
 
 

 
 
 
 

แผนการจัดการความรู้  KM Action Plan 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
เรื่อง  โครงการจับคู่เรียนรู้งาน 

 
กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  :  กิจกรรมจับคู่เรียนรู้งาน 
ชื่อหน่วยงาน      :  กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป้าหมาย KM (Desired  State)  :  1.  เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานที่สั่งสมในตัวบุคลากร (Tacit Knowledge)  ซึ่งเป็นความรู้ที่จ าเป็น 

ของกลุ่มงาน ไปสู่บุคลากรอื่นในกลุ่มงาน  เพื่อให้มีการกระจายความรู้และมีผู้รู้ที่สามารถทดแทนงานกันได้เพิ่มข้ึน 
2. เพื่อให้มีการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน ให้เป็นเอกสารความรู้ (Explicit Knowledge)  ที่สามารถ

เข้าถึง เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความเอาใจใส่ และแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม    :   1.  จ านวนบุคลากรที่ฝึกปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน  (6 ราย) 
2.  จ านวนเอกสารความรู้ ที่ได้จาก 

2.1  การรวบรวมความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน (คู่มือการปฏิบัติงาน) โดยบุคลากรเจ้าของงาน  (จ านวน 6 ชิ้นงาน) 
2.2  การบันทึกบทเรียนความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงาน และการถอดบทเรียนความรู้และประสบการณจ์ากเจ้าของงาน โดยคู่

ผู้เรียนรู้งาน  (จ านวน 6 ชิ้นงาน) 
3.  จ านวนช่องทางการเผยแพรเ่อกสารความรู้ (Document / E-document) ที่ได้รับการจัดระบบให้สะดวกต่อการเข้าถึง (ไม่น้อย

กว่า 2 ช่องทาง)  
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ สถานะ 
1 การก าหนด : 

-    ประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณ 2555 

-    เป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

-    บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
-    แนวทางด าเนินงาน 
 

การเปิดโอกาสให้บุคลากรกลุ่มงาน
คลังและทรัพย์สินทุกคนมีส่วนร่วม  
โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรทั้งกลุ่มงาน 

ต.ค. 54 การประชุมบุคลากรกลุ่มงาน
คลังและทรัพย์สิน 

มีการสรุปผลการประชุมที่ตกลง
เห็นชอบร่วมกันในประเด็นต่างๆ 
ดังนี้  : 
-   ประเด็นความรู้ที่จะ

ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2555 

-   เป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ 

-   บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  
-   แนวทางการด าเนินงาน  

หัวหน้ากลุ่มงานคลังและ
ทรัพย์สิน 

- ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 



ล าดับ กิจกรรม วิธีสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ สถานะ 
2 การจัดท าเอกสารรวบรวมความรู้

ส าหรับการปฏิบัติงาน  (คู่มือการ
ปฏิบัติงาน) 
 

ผู้ปฏิบัติงานซ่ึงจะเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้  จัดท า/ปรับปรุง เอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงานของตน 

พ.ย. - ธ.ค.54 จ านวนเอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

มีเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน  
จ านวน 6 ชิ้นงาน 

ผู้ปฏิบัติงานซ่ึงจะเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้  : 
1. นางสาวนิชานันท์  ดาศร ี
2. นางสมพร  นามสีฐาน 
3. นายสฤษฏิ์  ปูนอน 
4. นางสาวนงนุช  มีระค า 
5. นางพรรณี  จรดอน 
6. นางสาวกันตินันท์  ดรกันยา 

- ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

3 การฝึกปฏิบัติงาน, การถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์, การ
บันทึกความรู้ และการถอดบทเรียน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างคู่
เรียนรู้งาน 
 

คู่เรียนรู้งานด าเนินการ ดังนี้  
กรณีเป็นผู้รับ 
-   ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของคู่

เรียนรู้งานของตน 
-    ฝึกปฏิบัติงานของคู่เรียนรู้งาน

ของตน 
-    สังเกต ซักถาม บันทึก และถอด

บทเรียนความรู้และประสบการณ์
จากคู่เรียนรู้งานของตน 

กรณีเป็นผู้ให้ 
-    สอนงาน ถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์แก่คู่เรียนรู้งานของ
ตน 

ม.ค.-ก.ย.55 การจับคู่เรียนรู้งานระหว่าง
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

มีการจับคู่เรียนรู้งานระหว่าง
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 
3 คู่  ดังนี้ 
1. นางสาวนิชานันท์  ดาศร ี 

กับ  นางสมพร  นามสีฐาน 
2. นายสฤษฏิ์  ปูนอน 

กับ  นางสาวนงนุช  มีระค า 
3. นางพรรณี  จรดอน 

กับ  นางสาวกันตินันท์  ดร
กันยา 

คู่เรียนรู้งาน  : 
1. นางสาวนิชานันท์  ดาศร ี
2. นางสมพร  นามสีฐาน 
3. นายสฤษฏิ์  ปูนอน 
4. นางสาวนงนุช  มีระค า 
5. นางพรรณี  จรดอน 
6. นางสาวกันตินันท์  ดรกันยา 

- ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

4 การรวบรวมและเผยแพร่ความรู้
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit  
Knowledge) ให้บุคลากรอื่น
สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้
โดยสะดวก  ดังนี้ 
-    คู่มือการปฏิบัติงาน ตามข้อ 2  
-    บันทึกบทเรียนความรู้ที่ได้จาก

การฝึกปฏิบัติงานและการถอด
บทเรียนความรู้และ

1.  การรวบรวมเอกสารความรู้จาก
ทุกคู่เรียนรู้งาน  

2.  การจัดระบบการจัดเก็บและ
เผยแพร่เอกสารความรู้ให้สะดวก
ต่อการเข้าถึง 
 

ม.ค.-ก.ย.55 เอกสารความรู้ และช่องทาง
การเผยแพร่ความรู ้

1.  มีเอกสารความรู้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ได้รับการ
รวบรวมและเผยแพร่จาก
โครงการนี้  จ านวน 10 
ชิ้นงาน 

2.  มีช่องทางการเผยแพรเ่อกสาร
ความรู้ (Document / E-
document)  ที่มีการ
จัดระบบให้สะดวกต่อการ

พรรณี, กันตินันท์ - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 



ล าดับ กิจกรรม วิธีสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ สถานะ 
ประสบการณ์จากคู่เรียนรู้งาน 
ตามข้อ 3 

เข้าถึง ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง  

5 การประเมินผลโครงการ การประเมินผลโครงการ โดย
แบบสอบถาม และการประชุมคู่
ผู้เรียนรู้งาน 

ก.ย.55 รายงานสรุปผลการ
ประเมินผลโครงการ 

มีรายงานสรุปผลการประเมินผล
โครงการเสนอต่อคณะ 

พรรณี, กันตินันท์ - - 

 


