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คํานํา 

 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการจัดการความรูภายในหนวยงาน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีมีคุณคาและจําเปนตอการปฏิบัติงาน ท้ังความรูท่ีมีอยูชัด แจงในรูปของ

เอกสาร และความรูท่ีฝงอยูในตัวคน ท่ีไดจากประสบการณ หรือความ เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ใหเปนระบบ

ระเบียบมากยิ่งข้ึน  ทําใหบุคลากรสามารถนําองคความรูท่ีไดมาใชประโยชนใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งข้ึน รวมท้ังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรอยางตอเนื่อง สงผลใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

บรรลุวตัถุประสงค  และเปนไปตามเปาประสงคของแตละยุทธศาสตรของหนวยงาน  

คณะกรรมการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดจัดทํา แผนปฏิบัติการ

การจัดการความรูของสํานักสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2563  เพ่ือเปน

แนวทางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนคูมือชวยใหการจัดการความรูของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เปนประโยชนตอบุคลากรและหนวยงาน 
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บทที ่ 1  บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ไดดําเนินงาน

ดานการจัดการความรู ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการนํากระบวนการจัดการความรูมาเปนเคร่ืองมือหลักใน

การพัฒนาบุคลากร  เพ่ือใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู  ใหบุคลากรมีความรูความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในตําแหนงของแตละบุคคล สงผลใหเกิดการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางานทุกระดับ และ

เพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยใชหลักการ

จัดการ ความรูเพ่ือการพัฒนา สรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย เจาหนาท่ี และผูท่ีมีสวน

เก่ียวของกับ มหาวิทยาลัย ผลักดันใหกระบวนการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติ และเชื่อมโยง

องคความรูท่ีสกัดได โดยกําหนดนโยบายการดานการจัดการความรู ดังนี้ 

1. จัดใหมีระบบและกลไกในการใหความรูดานการจัดการความรู และทักษะการจัดการ ความรู 

2. สนับสนุนและสงเสริมใหทุกกลุมงานมีระบบและกลไกในการจัดการความรู 

3. สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรู เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาระบบและ กระบวนการ

ทํางานใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง 

4. จัดใหมีระบบการติดตาม ประเมินผล และนํามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูอยาง ตอเนื่องทุก

หนวยงานทุกระดับ 

5. สงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร และกิจกรรมการจัดการความรูสูสาธารณะ 
 

 

2. นิยามของความรู 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ความรู คือ “สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเลา

เรียน  การคนควา หรือประสบการณ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเขาใจ หรือสารสนเทศท่ี

ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งท่ีไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิด หรือการปฏิบัติองควิชาในแตละสาขา” ซ่ึง

ตอเนื่องไปในเรื่องของแหลงความรูซ่ึงมีอยูมากมายท้ังความรูในตัวบุคลากร ความรูในองคกร และความรูจากผู

มีสวนไดสวนเสียกับหนวยงาน โดยความรูสวนใหญนั้น จะอยูในตัวบุคลากรมากท่ีสุด ซ่ึงนับวาเปนความรูท่ีฝง

อยูในคน (Tacit  Knowledge) ในขณะท่ีความรูอีกประเภทหนึ่งคือ ความรูท่ีชัดเจน (Explicit Knowledge)

ซ่ึงเปนนามธรรม จับตองไดซ่ึง ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) จะฝงซอนเรนอยูในตัวคน มีลักษณะ

เหมือนภูเขาน้ําแข็งท่ีฝงซอนอยูใตทะเลซ่ึงมีอยู 3 ลักษณะ คือ 

1) อธิบายไดแตยังไมถูกนําไปบันทึก ใหเปน Explicit Knowledge ซ่ึงการบันทึกนั้น ไมจําเปนตองเปน

แคการเขียน หรือเปนเอกสารแตเพียงอยางเดียว แตรวมไปถึง เสียง วิดีโอ เปนตน 

2) อธิบายไดแตไมอยากอธิบาย เพ่ือนํามาทําใหเปน Explicit Knowledge ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก

วัฒนธรรมองคกร หรือพฤติกรรมสวนบุคคล รวมถึงความพรอมของคน ๆ นั้น ดังนั้น จะตองมีวิธีการ
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ในการทําใหบุคคลเหลานี้ยินดีท่ีจะแบงปนความรูเหลานี้ เชน การสรางแรงจูงใจท้ังเชิงลบและเชิงบวก 

3) อธิบายไมไดเนื่องจากเปนความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เปนพรสวรรคหรือทักษะประสบการณท่ีสั่งสม

มานาน ซ่ึงไมสามารถถายทอดดวยการอธิบายได ซ่ึงเปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดดวยการอธิบาย

ออกมาท้ังหมดและทําใหเปน Explicit Knowledge ได จึงตองมีวิธีการจัดการกับความรูแบบนี้ เชน 

หาคน 

 

3. องคประกอบในการจัดการความรู 

1) คน   ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนท้ังแหลงความรู และเปนผูนําความรูไปใชใหเกิด

ประโยชน ดังนั้น การจะทํา KM จะตองเนนใหความสําคัญท่ีองคประกอบนี้ ตองรูวาความรูอยูท่ีคน ๆ 

ไหนและคน ๆ นั้นเปนอยางไร เพ่ือท่ีจะดึงความรูจากบุคคลนั้นออกมาถายทอดตอใหได 

2) เทคโนโลยี  เปนเครื่องมือเพ่ือใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และนําความรูไปใชได

อยางงาย สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอง 

3) กระบวนการความรู เปนการบริหารจัดการเพ่ือนําความรูจากแหงความรูไปใหผูใชเพ่ือทําใหเกิด

การปรับปรุงและนวัตกรรม 

 

4. กระบวนการจัดการความรู 

กระบวนการในการจัดการความรู )Knowledge Management Process) ประกอบดวย 7 ข้ันตอน  
 

1) การบงช้ีความรู ( Knowledge Identification ) 

เปนข้ันตอนการคนหาวาองคกรมีความรูอะไรบาง รูปแบบใด อยูท่ีใคร และความรูอะไรท่ีองคกร

จําเปนตองมี ทําใหองคกรทราบวาขาดความรูอะไรบาง หรือการทําแผนท่ีความรู ( Knowledge Mapping ) 

เพ่ือหาวาความรูใดมีความสําคัญสําหรับองคกร แลวจัดลําดับความสําคัญของความรูเหลานั้น เพ่ือใหองคกรวาง

ขอบเขตของการจัดการความรูและสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) การสรางและแสวงหาความรู ( Knowledge Creation and Acquisition ) 

จากแผนท่ีความรู องคกรจะทราบวามีความรูท่ีจําเปนตองมีอยูหรือไม ถามีแลวองคกรก็จะตองหา

วิธีการในการดึงความรูจากแหลงตาง ๆ ท่ีอาจอยูกระจัดกระจายมารวมไวเพ่ือจัดทําเนื้อหาใหเหมาะสมและ

ตรงกับความตองการของผูใช สําหรับความรูท่ีจําเปนตองมีแตยังไมมีนั้น องคกรอาจสรางความรูจากความรูเดิม

ท่ีมีอยู หรือนําความรูจากภายนอกองคกรมาใชก็ได   ปจจัยสําคัญท่ีทําใหข้ันตอนนี้ประสบความสําเร็จคือ 

บรรยากาศและวัฒนธรรมขององคกรท่ีเอ้ือใหบุคลากรกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันเพ่ือ

ใชในการสรางความรูใหมๆ ตลอดเวลา นอกจากนี้ระบบสารสนเทศก็มีสวนชวยใหบุคลากรสามารถแลกเปลี่ยน

เรียนรูจากกันไดรวดเร็วและการเสาะแสวงหาความรูใหม ๆ จากภายนอกก็ทําไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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3) การจัดความรูใหเปนระบบ ( Knowledge Organization ) 

เม่ือมีเนื้อหาความรูท่ีตองการแลว องคกรตองจัดความรูใหเปนระบบ เพ่ือใหผูใชสามารถคนหาและนํา

ความรูดังกลาวไปใชประโยชนได การจัดความรูใหเปนระบบหมายถึง การจัดทําสารบัญ และจัดเก็บความรู

ประเภทตาง ๆ เพ่ือใหเก็บรวบรวมการคนหา การนํามาใชทําไดงายและรวดเร็ว   ตัวอยางการแบงชนิดหรือ

ประเภทของความรูจะข้ึนอยูกับวาผูนําไปใชอยางไร และลักษณะการทํางานของบุคลากรเปนแบบไหน 

โดยท่ัวไปแบงตามสิ่งตอไปนี้ 

· ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร เชน จัดทําทําเนียบผูเชี่ยวชาญ 

· หัวขอ/ หัวเรื่อง 

· หนาท่ี/ กระบวนการ 

· ประเภทของผลิตภัณฑ บริการ ตลาด หรือกลุมลูกคา เปนตน 

4) การประมวลและกล่ันกรองความรู( Knowledge Codification and Refinement ) 

นอกจากการจัดทําสารบัญความรูอยางเปนระบบแลวองคกรตองประมวลความรูใหอยูในรูปแบบ

และภาษาท่ีเขาใจงาย และใชไดงาย ซ่ึงอาจทําหลายลักษณะคือ 

· การจัดทําหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคกร ทําใหการปอน

ขอมูล การจัดเก็บ การคนหาและการใชขอมูลทําไดสะดวกและรวดเร็ว 

· การใช “ ภาษา ” เดียวกันท่ัวท้ังองคกร โดยจัดทําคําอภิธานศัพทของคําจํากัดความ ความหมาย

ของคําตางๆท่ีแตละหนวยงานใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหมีความเขาใจตรงกัน มีการปรับปรุงใหทันสมัย

ตลอดเวลารวมท้ังตองใหผูใชสามารถคนหาและเปดใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

· การเรียบเรียง ตัดตอ และการปรับปรุงเนื้อหาใหมีคุณภาพดีในแงตางๆ เชน ครบถวน เท่ียงตรง 

ทันสมัยสอดคลองและตรงตามความตองการของผูใช 

5) การเขาถึงความรู( Knowledge Access ) 

องคกรตองมีวิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรูเพ่ือใหผูอ่ืนใชประโยชนได โดยท่ัวไปการ

กระจายความรูใหผูใชมี 2 ลักษณะคือ 

1.“Push” (การปอนความรู) คือการสงขอมูล/ความรูใหผูรับโดยผูรับไมไดรองขอ เชน การสง

หนังสือเวียนแจงใหทราบเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ หรือขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือปริการขององคกร 

2.“Pull” (การใหโอกาสเลือกใชความรู) คือการท่ีรับผูรับสามารถเลือกรับหรือใชแตเฉพาะขอมูล/

ความรูท่ีตองการเทานั้น ซ่ึงชวยลดปญหาการไดรับขอมูล/ความรูท่ีไมตองการมากเกินไปองคกรควรทําใหเกิด

ความสมดุลระหวางการกระจายความรูแบบ “Push” และ “Pull” เพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูใชขอมูล/ ความรู 

6) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู ( Knowledge Access ) 

การแบงปนความรูประเภท Explicit วิธีท่ีนิยม เชน การจัดทําเอกสาร จัดทําฐานความรู หรือการ

จัดทําสมุดหนาเหลืองโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทําสามารถเขาถึงความรูไดงายและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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การแบงปนความรูประเภท Tacit สามารถทําไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับความตองการและวัฒนธรรมองคกร 

สวนใหญมักจะใชวิธีผสมผสานเพ่ือผูใชขอมูลสามรถเลือกใชไดตามสะดวก วิธีการหลักๆ มีดังนี้ 

- ทีมขามสายงาน 

- lnnovation &Quality Circles(IQCs) 

- ชุมชนแหงการเรียนรู Community of Practice หรือ CoP 

- ระบบพ่ีเลี้ยง ( Mentoring System) 

- การสับเปลี่ยนสายงาน ( Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน ( Secondment ) 

- เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู ( Knowledge Forum ) 

7) การเรียนรู ( knowledge Access ) 

วัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการความรูคือ การเรียนรูของบุคลากรและนําความรูนั้นไปใช

ประโยชนในการตัดสินใจแกไขปญหาและปรับปรุงองคกร กลาวคือหากองคกรใดก็ตามถึงแมจะมีวิธีการในการ

กําหนด รวบรวม คัดเลือกถายทอดและแบงปนความรูท่ีดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรไมไดเรียนรูและนําไปใช

ประโยชนก็เปนการสูญเปลาของเวลาและทรัพยากรท่ีใช ดังคํากลาวของ Peter Senge ท่ีวา “ ความรูคือ

ความสามารถในการทําอะไรก็ตามอยางมีประสิทธิผล ” 

การเรียนรูของบุคลากรจะทําใหเกิดความรูใหมๆข้ึน ซ่ึงจะไปเพ่ิมพูนองคความรูขององคกรท่ีมีอยูแลว

ใหมากข้ึนเรื่อย ๆ ความรูนี้ก็จะถูกนําไปใชเพ่ือสรางความรูใหมๆอีกเปนวงจรท่ีไมมีท่ีสิ้นสุด  
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ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร

หัวหนางานบริหารทั่วไป

รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ

หัวหนางานวิทยบริการ
หัวหนางานเทคโนโลยี

การศึกษา

รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหนางานระบบเครือขาย หัวหนางานระบบสารสนเทศ

สํานักงานผูอํานวยการ

บทที ่2 ขอมลูพ้ืนฐาน 

 

1. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การแบงสวนงานภายในสถาบัน 

สํานัก กอง และหนวยตรวจสอบภายใน โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุม

ครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 จึงแบงสวนงานภายในสถาบัน สํานัก กอง และหนวย

ตรวจสอบภายใน ประกาศ ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561  

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีโครงสรางการแบงสวนงานภายใน และโครงสรางการ

บริหารงาน ดังแผนภูมิ 
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2.  ทรัพยากรบุคคล 

2.1 จํานวนบุคลากรจําแนกตาม ประเภท / วุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา  รวม 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

1. ผูบริหาร  1 3 - - 4 

2. ขาราชการ  - 1 - - 1 

3. พนักงานมหาวทิยาลัย - 7 12 - 19 

4. พนักงานเงินรายได - - 1 - 1 

5. ลูกจางประจาํ - - - 1 1 

6. ลูกจางชั่วคราว - - 5 1 6 

รวม 1 11 18 2 32 

 

 

2.2  จํานวนบุคลากรท้ังหมด จํานวนรวม 32 คน 

1) ผูบริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ผูบริหาร จํานวน  4 คน 

ลําดับ ชื่อ -สกุล  ตําแหนง หมายเหต ุ

1 ผศ .ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน  ผูอํานวยการ  

2 นายพนูศักดิ์  วงศสวสัดิ ์ รองผูอํานวยการ  

3 นางสาวตตยิา  องคศิริพร รองผูอํานวยการ  

4 ผศ .อรุณี เกียรติกังวาฬไกล  รองผูอํานวยการ  

 

2) บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 28  คน ประกอบดวย 

2.1) งานบริหารท่ัวไป จํานวน 5 คน 

ลําดับ ชื่อ -สกุล  ตําแหนง หมายเหต ุ

1 น .ส.ทิพวรรณ  จําปาเงิน เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  

2 นางสุภาวดี  คําแพง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ  

3 น .ส.ปานใจ  ผิรังคะเปาระ  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  

4 นางสาวอุมาภรณ  ศรีศิริ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  

5 นายวีรวฒัน  ธงชัย เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  
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2.2)  งานวิทยบรกิาร จํานวน 10 คน 

ลําดับ ชื่อ -สกุล  ตําแหนง หมายเหต ุ

1 น .ส.สุกานดา  เจริญวันชัยกุล  บรรณารักษ  

2 น .ส.อัญชลี  ยิ้มสมบูรณ  บรรณารักษ  

3 น .ส.พรวิเชียร  แสนแกว  บรรณารักษ  

4 น .ส.เมธาพร  แสงจนัทร  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  

5 น .ส. ชนิศา  ตระกูลวรสนิ นักเอกสารสนเทศ  

6 น .ส.วรนุช  ใยประดิษฐ  นักเอกสารสนเทศ  

7 นายพิทักษพงษ  มีเนตรทิพย บรรณารักษ  

8 นายปยะพงษ มะโนคํา บรรณารักษ  

9 นางสาวจิตราภรณ  แสงเชื้อพอ บรรณารักษ  

10 นางสาวสุวภา  ราชพันแสน บรรณารักษ  

 

2.3  งานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 4 คน 

ลําดับ ชื่อ -สกุล  ตําแหนง หมายเหต ุ

1 นายสมัคร อยูลอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

2 นายมนตรี  ขันการขาย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

3 นายกฤตานนท  แกวกูล นักวิชาคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย 

4 วาที่ร .ต.หญิงนาตยา พวงศิลป  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

2.4  งานระบบเครือขาย จํานวน 3 คน 

ลําดับ ชื่อ -สกุล  ตําแหนง หมายเหต ุ

1 นายพิเชษฐ  ทองพริก นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงามหาวทิยาลัย 

2 นายธวชัชัย  ทองคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงามหาวทิยาลัย 

3 นายสทิธิพงศ  เวียงสันเทียะ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป พนักงามหาวทิยาลัย 

 

2.5  งานระบบสารสนเทศ จํานวน 2 คน 

ลําดับ ชื่อ -สกุล  ตําแหนง หมายเหต ุ

1 นางสาวนวพร  กําลงัเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย 

2 นายนราธิป  นิลวงศ นักวิชาการคอมพิวเตอร ลูกจางชัว่คราว 
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2.6  งานศูนยการเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 3 คน  

ลําดับ ชื่อ -สกุล  ตําแหนง หมายเหต ุ

1 นายกวี  ย่าํสวาง เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป ลูกจางชัว่คราว 

2 นายธนรัตน  อินสกุล ผูปฏิบัตงิานบริหาร ลูกจางชัว่คราว 

3 นายพงษศักดิ์   ระนพ ผูปฏิบัตงิานบริหาร ลูกจางชัว่คราว 

 

2.7 ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน  

ลําดับ ช่ือ -สกุล  ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นางยุพิน  แกวศรีงาม พนักงานหองสมุด ลูกจางประจํา 
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บทที่ 3  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

 

คณะกรรมการจัดการความรูสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรวมกันทบทวน 

กลั่นกรอง วิเคราะหองคความรูท่ี จําเปนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือกําหนดแผนการ

จัดการความรู )KM Action Plan) ประจําปการศึกษา พ .ศ . 2563 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรตามภารกิจของ

สํานักวิทยบริการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู 

สํานักวิทยบริการฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานการจัดการความรู 

(knowledge Management : KM)  ปการศึกษา 2563 ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวย  

1) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  

2) รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  

3) หัวหนากลุมงาน 

4) ตัวแทนท่ีรับผิดชอบดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ 

 

2. แผนการจัดการความรู 

คณะกรรมการการดําเนินงานการจัดการความรู ไดรวบรวมประชุมและจัดทําแผนจัดการความรูของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใหบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได

มีแนวทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ดังนี้
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ปการศึกษา 2563 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ลําดับ กิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการความรู ระยะเวลา เปาหมายตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดประเด็นความรู: ดําเนินการโดย         

1.1 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู (KM)        

ปการศึกษา 2563 

กค. 63 

 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

จัดการความรู 

- ผูบริหาร และบุคลากรสํานักฯ 

 

- ผูอํานวยการสํานักฯ 

 

1.2 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู เพื่อรวมกันวางแนว

ทางการจัดการความรู ปการศกึษา 2563 

กค. 63 

 

- จํานวนประเด็นความรูอยาง

นอย 1 เรื่อง 

- บุคลากรของแตละกลุมงาน - หัวหนากลุมงาน 

1.3 มอบหมายใหแตละกลุมงาน กําหนดประเด็นความรูท่ีกลุม

งานเห็นควรใหมีการจัดการความรู 

กค. 63 

 

- จํานวนประเด็นความรูอยาง

นอย กลุมงานละ 1 เรื่อง 

- บุคลากรของแตละกลุมงาน - คณะกรรมการ

จัดการความรู 

1.4 คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกประเด็นความรูท่ีเหมาะสม 

และกําหนดกลุมเปาหมาย 

สค. 63 - จํานวนประเด็นความรูอยาง

นอย 1 เรื่อง 

- คณะกรรมการจัดการความรู - คณะกรรมการ

จัดการความรู 

2 การแสวงหาและรวบรวมความรู: ดําเนินการโดย     

 2.1 การแสวงหาความรูจากบุคลากรภายในจากบุคลากรท่ีมี

ความรูและมีประสบการณมากท่ีสุด หรือประเด็นความรูท่ี

กําหนดจากปญหา  

2.2 รวบรวมความรูท่ีไดแสวงหาจากบุคลากรท่ีมีความรูและ

ประสบการณ 

สค.-พย. 63 

 

 

- รายชื่อบุคลากรท่ีมีความรู 

- จํานวนประเด็นความรูอยาง

นอย 1 เรื่อง 

 

- บุคลากรของแตละกลุมงาน 

 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู 

- หัวหนากลุมงาน 

 3 กล่ันกรองและประมวลความรู: ดําเนินการโดย         

 3.1 บุคลากรรวมกันปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณและเหมาะสม 

หรือเปนรูปแบบเดียวกัน แลวจัดทําเอกสาร 

ธค. 63-มค. 64 - จํานวนองคความรู อยางนอย 

1 เรื่อง  

- เอกสารเผยแพรชุดความรู 

 

- บุคลากรของแตละกลุมงาน - คณะกรรมการ

จัดการความรู 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ปการศึกษา 2563 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ลําดับ กิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการความรู ระยะเวลา เปาหมายตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

4 ประยุกตใชความรู: ดําเนินการโดย         

  4.1 บุคลากรแตละกลุมงาน นําประเด็นความรูท่ีเกิดจากการ

รวมกันปรับปรุงเน้ือหาใหเหมาะสมกับลักษณะงานของแต

ละกลุมงาน นําไปใชในการปฏิบัติงาน 

กพ.-มีค. 64 - กลุมเปาหมายนําไป

ประยุกตใช อยางนอยรอยละ 

70  

- บุคลากรของแตละกลุมงาน - คณะกรรมการ

จัดการความรู 

5 การแลกเปล่ียนและสกัดความรู: ดําเนินการโดย          

5.1 ประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมจัดการความรูฯ และ

บุคลากรท่ีนําความรูไปประยุกตใช เพื่อแลกเปล่ียนองค

ความรู ท่ีเกิดจากการนําองคความรูไปประยุกตใช 

มีค. 64 - องคความรูท่ีปรับปรุง - บุคลากรของแตละกลุมงานท่ีนํา

ความรูไปประยุกตใช 

- คณะกรรมการจัดการความรู 

- คณะกรรมการ

จัดการความรู 

6 การปรับปรุงเปนชุดความรู: ดําเนินการโดย         

 6.1 ปรับปรุงเปนชุดความรู/คูมือปฏิบัติงานของสํานักวิทย

บริการฯ 

เมย. 64 - เอกสารปรับปรุงชุดความรู - บุคลากรสํานักวิทยบริการฯ - คณะกรรมการ

จัดการความรู 
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