน การปฏิบัติงานอยางครบถวน  
พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและ 
เผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 

 
ลําดับ  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 
ระยะเวลา  

ป 2552 ป 2553  
หมายเหตุ ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  

3  
   3.1  

การจัดความรูใหเปนระบบ  
จัดทําฐานขอมูลความรู  3 เรื่อง ความรู
เกี่ยวกับระบบเครือขายและคอมพิวเตอร,
ระบบปฏิบัติการ,ระบบปองกันการบุกรุก 
(รูปแบบ : เอกสาร ,file ขอมูล,บอรด
วิชาการ)  

 
คณะทํางานจัดการ
ความรูฯ 
คณะทํางาน KM 
ศทส. 
 
 
 
 

 
4 เดือน  

(พ.ค.-ส.ค.53) 
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แผนปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดการความรู งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน ปงบประมาณ  2553 
ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน การปฏิบัติงานอยางครบถวน 
พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 

 
ลําดับ  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 
ระยะเวลา  

ป 2552 ป 2553  
หมายเหต ุ

ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  

4  การประมวลและกลั่นกรองความรู   (มิ.ย.-ส.ค.53)              

4.1  
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร /
ฐานขอมูล และ กําหนดรูปแบบใหเป
นมาตรฐานเดียวกัน กอนเผยแพร 

คณะทํางานจัดการ
ความรูฯ   

             

5  การเขาถึงความรู   (เม.ย.-ก.ย.53)              

5.1  จัดทํา website KM (เผยแพรงานฯ)  คณะทํางานจัดการ
ความรูฯ                

5.2  จัดทํา web board  คณะทํางานจัดการ
ความรูฯ  

              

5.3  จัดทําคูมือฯ เพ่ือเผยแพร                 
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แผนปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดการความรู งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน ปงบประมาณ  2553 
 

ชื่อหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของใน การปฏิบัติงานอยาง
ครบถวน  
พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและ
เผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 

 
ลําดับ  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 
ระยะเวลา  

ป 2552  ป 2553 
      หมายเหต ุ

ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  

6  
6.1 

การแบงบัน แลกเปลี่ยนความรู  
จัดทํากิจกรรม COPs ในเรื่อง ความรู
เกี่ยวกับระบบเครือขายและคอมพิวเตอร,
ระบบปฏิบัติการ,ระบบปองกันการบุกรุก  
อยางนอย 2 ครั้ง 

คณะทํางานจัดการ
ความรูฯ 

2 เดือน  
(ส.ค.-ก.ย.53) 

             

7  
7.1 

การเรียนรู  
จัดฝกอบรม /เสวนาสัญจร /การเรียนรูผ
านหอง 

คณะทํางานจัดการ
ความรูฯ 

6 เดือน  
(เม.ย.-ก.ย.

53) 
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แหงการเรียนรู / การเรียนรูดวยตนเองผ
าน website เพ่ือการเรียนรูฯในองคกร 
(บุคลากรเขา 
รวมกิจกรรมการเรียนรู อยางนอย 200 
คน)  
หมายเหต ุรอยละ 70 ของกลุมผูเขาการ
เรียนรูมีความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับเรื่อง
ความปลอดภัยฯ 
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แผนปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดการความรู งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน ปงบประมาณ  2553 
ช่ือหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกี่ยวของใน การปฏิบัติงานอยางครบถวน  
พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและ 
เผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 

 
ลําดับ  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 
ระยะเวลา  

ป 2552 ป 2553 
หมายเหตุ 

ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  

1  
 

1.1 

แบบฟอรมที่12 กระบวนการบริหารจัดการการ
เปล่ียนแปลง (Change Management Process)  
 
การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม จัด
กิจกรรมหองแหงการเรียนรู (อยางนอย 6 ครั้ง/ป)  

 
 

8 เดือน  
(ก.พ.-ก.ย.53) 

 
 

             

1.2  จัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม อยางนอย 2 หลักสูตร หมายเหตุ ได
กําหนดไวในแผนการฝกอบรมของศทส.แลว คือ 
1. หลักสูตร การคิดสรางสรรค (เดือน ก.พ.) และ 
2.คุณธรรม จริยธรรมและการใหบริการท่ีดี 
(เดือน ก.ค)  
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แผนปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดการความรู งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน ปงบประมาณ  2553 

ช่ือหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกี่ยวของใน การปฏิบัติงานอยางครบถวน  
พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและ 
เผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 
 

 
ลําดบั กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

ระยะเวลา  ป 2552 ป 2553 หมายเหตุ 

ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.   

2  
    
 
     2.1  

การส่ือสาร มีการสื่อสาร เผยแพรขอมูล 
เรื่อง KM  
 
- จํานวนบุคลากรในกรมฯ ไดรับขอมูล 
ขาวสารเรื่อง KM อยางนอย 300 คน 
มีชองทางการเผยแพร KM  
อยางนอย 1 ชองทาง (website1) -ทําแผ
นพับเพื่อเผยแพร เรื่อง KM จํานวน 1,000 
ชุด  

ศทส  8 เดือน 
(ก.พ.-ก.ย.53) 
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แผนปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดการความรู งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน ปงบประมาณ  2553 
ช่ือหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกี่ยวของใน การปฏิบัติงานอยางครบถวน  
พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและ 
เผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 

 
ลําดับ  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 
ระยะเวลา  

ป 2552  ป 2553 
หมายเหตุ 

ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  

3  
   3.1  

กระบวนการและเคร่ืองมือ  
ศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเปนเลิศ อยางนอย 4 ครั้ง  

 
ศทส. 

8 เดือน  
(ก.พ.-ก.ย.53) 

             

3.2  ประชาสัมพันธใหบุคลากรกรม เขารวมกิจกรรม        
อยางนอย 3 ชองทาง 

ศทส.                

4  
  4.1  

การเรียนรู  
จัดใหมีการเรียนรูดวยตนเองผานชองทางการเรียนรู 
(เชน E-learning/ การ download ขอมูลในwebsite)ไม
นอยกวา 120 คน 

ศทส.  
 
 

(3 เดือน)  
(ก.ค-ก.ย. 53) 

             

4.2  จัดอบรมสรางวัฒนธรรม คานิยมขององคกร  ศทส.               
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                                                     แผนปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดการความรู งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน ปงบประมาณ  2553 
ช่ือหนวยงาน : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
เปาหมาย KM (Desired  State) : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินสามารถรวบรวม จัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกี่ยวของใน การปฏิบัติงานอยางครบถวน  
พรอมกับเผยแพรตอสาธารณะ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : งานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหินมีเอกสารเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  อยางนอย1 เรื่องและ 
เผยแพรไปสูสาธารณะ  อยางนอย 2 ชองทาง ภายใน ป 2553 

 
ลําดับ  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 
ระยะเวลา  

ป 2552  ป 2553 
หมายเหตุ 

ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  

5  
5.1  

การวัดผล การประเมินผลการแลกเปลี่ยนความ
รู 
ระหวางบุคคลในองคกร  

KM Term (2 เดือน)  
(ส.ค-ก.ย.53) 

            ประเมินผลคูกับการ
เรียนรู ขอ 7.1  

6 
6.1 

การยกยองชมเชยและการใหรางวัล  
-คัดเลือกและประกาศ ยกยองชมเชยผูเปนแบ
บอยางท่ีดีจากบุคลากร 2 กลุม (รางวัล+
วุฒิบัตร)  

CKO, KM Term   
 
 
 

6 เดือน  
(เม.ย. – กย.53) 
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ความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2553 

 
Kurtz, C.F .and D.J. Snowden; The New Dynamics of Strategy: Sense-making in a complex 
and complicated world.  IBM System Journal Vol. 42 No. 3, 2003.  
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ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ป 2553 

แผนพัฒนาความรูบุคลากร                

      1. การสรางและแสวงหาความรูภายใน 

 ประชุมคณะทํางาน KM  จํานวน 2 ครั้ง  
 ฟงบรรยายและแลกเปล่ียนประสบการณในการจัดการความรู   จํานวน  1 ครั้ง 

     2. การสรางและแสวงหาความรูภายนอก  

 บุคลากรในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  จํานวน 24 คน เขารวมการประชุม/สัมมนา/ศึกษา/
ดูงานจํานวน  1 หลักสูตร 

      3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

 จัดเก็บรายงานการประชุม/ศึกษา/ดูงาน/ฝกอบรมของเจาหนาท่ีลงในแฟมเอกสารและใน
รูปแบบ ซีดีรอม  

     4. การแลกเปลี่ยนความรู 

 จัดการเรียนการสอนสนทนาภาษาอังกฤษ  
 จัดการฝกอบรมการใช Internet 
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     5. การเขาถึงความรู 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดหา ติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต  จํานวน 40 เครื่อง  

 สงเสริมและผลักดันใหเจาหนาท่ีใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการแสวงหาขอมูล 
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 แผนพัฒนานามานุกรม 

 จัดทํา Portfolio ของงานประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน 
 เผยแพรรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของเจาหนาท่ีไวท่ีมุมเรียนรู 

แผนพัฒนาศูนยความรู 

 จัดตั้งมุมเรียนรู 
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 จัดบอรดประชาสัมพันธ 
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 จัดทํา Website KM เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู 
 

 
 จัดทํา Lerning Center ดาน ICT 
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