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บทที่ 1  
  บทน ำ  

 

ควำมเป็นมำของกำรจัดกำรควำมรู้  
 

“พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 11  
ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในองค์กร เพื่อให้สำมำรถน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และบรรลุตำมเป้ำประสงค์ ตำมแผนยุทธศำสตร์และทันต่อกระแสกำร
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นกำรยกระดับประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรในองค์กรให้ไปสู่ระดับสูงข้ึน” 

 

นิยำมศัพท ์

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของ สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม        กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มี
การก าหนดตัวบ่งชี้ ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผน กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้อง ด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย ของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

 

ระบบและกลไก  

 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามท่ี ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มี
การจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
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กำรจัดกำรควำมรู้ 

 กำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึงการ จัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

          1. ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม 

          2. ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

 

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

 

 

2. กำรสรำ้งและแสวงหำควำมรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. กำรเขำ้ถึงควำมรู้ (Knowledge Access) 

6. กำรแบ่งปันแลกเปล่ียนควำมรู้ (Knowledge Sharing) 

7. กำรเรียนรู้ (Learning) ความรู้นั้นท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดขีึ้นหรอืไม ่

มีการแบ่งปันความรูใ้ห้กันหรอืไม ่

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรอืไม ่

ความรู้อยูท่ี่ใคร  อยูใ่นรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร 
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยงั 

1. กำรบ่งช้ีควำมรู้  
(Knowledge Identification) 
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กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วย
ให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กร  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษา
ความรู้เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน , ใช้ภาษา
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีม
ข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การ
ยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ – ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์
ความรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 

นักชุมชนปฏิบัติ 

ชุมชนนักปฏิบัตินี้นิยมเรียกกันย่อๆว่า CoP หมายถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมกลุ่มคนซึ่งมีความรู้
ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาในเรื่องชุมชน
ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ( Knowledge Assets ) ส าหรับคนในชุมชนน าไปทดลองใช้ แล้วน าผลที่ได้มาแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิก  ส่งผลให้ความรู้นั้นๆ ได้รับการยกระดับขึ้นเรื่อยๆ ผ่านการปฏิบัติ ประยุกต์ และปรั บใช้
ตามแต่สภาพแวดล้อมและสถาการณ์ที่หลากหลาย อันท าให้งานบรรลุผลดีขึ้นเรื่อยๆ 

 

คนส ำคัญท่ีด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้  
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          1. ผู้บริหำรสูงสุด (CEO) ส าหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็น
คุณค่า และด าเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้น ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการ
ความรู้ โดยก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่ “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น รอง
อธิบดี, รองผู้อ านวยการใหญ่  

         2. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุด “คุณเอ้ือ” ก็
สบายไปเปลาะหนึ่ง แต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอ้ือ” ก็คือ น า 
เป้าหมาย/หัวปลา ไปขายผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้ บทบาทต่อไปของ 
“คุณเอ้ือ” คือ การหา “คุณอ านวย” และร่วมกับ “คุณอ านวย” จัดให้มีการก าหนด “เป้าหมาย/หัวปลา” ในระดับ
ย่อยๆ ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
ขององค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออ านาจ (Empowerment), ร่วม Share ทักษะใน
การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการจัดการความรู้โดยตรง และเพ่ือแสดงให้ “คุณ
กิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรส าหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ พร้อมคอยเชื่อมโยงการ
จัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร , ติดตามความเคลื่อนไหวของการ
ด าเนินการให้ค าแนะน าบางเรื่อง และแสดงท่าทีชื่นชมในความส าเร็จ อาจจัดให้มีการยกย่องในผลส าเร็จ และให้
รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  

       3. คุณอ ำนวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกในการจัดการ
ความรู้ ความส าคัญของ “คุณอ านวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยง โดยต้อง
เชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอ้ือ”), เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร
, และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กร กับภายนอกองค์กร โดยหน้าที่ที่ “คุณอ านวย” ควรท า คือ - 
ร่วมกับ “คุณเอ้ือ” จัดให้มีการก าหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพ่ือสร้างความเป็น
เจ้าของ “หัวปลา” - จัดตลาดนัดความรู้ เพ่ือให้ คุณกิจ น าความส าเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมา
จากวิธีท างานที่น าไปสู่ความส าเร็จนั้น เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา” - จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาช่วย” 
(Peer Assist) เพ่ือให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ง่าย หรือเร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธี
ท างานจากเขา เชิญเขามาเล่าหรือสาธิต - จัดพ้ืนที่เสมือนส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส าหรับเก็บรวบรวม
ขุมความรู้ที่ได้ เช่น ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต 
จดหมายข่าว เป็นต้น - ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้ 
หรือเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร - เชื่อมโยงการด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กร กับ
กิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก เพ่ือสร้างความคึกคักและเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก  

        4. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือ
นางเอกตัวจริง ของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ 90-95 ของ
ทั้งหมด “คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่
ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้  
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        5. คุณประสำน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และ
ยกระดับความรู้แบบทวีคูณ 
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บทที่ 2 
กำรจัดกำรควำมรู้ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นโยบายการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การก าหนดให้งานและกลุ่ม
งาน มีการจัดการและน าความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาขีด
ความสามารถและศักยภาพของหน่วยงานให้ได้มากที่สุด โดยมี กระบวนการในการสรรหาความรู้ การถ่ายทอด 
และการแบ่งปันความรู้ไปยังบุคคลเป้าหมายได้อย่าง เหมาะสม โดยมีเป้าหมายว่าการจัดการความรู้นั้น จะช่วยใน
การพัฒนางานของหน่วยงานให้มีคุณภาพ พัฒนาฐานความรู้หรือองค์ความรู้ของหน่วยงานให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันสูงขึ้น  

ภำรกิจปรัชญำ 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัย 

ปณิธำน 

การให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่
ตรงตามความต้องการของชาติและนานาชาติ 

วิสัยทัศน์ 

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศ                           

ด้วยการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและ
นานาชาติ 

 พันธกิจ 

1. พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมชั้นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชาติและนานาชาติ 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรด้วย   

                               ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศและสร้างจิตส านึกท่ีดี          

             ในการให้บริการ 

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมและ   
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             สามารถสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

  5. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  6. บริหารจัดการเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาดก่อให 

     เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

ภำรกิจ 

   1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และ 
ส่งเสริมงานวิจัย 

3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
มหาวิทยาลัย  

4 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและ 
นานาชาติ 

5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น    

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1 การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

2 ส่งเสริมและผลักดันการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 

3 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน  สังคม 
รวมทั้งหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนกำรศึกษำทำงไกล 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

งำนบริหำรทั่วไป กลุ่มงำนวิทยบริกำร กลุ่มงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

งำนห้องสมุด 

 งำนกำรศึกษำด้วยตนเอง 

งำนผลิตสื่อ 

งำนซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์

และระบบเครือข่ำย 

งำนวิศวกรรม 

 งำนบริกำรสำรสนเทศ 

งำนผลิตสื่อ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการศกึษาทางไกล 

งานบริหารท่ัวไป กลุ่มงานวิทยบริการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานห้องสมุด 

 งานการศึกษาด้วยตนเอง 

งานผลิตสื่อ 

งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์

และระบบเครือข่าย 

งานวิศวกรรม 

 งานบริการสารสนเทศ 

งานผลิตสื่อ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ าส านัก กรรมการบริหารส านัก 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
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กรอบแนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

เป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1. การจัดการความรู้ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร ภารกิจ หรือพันธกิจของหน่วยงาน 

2. เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการท างาน 

3. เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และมีความคล่องตัวในการท างาน 

 

ขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ 

1. วิเคราะห์และก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นของงานบริการตามโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน   

  

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

 1.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดการความรู้ และผลักดันกระบวนการลงสู่การปฏิบัติ 

 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

3. มีการติดตามการจัดการความรู้เป็นระยะๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

ขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้  

1. ก าหนดโครงสร้างของการจัดการความรู้ โดยการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน  

2. การก าหนดหน้าที่การปฏิบัติ ได้แก่  

   2.1 การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

   2.2 การประชุมทบทวนและก าหนดองค์ความรู้ 

   2.3 การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้  

   2.4 การรายงานผลการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 



 

12         คู่มือการจดัการความรู้ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

แนวทำงกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ล ำดับที่ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ 

1 การบ่งชี้ความรู้ ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อก าหนดแผน ขอบเขต เป้าหมายของการ
จัดการความรู้ 

2 การคัดเลือกและรวบรวม
ความรู้ 

จัดท าประเด็นความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานละ 1 เรื่อง และแบ่งการ
แลกเปลี่ยนทั้งหมด 5 ประเด็น 
กำรก ำหนดหัวเรื่อง 
องค์กรสามารถใช้แนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  เพ่ือจะช่วย
รวบรวมขอบเขต  KM  และน าไปก าหนดเป้าหมาย KM และแผนการจัดการ
ความรู้ ดังนี้ 
       - แนวทางที่  1  เป็นความรู้ที่จ าเป็นสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน์/  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ในระดับของหน่วยงานตนเอง 
       - หรือแนวทางที่  2  เป็น ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร 
       - หรือแนวทางที่  3  เป็น ปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถน า KM มาช่วย
ได ้
       - หรือ เป็นแนวทางอ่ืนนอกเหนือจากแนวทางที่ 1 ,2,3 ก็ได้ ที่หน่วยงาน
เห็นว่าเหมาะสม       

3 การจัดเก็บความรู้ การ
ประมวลผล และกลั่นกรอง
ความรู้ 

การสรุปประเด็นความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร 

4 การเข้าถึงความรู้ 1.บุคลากรทดลองปฏิบัติ 

2.การเผยแผ่ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน 

5 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6 การประเมินผลและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและติดตามความส าเร็จการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 



 

 

 
13 คู่มือการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 
 
 



 

 

 
14 คู่มือการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 

 

 
15 คู่มือการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 
แผนกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนก ำรจัดกำรควำมรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ล ำดับที่ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ 

1 การบ่งชี้ความรู้ ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อก าหนดแผน ขอบเขต เป้าหมายของการ
จัดการความรู้ 

3 - 13 พฤศจิกายน 2558 

2 การคัดเลือกและรวบรวมความรู้ จัดท าประเด็นความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
งำนบริกำรสำรสนเทศ เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินผลความคิดเห็นหรือความพึง
พอใจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
ประเด็นที่ 1 การจัดท าคู่มือการลงรหัส 
ประเด็นที่ 2 การเข้าใช้โปรแกรม SPSS  for  Windows 
ประเด็นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ประเด็นที่ 4 การฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์และประเมินผลความพึงพอใจ 
ประเด็นที่ 5 การจัดท าสรุปองค์ความรู้ที่สกัดได้จากบุคลากรสู่การจัดเก็บเข้าเป็น
องค์ความรู้หน่วยงาน 
 
งำนผลิตสื่อ เรื่อง การผลิตสื่อ อินโฟกราฟฟิกส์ 
ประเด็นที่ 1 หลักการออกแบบอินโฟกราฟฟิกส์ 
ประเด็นที่ 2 การสร้างอินโฟกราฟฟิกส์ให้ดึงดูดความสนใจ 
ประเด็นที่ 3 การสร้างอินโฟกราฟฟิกส์ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นที ่4 สิ่งที่ไม่ควรท าในการออกแบบอินโฟกราฟฟิกส์ 
ประเด็นที่ 5 เครื่องมือส าหรับการผลิตสื่อ อินโฟกราฟฟิกส์ 
 

2 ธันวาคม 2558 



 

 

ล ำดับที่ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ 

  งำนกำรศึกษำด้วยตนเอง เรื่อง การน าโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์มาใช้ในศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของระบบ    

ประเด็นที่ 2  ออกแบบระบบ    

ประเด็นที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม    

ประเด็นที่ 4 ท าคู่มือโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ (pgina)   

ประเด็นที่ 5 การทดลองการน าโปรแกรมมาใช้งาน   

งำนกำรศึกษำทำงไกล เรื่อง เทคนิคการเผยแพร่ผ่าน Youtube 

ประเด็นที่ 1 การเข้าระบบเพ่ือใช้งาน YouTube 

ประเด็นที่ 2 การอัพโหลดวิดีโอขึ้น YouTube 

ประเด็นที่ 3 การจัดการ แก้ไขวิดีโอใน YouTube 

ประเด็นที ่4 การท า YouTube Live Streaming 

ประเด็นที่ 5 การดาวน์โหลดและเผยแพร่วิดีโอจาก YouTube 

งำนห้องสมุด เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ บนโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLib 

ประเด็นที่ 1 ความส าคัญของการจัดท ารายการฯ 

ประเด็นที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลจากการจัดท ารายการฯ 

 

 



 

 

ล ำดับที่ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ 

  ประเด็นที่ 3 ปัญหาที่พบจากการจัดท ารายการฯ 

ประเด็นที่ 4 วิธีการด าเนินการแก้ปัญหาการจัดท ารายการฯ 

ประเด็นที่ 5 สรุปแนวทางการปฏิบัติการจัดท ารายการฯ 

งำนวิศวกรรมฯ เรื่อง การให้บริการ Eduroam 

ประเด็นที่ 1 edurom คืออะไร 

ประเด็นที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อใช้ edurom 

ประเด็นที่ 3 ขั้นตอนการติดตั้ง edurom ในส่วนผู้ให้บริการ 

ประเด็นที่ 4 ขั้นตอนการใช้งาน edurom ในส่วนผู้ใช้งาน 

ประเด็นที่ 5 การแก้ปัญหา edurom 

งำนซ่อมบ ำรุงฯ เรื่อง การซ่อมบ ารุงและให้บริการระยะไกล 

ประเด็นที่ 1 โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 

ประเด็นที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม teamviewer 

ประเด็นที่ 3 การใช้งานโปรแกรม teamviewer ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 

ประเด็นที่ 4 การใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ โปรแกรม teamviewer 

ประเด็นที่ 5 สรุปการใช้งานโปรแกรม Teamview 

 

 

 



 

 

ล ำดับที่ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ 

  งำนบริหำรงำนทั่วไป เรื่อง การบริหารเอกสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Google 
Drive 

ประเด็นที่ 1 การใช้งานระบบ Google Drive 

ประเด็นที่ 2 การติดตามสถานะการส่งหนังสือ 

ประเด็นที่ 3 การติดตามสถานะวันลาของบุคลากร สวส. 

ประเด็นที่ 4 การใช้งานระบบการส่งหนังสือ 

ประเด็นที่ 5 การใช้งานระบบวันลาของบุคลากร สวส. 

 

3 การจัดเก็บความรู้ การประมวลผล 
และกลั่นกรองความรู้ 

การสรุปประเด็นความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร 21 ธันวาคม 2558 

4 การเข้าถึงความรู้ 1.บุคลากรทดลองปฏิบัติ 

2.การเผยแผ่ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน 

5 มกราคม 2559 

5 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 มกราคม 2559 

6 การประเมินผลและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและติดตามความส าเร็จการจัดการความรู้ พฤษภาคม 2559 

 



 

 

 
16 คู่มือการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ที ่ กิจกรรม วิธีสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้
ความรู้ 

การประชุมคณะกรรมการ 3 - 13 พฤศจิกายน 
2558 

1.การด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ หรือ
พันธกิจ 

2. จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 

หน่วยงานมีแผนการ
จัดการความรู้
ประจ าปีการศึกษา 
2558 

มีการประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อ
ก าหนดแผน ขอบเขต 
และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่มีความ
สอดคล้อง ครอบคลุม
กลยุทธ์ พันธกิจ ของ
หน่วยงาน 

คณะกรรมฃ
การจัดการ
ความรู้ 

2 การคัดเลือก
และการ
รวบรวม
ความรู้  

จัดท าประเด็นความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

งำนบริกำรสำรสนเทศ  เรื่อง การ
วิเคราะห์และประเมินผลความคิดเห็น
หรือความพึงพอใจ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS 

ประเด็นที่ 1 การจัดท าคู่มือการลงรหัส 

2 ธันวาคม 2558 เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามประเด็น
ที่ก าหนด 

1. หน่วยงานได้การ
บ่งชี้ความรู้จ านวน 8 
เรื่อง 

2.จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

 

ได้การบ่งชี้ความรู้ที่มี
ความสอดคล้องกับ
บริบทการให้บริการ

ตามพันธกิจหน่วยงาน
จ านวน 8 เรื่อง 

คณะกรรม 

การจัดการ
ความรู้ 



 

 

ที ่ กิจกรรม วิธีสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

  ประเด็นที่ 2 การเข้าใช้โปรแกรม SPSS  
for  Windows 

ประเด็นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ประเด็นที่ 4 การฝึกทักษะด้านการ
วิ เคราะห์และประเมินผลความพึง
พอใจ 

ประเด็นที่ 5 การจัดท าสรุปองค์ความรู้
ที่สกัดได้จากบุคลากรสู่การจัดเก็บเข้า
เป็นองค์ความรู้หน่วยงาน 

งำนผลิตสื่อ เรื่อง การผลิตสื่อ อินโฟ
กราฟฟิกส ์

ประเด็นที่ 1 หลักการออกแบบอินโฟ
กราฟฟิกส ์

ประเด็นที่ 2 การสร้างอินโฟกราฟฟิกส์
ให้ดึงดูดความสนใจ 

ประเด็นที่ 3 การสร้างอินโฟกราฟฟิกส์
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

     



 

 

ที ่ กิจกรรม วิธีสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

  ประเด็นที่  4 สิ่ งที่ ไม่ควรท าในการ
ออกแบบอินโฟกราฟฟิกส์ 

ประเด็นที่ 5 เครื่องมือส าหรับการผลิต
สื่อ อินโฟกราฟฟิกส์ 

งำนกำรศึกษำด้วยตนเอง เรื่อง การ
น าโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์มาใช้
ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการของระบบ    

ประเด็นที่ 2  ออกแบบระบบ    

ประเด็นที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม    

ประเด็นที่ 4 ท าคู่มือโปรแกรมควบคุม
คอมพิวเตอร์ (pgina)   

ประ เด็ นที่  5 ก ารทดลองการน า
โปรแกรมมาใช้งาน   

งำนกำรศึกษำทำงไกล เรื่อง เทคนิค
การเผยแพร่ผ่าน Youtube 

     



 

 

ที ่ กิจกรรม วิธีสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

  ประเด็นที่ 1 การเข้าระบบเพ่ือใช้งาน 
YouTube 

ประเด็นที่  2 การอัพโหลดวิดีโอขึ้น 
YouTube 

ประเด็นที่ 3 การจัดการ แก้ไขวิดีโอใน 
YouTube 

ประเด็นที่ 4 การท า YouTube Live 
Streaming 

ประเด็นที่  5 การดาวน์ โหลดและ
เผยแพร่วิดีโอจาก YouTube 

งำนห้องสมุด เรื่อง การลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ บนโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib 

ประเด็นที่ 1 ความส าคัญของการจัดท า
รายการฯ 

ประเด็นที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลจาก
การจัดท ารายการฯ 

ประเด็นที่ 3 ปัญหาที่พบจากการจัดท า  

     



 

 

ที ่ กิจกรรม วิธีสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

  รายการฯ 

ประ เ ด็ นที่  4 วิ ธี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
แก้ปัญหาการจัดท ารายการฯ 

ป ร ะ เ ด็ น ที่  5 ส รุ ป แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏิบัติการจัดท ารายการฯ 

งำนวิศวกรรมฯ เรื่อง การให้บริการ 
Eduroam 

ประเด็นที่ 1 edurom คืออะไร 

ประเด็นที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อใช้ 
edurom 

ประ เ ด็ น ที่  3 ขั้ น ต อนก า รติ ด ตั้ ง 
edurom ในส่วนผู้ให้บริการ 

ประ เด็ นที่  4 ขั้ น ตอนการ ใช้ ง า น 
edurom ในส่วนผู้ใช้งาน 

ประเด็นที่ 5 การแก้ปัญหา edurom 

 

 

     



 

 

ที ่ กิจกรรม วิธีสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

  งำนบริหำรงำนทั่วไป  เรื่ อง การ
บริหาร เอกสารโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ Google Drive 

ประเด็นที่ 1 การใช้งานระบบ Google 
Drive 

ประเด็นที่ 2 การติดตามสถานะการส่ง
หนังสือ 

ประเด็นที่ 3 การติดตามสถานะวันลา
ของบุคลากร สวส. 

ประเด็นที่ 4 การใช้งานระบบการส่ง
หนังสือ 

ประเด็นที่ 5 การใช้งานระบบวันลา
ของบุคลากร สวส. 

     

3 การจัดเก็บ
ความรู้ การ
ประมวลผล 
และกลั่นกรอง
ความรู้ 

สรุปประเด็นความรู้เป็นลายลักษณ์

อักษร 

21 ธันวาคม 2558 สกัดความรู้ที่ได้จาก
การคัดเลือกและ
รวบรวมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

จับประเด็นองค์
ความรู้จากตัวบุคคล
และน ามาสรุปเป็น
ความรู้ของหน่วยงาน
จ านวน  4 เรื่อง 

หน่วยงานได้องค์
ความรู้ประจ าปี
การศึกษา 2558 
จ านวน 4 เรื่อง 

คณะกรรม 

การการ
จัดการ
ความรู้ 



 

 

ที ่ กิจกรรม วิธีสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

4  การเข้าถึง
ความรู้ 

1. บุคลากรทดลองปฏิบัติ 

2. การเผยแผ่ความรู้หรือแนวปฏิบัติ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 

5 มกราคม 2559 เผยแพร่องค์ความรู้
ให้บุคลากรของ
หน่วยงานทราบ
และทดลองปฏิบัติ
จริง 

น าความรู้ที่ได้ขึ้น
เว็บไซต์ เพื่อสร้าง
เครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และใช้ประโยชน์ 
จ านวน 4 เรื่อง 

ความพึงพอใจต่อการ
ใช้ประโยชน์จากองค์

ความรู้หน่วยงานอยู่ใน
ระดับมาก ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

คณะกรรม 

การจัดการ
ความรู ้

5 การจัด
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนว
ปฏิบัติที่ดี  

8 มกราคม 2559 เพ่ือให้บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากองค์ความรู้ที่มี
อยู่ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

6 การ
ประเมินผล
และน าความรู้
ไปใช้
ประโยชน์ 

1.ประเมินผลความพึงพอใจ 

2.รายงานการติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จการจัดการความรู้ 

พฤษภาคม 2559 เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

หน่วยงานได้แนว
ปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นองค์
ความรู้ที่สามารถใช้
ในการปฏิบัติงาน 
จ านวน 4 เรื่อง 

ภาพรวมความพึงพอใจ 
ต่อการน าความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนรู้
ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
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แบบฟอร์มสรุปเนื้อหำควำมรู้โดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

            
            

แนวปฏิบัติที่ดี  (Good practice) 
 

หน่วยงาน.......................................................................................... 
 

เร่ือง................................................................................................... 
 

สรุปความรู ้(โดยสังเขป).................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
        การน าไปประยุกต์ใช้ ................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ความท้าทายต่อไป ....................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
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ปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (ฉบับแก้ไข) 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

วัน/เดือน/ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม 5228 
- หน่วยงานเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 

8522  
- ทุกหน่วยงาน 

30 ตุลาคม 5228 - ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน เพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ - สวส. 

3 – 13 พฤศจิกายน 
5228 

- หน่วยงานจัดส่งแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 5228 พร้อมค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ มายังส านักวิทยบริการฯ  E-mail : jureeporn.o@rmutsb.ac.th 

- ทุกหน่วยงาน 
 
 

ธันวาคม 5228 – 
กรกฎาคม 5229 

- หน่วยงานด าเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ - ทุกหน่วยงาน 

8 มกราคม 5229 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

(Km day) 
ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ส าหรับเข้าร่วมโครงการสมัมนาเครือข่าย 

 
- ทุกหน่วยงาน 
 

5 – 2 กุมภาพันธ์ 5229 
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบนัการพลศึกษา และสถาบนับัณฑติพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9   

- ทุกหน่วยงาน 

มีนาคม  -  เมษายน 
5229 

ทุกหน่วยงานด าเนนิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวธิีการต่าง ๆ ตามแผนการจัดการ
ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดี  (Good 
practice) 

- ทุกหน่วยงาน 

พฤษภาคม 5229  

- ทุกหน่วยงานน าแนวปฏิบัติที่ดี  (Good practice) ไปทดลองใช้ หรือมีการเผยแพร่ 
ตามองค์ความรู้ พร้อมทั้งส่งเล่มแนวปฏิบัตทิี่ดี  

- ส่งสรุปเนื้อหาความรู้โดยสงัเขป มายัง สวส. และสง่ไฟล์ E- mail : 
jureeporn.o@rmutsb.ac.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 5229 (ตามแบบฟอร์มที่ 1) 

- ทุกหน่วยงาน 

มิถุนายน 5229 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Km day) 
 โดยการน าเสนอองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานเพื่อคัดเลือกเป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี   
(Best practice) ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 5228 

- ทุกหน่วยงาน 

-  ประชาสัมพนัธ์/เผยแพร่ องคค์วามรู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี  (Best 
practice) ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 
- ทุกหน่วยงาน 
 

กรกฎาคม 5229 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน เพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการ

ความรู้ เพื่อรองรับการตรวจประเมินระดับคณะ / หน่วยงานสนับสนุน /ระดับสถาบนั 
(พร้อมส่งแบบฟอร์มที่ 2) 

- ทุกหน่วยงาน 
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