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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เป็นประจ ำทุกปีเพื่อให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ และสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ และตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่ให้ทุกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ให้สำมำรถ
สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สำมำรถท ำให้เป้ำประสงค์ของแต่ละยุทธศำสตร์ส ำเร็จ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไป
ตำมตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำน ส่วนที่ 3 แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ หวังว่ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทำงให้บุคลำกรได้ใช้ในกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 และด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่วำงไว ้
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

1.1 ที่ตั้ง 
      เลขที่ 1 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ถนนอู่ทองนอก 

แขวงวชิระพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพมหำนครฯ 10300  วันที่ 23 มิถุนำยน 2549 ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร(ซึ่งเปลี่ยนชื่อจำกส ำนักงำนเลขำนุกำร)และมีกำรบริหำรงำน
ภำยในเป็นศูนย์ 3 ศูนย์ คือ ศูนย์วิทยบริกำร ศูนย์กำรเรียนรู้ทำงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีกำรศึกษำและ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำในปี พ.ศ.2553 ศูนย์กำรเรียนรู้ทำงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีกำรศึกษำ
แยกจำกส ำนักวิทยบริกำรไป ปัจจุบันมี 2 ศูนย์ ศูนย์วิทยบริกำรและศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

1.2 ประวัติและความเป็นมา 

ศูนย์วิทยบริการ 

มีพัฒนำกำรมำจำกห้องสมุดโรงเรียนสวนสุนันทำวิทยำลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 
พุทธศักรำช 2480 ณ อุโมงค์ใต้เนินพระนำงฯ เป็นกำรชั่วครำว  ต่อมำได้ย้ำยไปอยู่ที่อำคำรสำยสุทธำนพดล 
พุทธศักรำช 2500 ได้ย้ำยไปอยู่ที่อำคำร 1 (อำคำรกรรณำภรณ์พิพัฒน์) มีขนำด 2 ห้องเรียนระยะนี้ห้องสมุด
เริ่มปฏิบัติงำนทุกอย่ำงที่เป็นระบบสำกลนิยมต่อมำในปีพุทธศักรำช 2517 วิทยำลัยครูสวนสุนันทำได้รับ
งบประมำณสร้ำงอำคำรหอสมุด 2 ชั้น เป็นอำคำรเอกเทศและได้รับกำรเปลี่ยนฐำนะจำกห้องสมุดมำเป็น
หอสมุดวิทยำลัยครูสวนสุนันทำ ภำยใต้กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรหอสมุดทั้งนี้เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนหอสมุดเป็นไปตำมหลักวิชำวิชำบรรณำรักษศำสตร์อย่ำงแท้จริงตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู 
พุทธศักรำช 2518 

พุทธศักรำช2535 วิทยำลัยครูได้รับพระรำชทำนนำมจำก พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ยกฐำนะเป็น “สถำบันรำชภัฏ” ส่วนในงำนของฝ่ำยหอสมุดได้มีกำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้
ด ำเนินงำนโดยใช้โปรแกรม MiniMicro CDS/ISIS 

พุทธศักรำช 2538 วิทยำลัยครูได้เปลี่ยนฐำนะเป็น “สถำบันรำชภัฏ” อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและ
ตำมกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำบันรำชภัฏ ได้ก ำหนดให้ฝ่ำยหอสมุดมีฐำนะเปลี่ยนไปเป็น “ ส ำนักวิทยบริกำร ” 
และสถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำได้รับงบประมำณเพื่อจัดสร้ำงอำคำรส ำนักวิทยบริกำร 4 ชั้น สร้ำงเสร็จเรียบร้อย
ในเดือนตุลำคม พุทธศักรำช 2541 หลังจำกนั้นได้ท ำทำงเดินเชื่อมอำคำรหอสมุดเก่ำกับอำคำรหลังใหม่ เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร ต่อมำได้รับพระรำชทำนนำมว่ำ“อำคำรเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษำ 
6 รอบ และเมื่อวันที่ 15กุมภำพันธ์ พ.ศ.2542 ส ำนักวิทยบริกำรเริ่มเปิดบริกำรให้แก่ อำจำรย์  นักศึกษำ และ
เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันฯ โดยน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Alice for Windows มำใช้ 

 

ต่อมำปีพุทธศักรำช 2543 ได้มีกำรต่อเติมอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 5 ขึ้นเพื่อขยำยกำรให้บริกำร
ต ำรำวิชำกำร และงำนวิจัยส ำหรับบัณฑิตศึกษำ รวมทั้งต ำรำวิชำกำรในโครงกำรต ำรำรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติฯ  
และห้องสมุดศูนย์พุทธศำสนำเพื่อสันติภำพโดยได้เปิดบริกำรให้แก่นักศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2544 ปลำยปี 
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พ.ศ. 2544 สถำบันฯ มีนโยบำยสร้ำงอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์และภำษำเคียงข้ำงอำคำรหอสมุด จึงจ ำเป็นต้อง
รื้อถอนอำคำรหอสมุดในส่วนที่เป็นส ำนักงำนของฝ่ำยเลขำนุกำร ส ำนักวิทยบริกำร จึงต้องยุบห้องสมุดส ำหรับคน
พิกำร เพื่อใช้พื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของส ำนักงำนฝ่ำยเลขำนุกำร ย้ำยมุมเด็กไปจัดไว้ที่ ชั้น 1 ห้องโถงหน้ำลิฟท์  
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

พุทธศักรำช 2547 คณะกรรมกำรกำรปฏิรูปกำรศึกษำแห่งชำติ (สปศ.) ได้เสนอยกฐำนะให้สถำบันรำช
ภัฏเป็นมหำวิทยำลัย มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2547  พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯประกำศใช้พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พุทธศักรำช 2547 เพื่อให้เป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2547 

พุทธศักรำช 2548 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำอยู่ในระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงใหม่  และ
ส ำนักวิทยบริกำร ได้เปลี่ยนฐำนะเป็นศูนย์วิทยบริกำร สังกัดกับส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดิมชื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และบริกำรได้ประกำศและจัดต้ังศูนย์ฯ ขึ้นตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2529 ที่ท ำกำรส ำนักงำนอยู่ที่ 127 หรือ 1127 อำคำร 1โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้กำรฝึกอบรมและ
บริกำรทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอกของ
มหำวิทยำลัยฯ 

พุทธศักรำช 2529 ได้รับควำมร่วมมือจำกภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ มำท ำกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติกำรกำรซ่อมบ ำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสถำปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 

พุทธศักรำช 2529-2532 ได้ท ำโครงกำรควำมร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ใน
โครงกำรพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ ให้แก่คณำจำรย์ของสถำบันรำชภัฏทั้ง 36 แห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 
6 รำยวิชำ รวม 18 หน่วยกิต ได้แก่ กำรประมวลผลแฟ้มข้อมูล กำรเขียนโปรแกรมภำษำปำสคำล กำร
วิเครำะห์และออกแบบระบบระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล  ระบบปฏิบัติกำร และโครงสร้ำงข้อมูล ได้มีอำจำรย์
ผู้สอนในโปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์จำกสถำบันรำชภัฏผ่ำนกำรอบรมทั้งสิ้นประมำณ 250 คน 

ตั้งแต่ พุทธศักรำช 2529 มำจนถึงปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริกำรแก่ชุมชนโดยกำรฝึกอบรม
หลักสูตรด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่ประชำชน,หน่วยงำนของภำครัฐและเอกชน และ
บุคคลภำยนอก มำกกว่ำ 150 รุ่น หรือประมำณ 3,000 กว่ำคน 

ต่อมำพุทธศักรำช 2542 รัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏได้มี
นโยบำยให้แต่งต้ังผู้บริหำรระดับสูงหรือ CEO รับผิดชอบทำงด้ำน IT (Information Technology) จึงได้มีกำร
จัดตั้งส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและมีกำรแต่งตั้ง CEO ขึ้น 

พุทธศักรำช 2542 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำได้ประกำศโครงกำรจัดตั้งส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เพื่อให้กำรบริกำรด้ำนกำรฝึกอบรมด้ำน IT ให้แก่ บุคลำกร และบุคคลภำยนอก บริกำรและดูแลระบบ IT ของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งสถำบัน พร้อมทั้งดูแลแผนแม่บทด้ำน IT ของสถำบันโดยสถำบันฯ มีกำรประกำศ
โครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำร และฝ่ำยต่ำง  ๆ ของส ำนักขึ้นในวันที่ 15 
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พฤศจิกำยน 2542 และแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ เมื่อวันที่  11 พฤษภำคม 
2543 

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศได้จัดท ำแผนแม่บท IT ของสถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำขึ้นในปีพุทธศักรำช 
2543 เป็นแผนแม่บทที่ใช้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2543 -2544 ได้มีกำรวำงระบบสนับสนุนขั้นพื้นฐำน หรือ IT 
Infrastructure ได้แก่ระบบเครือข่ำยควำมเร็วสูงของสถำบัน ในระบบ Gigabit System  ระบบ ERP ส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสถำบัน และระบบ Web-based Instruction ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

        จนกระทั่งพุทธศักรำช 2547 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำได้เปลี่ยนฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ        
สวนสุนันทำ และในปีต่อมำ พุทธศักรำช 2548 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศได้เปลี่ยนฐำนะตำมโครงสร้ำง
องค์กรใหม่ของมหำวิทยำลัยฯ เป็นศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ สังกัดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1.3 ข้อมูลบุคลากร   บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

ประเภท 
อาย ุ วุฒิการศึกษา 

น้อนก
ว่า 30 

31-40 41-50 
มากกว่า 

51 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี รวม 

ข้าราชการ   1    1  1 
พนักงาน 

(งปม.เงินรำยได้) 
 2     2  2 

พนักงาน 
(งปม.แผ่นดิน) 

 17 18   18 17  35 
 

ลูกจ้างประจ า   1   1   1 
ลูกจ้างชั่วคราว   1 1    2 2 
รวมทั้งสิ้น  19 21 1 - 19 20 2 41 

 
 

แหล่งข้อมูล: นำงหัตถยำรักษ์  เอมศรีกุล ณ กันยำยน 2564 
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1.4 โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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สว่นที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.1 วิสัยทศัน์ (Vision) 
      ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเป็นมหำวิทยำลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 
2.2 พันธกิจ (Mission) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) Smart Students 

    1.1) นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ สำมำรถสืบค้น ข้อมูลและสำรสนเทศในกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงเท่ำทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing       
    1.2) นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือช่วยเพิ่มกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 
  2) Smart Management 

    2.1) มีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นกำรประสำนและเช่ือมโยงข้อมูลของทุก
หน่วยงำนในมหำวิทยำลัยเข้ำไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร          

    2.2) มีกำรน ำเทคโนโลยี Social Media มำใช้ในกำรประชุมและรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่สำมำรถท ำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้แบบทุกทีทุ่กเวลำ  

  3) Smart Academic           
    3.1) คณำจำรย์ นักศึกษำและบุคลำกร มีฐำนข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชำกำรที่ทันสมัย  
    3.2) มีกำรส่งเสริมและอบรมกำรสร้ำงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบ กำร

เรียนกำรสอน          
4) Smart Research           
   4.1) ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรสนับสนุนกำรจัดท ำเว็บไซต์และฐำนข้อมูล

ออนไลน์ให้กับกำรตีพิมพ์บทควำม วำรสำรของแต่ละหน่วยงำน    
5) Smart Teacher & Technology        
   5.1) คณำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และสร้ำงศูนย์รวมองค์ควำมรู้ผ่ำน

เว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)       
  5.2) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพฒันำแผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 



 

 

7 
 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital) 
2. คุณธรรม (Morality)  
3. เครือข่ำย (Partnership)  
4. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่ำ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”   

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
ควำมดีงำมและกำรปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และควำมเคำรพผู้อำวุโส (Virtues and Thai 

Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
บริกำรด้ำนแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพ 

2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ยึดมั่นคุณธรรม น ำด้ำนบริกำร เช่ียวชำญเทคโนโลยี สู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 W (Wisdom & Creativity) : ปัญญำและควำมคิดสร้ำงสรรค์   
 H (Happiness & Loyalty) : ควำมผำสุกและควำมภักด ี   
 I  (Integration & Collaboration) : บูรณำกำรและควำมร่วมมือ  
 P (Professionalism) : ควำมเป็นมืออำชีพ   
 2.9  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นมืออำชีพ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมระดับชำติและนำนำชำติเพื่อคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอย่ำงยั่งยืน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำยและขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ 
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ส่วนที่ 3 
แผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
   ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงำนระดับ คณะ ส ำนัก สถำบัน วิทยำลัย และหน่วยงำนที่มีฐำนะเทยีบเท่ำ 
ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร  

ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงำนก ำหนดประเด็นกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ตำมภำรกิจหน้ำที่หลักของหน่วยงำนนั้น 
ข้อ 3 ให้ทุกหน่วยงำนมีกำรจัดกำรควำมรู้ในระดับหน่วยงำนและระดับมหำวิทยำลัย  
ข้อ 4 ส่งเสริมให้มีกำรน ำองค์ควำมรู้มำใช้ประโยชน์ในงำนที่ปฏิบัติ และต่อยอดองค์ควำมรู้ ผลงำน

สร้ำงสรรค์สู่งำนวิจัยหรือนวัตกรรม 
ข้อ 5 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรคลังควำมรู้ให้เป็นระบบ โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช ้และสำมำรถ

เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก 
 
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วดัของแผนการจัดการความรู ้
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้  
  1) เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ควำมรู้) จำกที่อยู่ในตัวบุคคล และแหลง่เรียนรู้อื่นๆ ที่
ครอบคลุมด้ำนกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนพร้อมทั้งน ำมำจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร  
     2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรน ำแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
 3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู ้
  1) จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนจนเกิดผลสัมฤทธิ ์(1 องค์ควำมรู้) 
                      2) ร้อยละของบุคลำกรที่น ำแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง(ร้อยละ 50) 
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3.3 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
แบบฟอร์มที่ 1 : กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ทีจ่ ำเป็นต่อกำรผลักดันตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ องคค์วามรู้ที่จ าเป็น 
1) พัฒนำมหำวทิยำลัยให้เป็น
เอกทัคคะ 

1.บุคลำกรทกุระดับมีควำมรู้
ทักษะและทัศนคติในกำร
ปฏิบัติงำนตลอดจนมีควำม 
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
2.บุคลำกรมีกำรปฏิบัติงำนที่
ตอบสนองตอ่ควำมต้องกำร
ของผูร้ับบรกิำร และทันต่อ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

1) กำรเงินและพัสด ุ
2) แผนงำนและงบประมำณ 
3) กำรตดิตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
4) กำรบริหำรส ำนักงำน 
5) IT knowleadge 
6) องค์ควำมรูค้ือกำรให้บริกำรของห้องสมุดใน                    
ยุค new nomal  
 

 

                     
  ผู้ทบทวน :            
            (ผศ.ดร.กันยพัชร์     ธนกุลวุฒิโรจน)์ 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและ
รายได้ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

                     
ผู้อนุมัติ :   
              (ผศ.ดร.ศิริลักษณ์         เกตุฉาย) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรูข้องบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
แบบฟอร์มที่ 2 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ยืน 
ชื่อหน่วยงาน  :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  :  1.6 บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะประจ ำสำยงำน  
องค์ความรู้ที่จ าเปน็ (K)  :  1) กำรเงินและพัสด ุ2) แผนงำนและงบประมำณ 3) กำรตดิตำมผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร  4) กำรบริหำรส ำนักงำน 5) IT knowledge    6) องค์ควำมรูค้ือกำรให้บริกำรของห้องสมุดใน ยุค new 
nomal  
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรก ำหนดองค์
ควำมรู้หลักที่
จ ำเป็นหรือ
ส ำคัญต่องำน
หรือกิจกรรม
ของหน่วยงำน 
และก ำหนด
เป้ำหมำยของ
กำรจัดกำร
ควำมรู้ 

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำน และก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำย  

- ประชุมชี้แจงแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำน 

- รับสมัครสมำชิก 
- แบ่งกลุ่มตำมลักษณะงำนที่

ปฏิบัติ 
- กลุ่มควำมรู้ทบทวนหัวข้อกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม 

ต.ค. 
2564 

1. ปฏิทินกำร
ด ำเนินงำน 
2. รำยชื่อบุคลำกรที่
สมัครเป็นเข้ำร่วมกลุ่ม
กำรจัดกำรควำมรู้ 
3. กลุ่มควำมรู้ตำม
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
4. หัวข้อกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มควำมรู ้

กองนโยบำยและ
แผน 

  

2 กำรเสำะ
แสวงหำควำมรู้
ที่ต้องกำร 
 
 

2.1 ถอดบทเรียนจำกสมำชิกภำยใน
กลุ่มที่มีประสบกำรณ์และควำม
เชี่ยวชำญ 

- ประชุมกลุ่มย่อยตำมลักษณะ
งำนที่ปฏิบัติ 
   - ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียน
กระบวนกำร/วิธีกำรท ำงำนจำก
สมำชิกภำยในกลุ่ม 
  - สกัดควำมรู้ที่ได้จำกกำรถอด
บทเรียน   

พ.ย. 
2564 

1. รำยชื่อสมำชิกกลุ่ม
และคุณอ ำนวยของ
กลุ่ม (ประธำนกลุ่ม) 
2. ได้องค์ควำมรูข้อง
กลุ่ม เพื่อน ำไป
ปรับปรุงกระบวนกำร/
วิธีกำรท ำงำน 

- กองนโยบำยและ
แผน 
- คุณอ ำนวยกลุ่ม
ควำมรู้ 
- สมำชิกกลุ่ม
ควำมรู้ 

3 กำรปรับปรุง 
ดัดแปลง 
ควำมรู้บำงส่วน
ให้เหมำะสมต่อ
กำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน 

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำน 

- ประชุมกลุ่มย่อยตำมลักษณะ
งำนที่ปฏิบัติ 

 
 
 

พ.ย. 
2564 

1. องค์ควำมรู้ที่
สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
 

- กองนโยบำยและ
แผน 
- สมำชิกกลุ่ม
ควำมรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมรู้ที่ได้จำก
ข้อ 2 โดยปรับปรุง ดัดแปลง องค์
ควำมรู้ให้เหมำะสมต่อกำรน ำไป
ปฏิบัติ 

   

4 กำรน ำควำมรู้ที่
ได้จำกกำร
จัดกำรควำมรู้
มำปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน
จริง 
 
 
 

4.1 น ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

 -  สมำชิกกลุ่มน ำองค์ควำมรู้ ที่ได้
จำกข้อ 3 ไปปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง 

  - สมำชิกกลุ่มบันทึกผลที่ได้จำก
กำรน ำองค์ควำมรู้ไปปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง และสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

ธ.ค. 2564 
พ.ค. 
2565 

1. รำยงำนผลกำรน ำ
องค์ควำมรู้ไปปรับใช้
กับกำรปฏิบัติงำนจริง 
 

- คุณอ ำนวยกลุ่ม
ควำมรู้ 
- สมำชิกกลุ่ม
ควำมรู้ 

4.2 คุณอ ำนวยกลุ่มควำมรู้ รวบรวม
รำยงำนผลกำรน ำกระบวนกำร/
วิธีกำรปฏิบัติงำนใหม่ไปปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริง 

พ.ค. 
2565 

5  กำรน ำ
ประสบกำรณ์
จำกกำรท ำงำน 
และกำร
ประยุกต์ใช้
ควำมรู้มำ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
สกัดออกมำเป็น
ขุมควำมรู้ 
  
  

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
ควำมรู้หลังจำกที่น ำองค์ควำมรู้ ไป
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยสรุปสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้หลังจำกที่น ำองค์ควำมรู้
ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ควำมรู้
ใหม่ 

มิ.ย. 
2565 

 

1. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
หลังจำกที่น ำองค์
ควำมรู้ไปปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติกำร 

- คุณอ ำนวยกลุ่ม
ควำมรู้ 
- สมำชิกกลุ่ม
ควำมรู้ 

  5.2 ประชุมกลุ่มย่อยพบผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิพำกษ์ กระบวน กำร/วิธีกำร
ปฏิบัติงำนเดิม เปรียบเทียบกับ 
กระบวนกำร/วิธีกำรปฏิบัติงำนใหม่ที่
แสดงถึงกำรลดรอบระยะเวลำกำร
ลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน กำร
พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ หรือกำร
สร้ำงนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
 

ก.ค. 
2565 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำ
กลุ่มตรวจ 
กระบวนกำร/วิธีกำร
ปฏิบัติงำนใหม่ 
2. กระบวนกำร/
วิธีกำรปฏิบัติงำนใหม่ 
ที่จะน ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

- กองนโยบำยและ
แผน 
- คุณอ ำนวยกลุ่ม
ควำมรู้ 
- สมำชิกกลุ่ม
ควำมรู้ 
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  5.3 น ำข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิ

มำปรับปรุง และรวบรวม
กระบวนกำร/วิธีกำรท ำงำนใหม่ท่ี
เป็นผลลัพธ์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
KM 

ก.ค. 
2565 

1. กระบวนกำร/
วิธีกำรท ำงำนใหม่ผ่ำน
กำรพิจำรณำจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

- คุณอ ำนวยกลุ่ม
ควำมรู้ 
- สมำชิกกลุ่ม
ควำมรู้ 

6 กำรรวบรวม
ควำมรู้และ
จัดเก็บอย่ำง
เป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมำ
เป็นลำยลักษณ์
อักษร 

6.1 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มควำมรู้ 
6.2 จัดท ำรำยงำนสรุปองค์ควำมรู้ 
6.3 ส่งผลงำนเข้ำร่วมกิจกรรมสรร
หำแนวปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้ำร่วมกิจกรรม SHARE & 
LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ประกำศใช้ กระบวนกำร/วิธีกำร 
ใหม่ 
 - มอบวุฒิบัตรและเงินรำงวัล
ส ำหรับกลุ่มควำมรู้ที่สำมำรถลดรอบ
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ลด
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำนจำกผลกำรด ำเนิน 
งำนในปีที่ผ่ำนมำ หรือสร้ำง
นวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
6.5 เผยแพร่องค์ควำมรู้ให้บุคลำกรที่
เกี่ยวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงำน
และนอกหน่วยงำนน ำไปปฏิบัติ 
 

ส.ค. 
2565 

1. ได้กระบวนกำร/
วิธีกำรปฏิบัติงำน 
2. ได้วุฒิบัตรและเงิน
รำงวัล 
3. เข้ำร่วมกำรเผยแพร่
ในระดับชำติ หรือ 
นำนำชำต ิ

- กองนโยบำยและ
แผน 
- กลุ่มควำมรู้ 
 

 

ผู้ทบทวน :            
                  (ผศ.ดร.กันยพัชร์       ธนกุลวุฒิโรจน์) 
        ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ :              
                ( ผศ.ดร.ศิริลักษณ์         เกตุฉาย ) 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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