
1 แผนการจดัการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 

 

แผนการจัดการความรู้  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2560 

 
  

 แผนการจัดการความรู้นี้ก าหนดขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและแผนการปฏิบัติในระบบ
การจัดการความรู้ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยเฉพาะ 
 ระบบการจัดการความรู้นี้พัฒนาตามแนวคิดของการจัดการความรู้ที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากรและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยเน้นที่การให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากความรู้และการ
บริหารความรู้ อีกทั้งการด าเนินการในส่วนของการจัดการความรู้นั้นไม่เป็นภาระที่เพ่ิมมากขึ้นกับบุคลากรและ
องค์กรด้วย 

วิสัยทัศน์ 
 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศด้วยการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ 

พันธกิจ 
  1. พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมชั้นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ 
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรด้วยทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
    3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศและสร้างจิตส านึกที่ดีในการ
ให้บริการ 

    4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมและสามารถสราง
รายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
     5. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
    6. บริหารจัดการเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาดก่อให เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 



2 แผนการจดัการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 

 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

                      การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
เป้าประสงค ์
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ต่อการปฏิบัติราชการ 

 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยกระดับการบรหิารจดัการ
และการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
มาตรฐานระดับสากล 

ยกระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

จ านวนบุคลากรส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ  75 
ของบุคลากรใน

หน่วยงาน 

ความรู้ในการเพิ่ม
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
แผนการจัดการความรู้ 
แผนที่ 5 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :     ยกระดับการบรหิารจดัการและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
มาตรฐานระดับสากล 

 องค์ความรู้ที่จ าเป็น :       1. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
2. ด้านการเตรียมความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ ์
3. ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
4. ด้านการเรยีนการสอนทางไกล 
5. ด้านการจัดพื้นที่/ สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารยไ์ด้พบปะ  
สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนาหรือท างานร่วมกัน 
6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและ

เป้าหมายที่เลอืก 
ใช้วดัการท า  KM  : 

ร้อยละ 75 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

      

 ผู้ทบทวน : ................................................... 
 (นายณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม)     

 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

     

  ผู้อนุมัติ : ........................................................ 
                           (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) 

             ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  แผนที่ 5 
ชื่อส่วนราชการ  : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   ยกระดับการบรหิารจดัการและการให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น  :  
1. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
2. ด้านการเตรียมความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ ์
3. ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
4. ด้านการเรยีนการสอนทางไกล 
5. ด้านการจัดพื้นที่/ สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารยไ์ด้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนาหรือท างานร่วมกัน 
6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
 

ส.ค.60 – พ.ย.60 มีทะเบียนรายการ 
ความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้ 

6 เรื่อง 
 

บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 

- KM  ทีม 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- ภายในหน่วยงาน 
- ภายนอกหน่วยงาน 

 
พ.ย.60 – พ.ค.61 

 
จ านวนบุคลากรที่    
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

 
บุคลากร 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

 
- KM  ทีม 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

 
พ.ย.60 – พ.ค.61 

 
มีทะเบียนรายการ

ความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้/
คลังความรู้ 

 
มีทะเบียนความรู้

ไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง 

 

 
บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย 

 
- KM  ทีม 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
พ.ย.60 – พ.ค.61 

 
มีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ 

 
อย่างน้อย 
1 กิจกรรม 

 
บุคลากรตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

 
- KM  ทีม 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- เผยแพร่ Web site  
- จัดท าเป็นเอกสาร, e-document  
หนังสือเวียน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- การอบรม สัมมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- สื่อ Social media 

 
พ.ค. – มิ.ย. 61 

 
มีจ านวนช่องทางที่ 

เข้าถึงความรู้ 

 
อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

 
 
 
 
 

 
บุคลากรตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

 
- KM  ทีม 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Web blog/ 
Web board/  e-mail  และบอร์ด  KM 
 
 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 

 
  พ.ค. – มิ.ย. 61 

 
- จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
- ความถี่ของการแลก 

เปลี่ยนผ่าน Web blog 
Web board/ e-mail  

และบอร์ด KM 
- จ านวน CoP 
 

 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

ต่อเรื่อง 
 

  

 
บุคลากรตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

 
- KM  ทีม 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 



5 แผนการจดัการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
7 การเรียนรู้ 

- การน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางาน 

 
พ.ค. - ก.ค.61 

 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
ความรู้ และน าผลไปใช้ 

 
ร้อยละ 75 

ของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
ที่ได้รับความรู้  
และน าผลไปใช้

อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
บุคลากรตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

 
- KM  ทีม 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

      

                 ผู้ทบทวน : ................................................... 
 (นายณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม)     

 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

     

  ผู้อนุมัติ : ........................................................ 
                                             (นายเอกวิศว์  สงเคราะห์) 

             ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 



แผนที่กระจายความรับผิดชอบการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น 

ต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ระยะเวลา หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

ปีการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค.) 

การบริการ DNS ด้วย DNSSEC กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ นัฐพล/ณัฐวัฒน์ 

2. ด้านการเตรียมความพร้อมด้าน
โสตทัศนูปกรณ ์

ปีการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค.) 

แนวปฏิบัติในการบ ารุงรักษาโสตทศันูปกรณ์
ห้องเรียน ห้องประชุม 

งานการศึกษาทางไกลและงานซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอรฯ์ 

วรพันธ์ 

3. ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนทางการศึกษา 

ปีการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 

งานห้องสมุด 
 

ส้มลิม้ 

4. ด้านการเรยีนการสอนทางไกล ปีการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค.) 

การผลิตสื่อวีดีโอการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ์

งานการศึกษาทางไกลและงานผลติสื่อ ทรงวุฒิ 

5. ด้านการจัดพื้นที่/ สถานท่ีส าหรับ
นักศึกษาและอาจารยไ์ด้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลีย่นสนทนาหรือท างานร่วมกัน 

ปีการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค.) 

การให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานการศึกษาด้วยตนเอง เบญจวรรณ/์อภสิิทธ์ิ 

6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

ปีการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค.) 

แนวทางในการจัดท าตัวช้ีวัดเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านการประกันคณุภาพ 

งานบริหารทั่วไป กรรณิการ ์
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