แนวทางการดาเนินงานการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้
เพื่อให้การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงได้คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๕๐ /
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เพิ่มเติม) ที่
๓๓ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ คำสั่ง ที่ ๑๐ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๕๙ และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งประกอบด้วย
๑. รองศำสตรำจำรย์ชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
ประธำนกรรมกำร
๒. อำจำรย์นุชรี
บุญศรีงำม
กรรมกำร
๓. อำจำรย์นิพำ
ผลสงเครำะห์
กรรมกำร
๔. อำจำรย์ไพโรจน์
แก้วเขียว
กรรมกำร
๕. อำจำรย์ธำรำ
จันทร์อนุ
กรรมกำร
๖. นำงสมรัก
เปล่งเจริญศิริชัย
กรรมกำร
๗. นำยธนกร
โพธิยำลัย
กรรมกำร
๘. นำยสุภกิติ
มุสิรำช
กรรมกำร
๙. นำงสำวลัดดำ
บุญเปลี่ยนพล
กรรมกำร
๑๐. นำยเทพฤทธิ์
ตั้งฤทัยวำนิชย์
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวสุรีพันธ์
ผลเจริญ
กรรมกำร
๑๒. นำยสถำพร
บัวรัตน์
กรรมกำร

๑๓. นำงสำวเรณุกำ
ปรีชำนุกลู
กรรมกำร
๑๔. นำยศิวกฤษ
สุขช้อย
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวกิ่งดำว
ฮั่วจั่น
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๖. นำงเอมรัศม์
เอี่ยมพิทักษ์พร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๗. นำงสำวสุรีรัตน์
คล้ำยสถำพร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
โดยให้มีหน้ำที่ดังนี้ต่อไปนี้
๑. กำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้
๒. กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
๓. รวบรวมองค์ควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆมำวิเครำะห์และสร้ำงฐำนข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ
๔. ส่งเสริมควบคุมและประเมินผลด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
๕. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
๖. จัดทำรำยงำนสรุปผลและข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้
๗. ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้
แผนการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
ประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ ปีกำรศึกษำ 2558 มี 5 ประเด็น
ประเด็นที่ ๑ กำรเสริมปกหนังสือใหม่
ประเด็นที่ ๒ จรรยาบรรณบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นที่ ๓ วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ ๔ การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร
ประเด็นที่ ๕ การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการจัดการความรู้ (ประเด็นความรู้ )
แบบสรุปการตัดสินใจเลือกประเด็นการจัดการความรู้

ปัจจัยในการตัดสินใจ

พันธกิจที่ 1 จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความ
พันธกิจที่ 1 จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้
ต้องการและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนทางมหาวิทยาลัย / ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน
พันธกิจที่ 3 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิ การสอนทางมหาวิทยาลัย / พันธกิจที่ 3 มุ่งสู่องค์กรแห่ง
บาล
การเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล
ประเด็นที่ ๑
ประเด็นที่ ๒
ประเด็นที่ ๓
ประเด็นที่ ๔
การ
ประเด็นที่ ๕
การเสริมปกหนังสือใหม่ จรรยาบรรณบุคลากร วิธีเขียนคู่มือการ
จัดหาหนังสือด้วยการ
การจัดการความรู้ของสานัก
สานักวิทยบริการและ
ปฏิบัติงาน
วิเคราะห์หลักสูตร
วิทยบริการและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ

๑. ควำมสอดคล้องกับทิศทำงและยุทธศำสตร์
๔.๕๐
๔.๕๐
๔.๓๐
๒. ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)
๔.๒๐
๔.๒๐
๔.๑๐
๓. มีโอกำสทำได้สำเร็จสูง
๔.๓๐
๔.๓๐
๔.๓๐
๔. คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องกำร
๔.๔๐
๔.๔๐
๔.๔๐
๕. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุน
๔.๔๐
๔.๑๐
๔.๐๐
๖. เป็นควำมรู้ที่ต้องกำรจัดกำรอย่ำงเร่งด่วน
๔.๒๐
๔.๒๐
๔.๐๐
๗. เป็นปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน
๔.๔๐
๔.๐๐
๔.๕๐
รวมคะแนน
๔.๓๔
๔.๒๔
๔.๒๒
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ ๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปานกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = น้อยที่สุด
ผู้จัดทำ :.......................................................
ผู้ทบทวน :.......................................................
(นำงสำวกิ่งดำว ฮั่วจั่น)
(นำงสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย)
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO)

๔.๔๐
๓.๘๐
๔.๐๐
๔.๗๐
๔.๒๐
๓.๖๐
๔.๖๐
๔.๒๐

๔.๐๐
๔.๒๐
๔.๓๐
๔.๑๕
๔.๐๕
๔.๒๐
๔.๓๐
๔.๑๗

ผู้อนุมัติ :…………………………………………….
(รองศำสตรำจำรย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน (CEO)

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนการจัดการความรู้ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าประสงค์(Goals)
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป็นแหล่งสนับสนุนบัณฑิตและ
จำนวนกิจกรรม / โครงกำรที่
๓ โครงกำร การเสริมปกหนังสือใหม่
ผู้ใช้บริกำรที่มีคุณภำพ มำตรฐำน ให้บริกำรและวิชำชีพแก่สังคม /
ทำงวิชำกำรกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ ชุมชน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : ๑
ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของผู้ใช้บริกำรเพื่อสร้ำงคุณภำพ
บัณฑิตและผู้ใช้บริกำรให้มีศักยภำพต่อ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
องค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่เลือกมำทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
แผนกำรจัดกำรควำมรู้แผนที่ ๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรเพื่อสร้ำงคุณภำพบัณฑิตและผู้ใช้บริกำรให้มีศักยภำพต่อกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
องค์ความรู้ที่จาเป็น : กำรเสริมปกหนังสือใหม่
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : สำนักวิทยบริกำรฯ มีบุคลำกรที่มีองค์ควำมรู้ในตัวบุคคลเรื่องกำรซ่อมหนังสือซึ่งกำลังจะใกล้เกษียณอำยุรำชกำร และไม่มีกำร
เก็บไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร จึงจัดทำคู่มือเทคนิคกำรเสริมปกหนังสือใหม่ใช้เป็นคู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน นักศึกษำ ผูส้ นใจทั่วไป และยังเป็นกำรรักษำหนังสือ
เพื่อให้มีควำมคงทนสวยงำม และประหยัดงบประมำณ
ตัวชี้วัด : มีคู่มือกำรเสริมปกหนังสือใหม่
กลุ่มเป้าหมาย : อำจำรย์สำขำวิชำบรรณำรักษ์ บุคลำกร บรรณำรักษ์ นักศึกษำ และผู้สนใจทัว่ ไป
ผู้จัดทำ :.......................................................
(นำงสำวเรณุกำ ปรีชำนุกูล)
บรรณำรักษ์หัวหน้ำหน่วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ผู้ทบทวน :.......................................................
(นำงสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย)
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ :…………………………………………….
(รองศำสตรำจำรย์ชัยเลิศ ปริสทุ ธกุล)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน (CEO)

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าหมาย KM ๑ : เพื่อพัฒนำกำรเสริมปกหนังสือใหม่ ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๑ กำรเสริมปกหนังสือใหม่
ที่
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
๑. กำรบ่งชี้ควำมรู้

๒. กำรสร้ำงและกำร
แสวงหำควำมรู้

๑. ประชุมประเมินผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ น
มำ
๒. จัดทำปฏิทนิ เพื่อกำรพัฒนำกำรจัดทำ
เอกสำร “กำรเสริมปกหนังสือใหม่”และกำร
พัฒนำสู่กำรเป็น Best Practice
๑. ประชุมคณะทำงำนเพื่อพัฒนำรูปแบบกำร
เสริมปกหนังสือใหม่
๒. วำงแผนกำรปรับปรุงคู่มือกำรเสริมปก
หนังสือใหม่
๓. ดำเนินกำรศึกษำ ค้นคว้ำ หำข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเสริมปกหนังสือ
๔. รวบรวมวิธีกำรเสริมปกหนังสือใหม่เพื่อ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
๕. สรุปเนื้อหำ เกี่ยวกับกำรเสริมปกหนังสือ
ใหม่
๖. จัดทำรูปเล่มกำรเสริมปกหนังสือใหม่

ก.ย. ๕๘ –
ต.ค.๕๘

จำนวนครั้งที่ประชุม

เป้าหมาย
อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
กำรประชุม

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้

ปฏิทินเพื่อกำรดำเนินกำร ๑ งำน

พ.ย.- ธ.ค.
๕๘

มีรูปแบบกำรเสริมปก
หนังสือใหม่
จำนวนครั้งที่ดำเนินกำร
จำนวนแหล่งที่ค้นคว้ำ
เพิ่มเติม
จำนวนครั้งที่ดำเนินกำร
จำนวนครั้งดำเนินกำร
จำนวนเรื่อง
มีรูปแบบกำรพัฒนำ

๑ รูปแบบ

๕,๐๐๐ บำท - กำรประชุม
- กำรศึกษำดู
อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
งำน
– กำร
สอบถำม
อย่ำงน้อย ๓ แหล่ง
- กำร
สัมภำษณ์
อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
- เอกสำร
- เว็บไซต์
อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
๑ เรื่อง
๑ รูปแบบ

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้
เรื่อง.เทคนิคกำร
เสริมปกหนังสือ
ใหม่

ที่

กิจกรรม

๓. กำรจัดควำมรู้ให้
เป็นระบบ

๔. กำรประมวลและ
กำรกลั่นกรอง
ควำมรู้

๕. กำรเข้ำถึงควำมรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๑. วิเครำะห์กำหนดหัวข้อกำรพัฒนำเอกสำร ม.ค. – ก.พ. จำนวนครั้งที่ดำเนินกำร
กำรเสริมปกหนังสือใหม่
๕๙
จำนวนครั้งที่ดำเนินกำร
๒. จัดกำรข้อมูลตำมหัวข้อที่กำหนดโดย
จัดทำเป็นรูปเล่ม และบันทึกในเว็บไซต์

อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง

๑. ตรวจสอบและกลั่นกรองขั้นตอนกำรเสริม
ปกหนังสือใหม่
๒. ทดลองปฏิบัติจริงตำมขั้นตอนที่กำหนด
๓. รวบรวมข้อมูลจำกกำรทดลองปฏิบัติงำน
จริง วิเครำะห์ และนำมำปรับปรุงขั้นตอน
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๑. เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเอกสำรและ
ออนไลน์ : กำรเสริมปกหนังสือใหม่เพื่อ
เผยแพร่ให้กับผู้สนใจ เช่น บรรณำรักษ์
ผู้ใช้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
๒. อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเสริมปก
หนังสือใหม่ให้กับนักศึกษำสำขำวิชำ
บรรณำรักษ์ หรือบรรณำรักษ์โรงเรียนต่ำงๆ
๓. เผยแพร่รูปเล่มให้กับผู้ปฏิบตั ิงำนและ
บรรณำรักษ์

อย่ำงน้อย ๒ ครั้ง

มี.ค. – พ.ค. จำนวนครั้งที่ดำเนินกำร
๕๙
จำนวนผูป้ ฏิบัติงำน

งบประมาณ

อย่ำงน้อย ๒ ครั้ง

อย่ำงน้อย ๓ คน

เม.ย. –
พ.ค. ๕๙

จำนวนผู้เข้ำถึงข้อมูล

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
เว็บไซต์

อย่ำงน้อย ๕๐ คน ๑๐,๐๐๐
บำท

- ตรวจสอบ
กลั่นกรอง
- กำรทดลอง

- เว็บไซต์
- กำรอบรม
- คู่มือ

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่อง
เทคนิคกำร
เสริมปก
หนังสือใหม่
คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่อง
เทคนิคกำร
เสริมปก
หนังสือใหม่

ที่

กิจกรรม

๖. กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๗. กำรเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

๑. จัดทำและเผยแพร่บน KM Blog
ต.ค. ๕๘ ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
พ.ค. ๕๙
สำรสนเทศ และระบบกำรบริหำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย
๒. จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
๓. จัดเก็บข้อมูลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็น
ระบบ
๔. มีกำรพัฒนำให้เป็นแนวปฏิบตั ิที่ดี
และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอืน่ ๆ
๑. มีกำรนำไปใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำน
พ.ค. ๕๙
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
๒. จัดกำรอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงำนของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๓. จัดกำรอบรมให้กับผู้ใช้บริกำรกลุ่มต่ำงๆ
เช่น อำจำรย์ นักศึกษำ ผู้ใช้บริกำรทั่วไป
๔. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้เอกสำรกำร
เสริมปกหนังสือใหม่
๕. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่องกำรเสริมปกหนังสือใหม่

ตัวชี้วัด
จำนวนกิจกรรมกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป้าหมาย

งบประมาณ

อย่ำงน้อย ๓
กิจกรรม

จำนวนช่องทำงกำรเรียนรู้ อย่ำงน้อย ๓
ช่องทำง

๑๐,๐๐๐
บำท

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
- KM Blog
- ชุมชนนัก
ปฏิบัติ

- กำรอบรม
- KM Blog
- กำรฝึกปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่อง
เทคนิคกำร
เสริมปก
หนังสือใหม่

คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่อง
เทคนิคกำร
เสริมปก
หนังสือใหม่

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าหมาย KM ๑ : เพื่อพัฒนำกำรเสริมปกหนังสือใหม่ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๑ กำรเสริมปกหนังสือใหม่
ตัวชี้วัด มีกำรเสริมปกหนังสือใหม่ ๑ เล่ม
ที่
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๑. กำรเตรียมกำรและ ๑. ประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจ กำร
กำรปรับเปลี่ยน
ดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้เรื่อง กำรเสริมปก
พฤติกรรม
หนังสือใหม่
๒. ประเมินผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำ
๓. วำงแผนกำรดำเนินกำร

ต.ค. – ธ.ค. จำนวนครั้งที่ดำเนินกำร
๕๘

อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง

๒. กำรสื่อสำร

พ.ย. ๕๘ –
พ.ค. ๕๙

อย่ำงน้อย ๒
ช่องทำง

๑. มีกำรสร้ำงช่องทำงในกำรสื่อสำรต่ำงๆที่
เหมำะสม เช่น
กำรประชำสัมพันธ์ทำง Website
E-mail เอกสำรกำรประชำสัมพันธ์ เป็นต้น
๒. กำรอบรมกำรใช้เครื่องมือ
กำรสื่อสำรในช่องทำงต่ำงๆ
๓. เผยแพร่ผ่ำน KM Blog ของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบ
กำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย

จำนวนช่องทำงในกำร
สื่อสำร

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
กำรประชุม

- เว็บไซต์
- กำรอบรม
- KM Blog

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่อง
เทคนิคกำร
เสริมปก
หนังสือใหม่
คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่อง
เทคนิคกำร
เสริมปก
หนังสือใหม่

ที่

กิจกรรม

๓. กระบวนกำรและ
เครื่องมือ

๔. กำรเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

๑. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรเสริม
ปกหนังสือใหม่
๒. กำรจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเสริมปกหนังสือใหม่
๓. กำรสอบถำม สัมภำษณ์แหล่งผู้รู้ใน
หน่วยงำนต่ำงๆ

ต.ค. ๕๘ –
พ.ค. ๕๙

จำนวนครั้งที่ดำเนินกำร
จำนวนบุคลำกรในชุมชน
นักปฏิบัติ

๑. จัดประชุมกลุ่มเป้ำหมำยเรื่องกำรเสริมปก ต.ค. ๕๘ –
หนังสือใหม่
ธ.ค. ๕๘
๒. จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรเรื่องกำร
เสริมปกหนังสือใหม่ ให้กับผู้ใช้บริกำรต่ำงๆ
เช่น อำจำรย์ นักศึกษำ ผู้ใช้บริกำรทั่วไป
๓. เผยแพร่กำรเสริมปกหนังสือใหม่ผ่ำน
เว็บไซต์
๔. ฝึกปฏิบัติกำรเสริมปกหนังสือใหม่
๕. สำรวจและประเมินผลกำรใช้คู่มือกำร
เสริมปกหนังสือใหม่

จำนวนครั้งที่ดำเนินกำร

เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง ๕,๐๐๐ บำท - กำรประชุม
อย่ำงน้อย ๑๐ ครั้ง
- ชุมชนนัก
ปฏิบัติ
- กำรสอบถำม
อย่ำงน้อย ๓ ครั้ง
- กำรสัมภำษณ์
- กำรฝึกปฏิบัติ

จำนวนครั้งที่ดำเนินกำร
จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม

อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
อย่ำงน้อย ๓๐ คน

จำนวนผู้เข้ำถึงข้อมูล

อย่ำงน้อย ๑๐๐
คน
อย่ำงน้อย ๓ คน

จำนวนบุคลำกรที่เข้ำฝึก
ปฏิบัติ

งบประมาณ

- กำรประชุม
- กำรอบรม
- เชิงปฏิบัติกำร
- เว็บไซต์
- คู่มือเทคนิค
กำรเสริมปก
หนังสือใหม่
- กำรฝึกปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่อง
เทคนิคกำร
เสริมปก
หนังสือใหม่

คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่อง
เทคนิคกำร
เสริมปก
หนังสือใหม่

ที่

กิจกรรม

๕. กำรวัดผล

๖. กำรยกย่องและ
ชมเชยและกำรให้
รำงวัล

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

๑. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของกำรใช้
คู่มือกำรเสริมปกหนังสือใหม่
๒. แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์กำรใช้
กำรเสริมปกหนังสือใหม่

พ.ค. ๕๙

๑. จัดส่งแนวปฏิบัติที่ดีดำ้ นกำรเสริมปก
หนังสือใหม่เข้ำประกวด
๒. กำรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
เสริมปกหนังสือใหม่และจัดประกวด

พ.ค. ๕๙

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

คะแนนควำมพึงพอใจของ ค่ำเฉลี่ย ๔.๓๔
ผู้ใช้คู่มือ
จำนวนหน่วยงำนที่
นำไปใช้ประโยชน์

๓ หน่วย

ได้รับรำงวัลจำกกำร
๑ รำงวัล
ประกวด
มีผู้ได้รับรำงวัลจำกกำร
ประกวด อย่ำงน้อย ๑ คน

งบประมาณ

เครื่องมือ/
ผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์
๕,๐๐๐ บำท - แบบสอบถำม คณะทำงำน
- แบบสัมภำษณ์ กำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่อง
เทคนิคกำร
เสริมปก
หนังสือใหม่
๑๐,๐๐๐
กำรประกวด
คณะทำงำน
บำท
อบรม
กำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่อง
เทคนิคกำร
เสริมปก
หนังสือใหม่

แผนการจัดการความรู้ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์(Goals)
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : ๓
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรร ๑๐ ข้อ
แนวปฏิบัติที่ดีในด้านจรรยาบรรณบุคลากรสานักวิทยบริการและ
บริหำรจัดกำรองค์กรด้วย
สำรสนเทศ เป็นองค์กรที่มี
มำภิบำล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักธรรมำภิบำล
สภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรเรียนรู้ มี
ระบบงำนที่คล่องตัวและบริหำรจัดกำร
ด้วยหลักธรรมำภิบำล
องค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่เลือกมำทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
แผนกำรจัดกำรควำมรู้แผนที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๓ บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล
๒
องค์ความรู้ที่จาเป็น : จรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : สำนักวิทยบริกำรฯ เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริกำรทุกระดับภำยในมหำวิทยำลัย เป็นแหล่งกำร
เรียนรู้ กำรวิจัย กำรศึกษำค้นคว้ำ เป็นแหล่งถ่ำยทอดควำมรู้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว และเป็นกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ ดังนัน้ สำนักวิทยบริกำรฯ จึงต้องเป็นหน่วยงำนที่มงุ่ สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่บริหำรจัดกำร
ด้วยหลักธรรมำภิบำล และเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแนวทำงดังกล่ำวจึงจำเป็นต้องมีกำรส่งเสริมและกำรสร้ำงจรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เกิดขึ้นและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวชี้วัด / เป้าหมาย : มีแนวปฏิบัติที่ดีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน ๓๐ คน
ผู้จัดทำ :.......................................................
(นำงสำวลัดดำ บุญเปลี่ยนพล)
หัวหน้ำหน่วยพัฒนำบุคลำกรและจรรยำบรรณ

ผู้ทบทวน :.......................................................
(นำงสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย)
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ :…………………………………………….
(รองศำสตรำจำรย์ชัยเลิศ ปริสทุ ธกุล)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน (CEO)

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงำน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป้ำหมำย KM ๒ : บรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้มีแนวทำงในกำรพัฒนำแนวปฏิบัตทิ ี่ดี เป็นแหล่งกำรศึกษำค้นคว้ำที่มีควำมเหมำะสมและ
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีหลักธรรมำภิบำล
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตำมเป้ำหมำย KM ๒ แนวปฏิบัติทดี่ ีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
เครื่องมือ/
ผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์
๑. กำรบ่งชี้ควำมรู้
๑. ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อ
ก.ย. – ต.ค.
จำนวนครั้งที่
อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง ๑,๐๐๐ บำท กำรประชุม /
คณะกรรมกำร
กำหนดประเด็นควำมรู้
๕๘
ประชุม
เอกสำร /เว็บไซต์ ดำเนินกำร
๒. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อพิจำรณำข้อมูลแนว
/
จัดกำรควำมรู้
ปฏิบัติที่ดี และวำงแผนกำรดำเนินงำน ในด้ำน
จรรยำบรรณบุคลำกร
๒. กำรสร้ำงและกำร ๑. รวบรวมองค์ควำมรู้จำกเอกสำรต่ำง ๆ ไว้เป็น พ.ย.- ธ.ค.๕๘ มีเอกสำรสรุป
๑ กระบวนกำร
๒,๐๐๐ บำท - องค์ควำมรู้ที่
คณะทำงำนกำร
แสวงหำควำมรู้ ลำยลักษณ์อักษรทีช่ ัดเจน
กระบวนกำร
เกี่ยวข้องกับ
จัดกำรควำมรู้
๒. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อดำเนินกำรตำม
ดำเนินงำน
จรรยำบรรณ
เรื่อง
แผน
บุคลำกร
“จรรยำบรรณ
๓. ศึกษำเกณฑ์แนวปฏิบัตทิ ี่ดีในด้ำนจรรยำบรรณ
- กำรประชุม
บุคลำกรสำนัก
บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
- เว็บไซต์
วิทยบริกำรและ
สำรสนเทศ
เทคโนโลยี
๔. ปรับปรุงเอกสำรแนวปฏิบัตทิ ี่ดีจรรยำบรรณ
สำรสนเทศ”
บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ที่

กิจกรรม

๓. กำรจัดควำมรู้ให้
เป็นระบบ

วิธีการสู่ความสาเร็จ
๑. ประชุม และรวบรวมข้อมูล
๒. จัดเก็บข้อมูลรำยละเอียดขององค์ควำมรู้ที่
เกี่นวกับกำรสร้ำงแนวปฏิบตั ิที่ดใี นด้ำน
จรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ม.ค. – ก.พ.
๕๙

มีกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่เป็น
ระบบ

๑ กระบวนกำร

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
๒,๐๐๐ บำท - เอกสำร
รำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับ
กำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกร (Best
Practice)
- เว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ
- คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”
- บรรณำรักษ์
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกร (Best
Practice) ชอง
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
๒,๐๐๐ บำท - เอกสำร
รำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับ
กำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

๔. กำรประมวลและ
กำรกลั่นกรอง
ควำมรู้

๑. ประชุมปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินงำนให้
ถูกต้องชัดเจน
๒. ประเมินผล และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

มี.ค. – เม.ย.
๕๙

- มีเอกสำรแสดง ๑ กระบวนกำร
กระบวนกำร
ดำเนินงำนกำร
จัดทำแนวปฏิบัติ
ที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกร

๕. กำรเข้ำถึงควำมรู้

๑. จัดทำเอกสำรแนวปฏิบัติที่ดใี นด้ำน
จรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

เม.ย. - พ.ค.
๕๙

จำนวนผู้เข้ำร่วม บุคลำกรของสำนัก ๓,๐๐๐ บำท
กำรประชุม
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำนวน
๓๐ คน

- แนวทำงและ
หลักเกณฑ์
กำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ

ผู้รับผิดชอบ
- คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”
- บรรณำรักษ์
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

๖.๑ เผยแพร่แนวปฏิบัติและพัฒนาบน KM Blog
๖. กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๒ แฟ้มรวบรวมเอกสารหลักฐานเรื่อง

ระยะเวลา

ต.ค. ๕๗ พ.ค. ๕๘

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

เป้าหมาย

ไม่ต่ำกว่ำ ๑
กิจกรรม

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- Web site
- KM Blog ของ
สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ระบบกำร
บริหำรกำรจัดกำร
ควำมรู้
ของมหำวิทยำลัย
- กำรอบรม
- ผู้รู้
๒,๐๐๐ บำท - แนวทำงและ
หลักเกณฑ์กำร
สร้ำงแนวปฏิบัตทิ ี
ดีใน
ด้ำนจรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ

ผู้รับผิดชอบ
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”
- บรรณำรักษ์
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำร และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ผู้รับผิดชอบ
ทำงด้ำนเว็บไซต์
คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้
เรื่อง

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ
จรรยาบรรณบุคลากร สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๓ จัดเก็บข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ระบบ
๖.๔ เผยแพร่ Best Practice หรือแนวปฏิบัติที่ดี
ด้าน จรรยาบรรณของบุคลากรทาง Website
ของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- Web site
- KM Blog ของ
สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ระบบกำร
บริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัยชุมชนนักปฏิบัติ
ของสำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”
- บรรณำรักษ์
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่
ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ผู้รับผิดชอบ
ทำงด้ำนเว็บไซต์
- หน่วยงำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ที่

กิจกรรม

๗. กำรเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
๑. สำรวจและประเมินผลกำรใช้แนวทำงสร้ำง
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจรรยำบรรณของ
บุคลำกร บน Web site ของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ระยะเวลา
พ.ค. ๕๘

ตัวชี้วัด
ควำมพึงพอใจ

เป้าหมาย
ระดับควำมพึง
พอใจ ๓.๕๑

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
๒,๐๐๐ บำท สำรสนเทศ
- ระบบกำร
บริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย

ผู้รับผิดชอบ
- คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”
- เอกสำรแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าหมาย KM ๒ : บรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้มีแนวทำงในกำรพัฒนำแนวปฏิบัตทิ ี่ดี และเป็นแหล่งกำรศึกษำค้นคว้ำที่มีควำมเหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๒ แนวปฏิบตั ิที่ดีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
เครื่องมือ/
ผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์
๑. กำรเตรียมกำรและ ๑. จัดประชุม วำงแผน กำรกำหนดขั้นตอน ต.ค. – ธ.ค. จำนวนบุคลำกร อำจำรย์สำขำวิชำ
๓,๐๐๐ บำท เอกสำร
คณะกรรมกำร
กำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรจัดทำทีช่ ัดเจน
๕๘
ที่รับทรำบ
บรรณำรักษศำสตร์ฯ
รำยงำนกำร
ดำเนินกำรจัดกำร
พฤติกรรม
๒. กำหนดมำตรกำรกำรดำเนินกำร
จำนวน ๔ คน และ
ประชุม
ควำมรู้
กำรตรวจสอบควบคู่กับกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
บุคลำกรของสำนัก
จริงจัง
วิทยบริกำรและ
๓. กำรออกแบบกำรประเมินผลกำรสร้ำงแนว
เทคโนโลยี
ปฏิบัติที่ดีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำนัก
สำรสนเทศ ๒๖ คน
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวม ๓๐ คน
๔. จัดทำรำยงำนกำรติดตำมกำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒. กำรสื่อสำร
๑. มีกำรสร้ำงช่องทำงในกำรสื่อสำรต่ำงๆที่
พ.ย. ๕๘ – จำนวน ๓
อย่ำงน้อย
๓ ๓,๐๐๐ บำท ช่องทำงกำร
คณะทำงำนกำร
เหมำะสม เช่น กำรประชำสัมพันธ์ทำง
พ.ค. ๕๙
ช่องทำง
ช่องทำง
ประชำสัมพันธ์ จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
Website E-mail เอกสำรกำร
- Website
“จรรยำบรรณ
ประชำสัมพันธ์ ช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นๆ
- E-mail
บุคลำกรสำนัก
๒. เผยแพร่ผ่ำน KM Blog ของสำนักวิทย
วิทยบริกำรและ
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบ
เทคโนโลยี

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

กำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ของ
ของมหำวิทยำลัย
๓.

กระบวนกำรและ
เครื่องมือ

๔.

กำรเรียนรู้

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒. เสวนำเรื่องแนวทำงกำรกำรสร้ำงแนวปฏิบัติ
ที่ดีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๓. จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย รำชภัฏ
นครปฐม
๔. จัดทำฐำนข้อมูลเรื่องกำรสร้ำงแนว ปฏิบัติที่
ดีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑. ประชุมบุคลำกรเพื่อสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดีใน
ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำรสนเทศ
๒. จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรเพื่อฝึก
ปฏิบัติกำรสร้ำงแนวปฏิบัตทิ ี่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
สำรสนเทศ”

ต.ค. ๕๘ –
พ.ค. ๕๙

กำรใช้
กระบวนกำร
และเครื่องมือที่
เหมำะสมกับ
กิจกรรม

อย่ำงน้อย ๓
กระบวนกำร

๓,๐๐๐ บำท - ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”

ต.ค. ๕๘ –
พ.ค. ๕๙

มีกิจกรรมกำร
เรียนรู้

อย่ำงน้อย ๓
กิจกรรม

๓,๐๐๐ บำท - Web site
- KM Blog
ของสำนักวิทย
บริกำร
ระบบกำร
บริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้
ของ

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”

ที่

กิจกรรม

๕.

กำรวัดผล

๖.

กำรยกย่องและ
ชมเชยและกำรให้
รำงวัล

วิธีการสู่ความสาเร็จ
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมจรรยำบรรณบุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. กำรจัดทำคู่มือขั้นตอน กระบวนกำรแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑. จัดทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของกำร
สร้ำงแนวปฏิบัตทิ ี่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒. ประชุมหน่วยพัฒนำบุคลำกรและ
จรรยำบรรณเพื่อสรุปประเมินผล

๑. จัดส่งแนวปฏิบัติที่ดีในด้ำนจรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำประกวด
๒. กำรมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ประเมินผลกำรสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
มหำวิทยำลัย
- คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. ๕๙

ควำมพึงพอใจ
ของเครื่องมือ

ระดับควำมพึงพอใจ ๓,๐๐๐ บำท แบบสอบถำม
๓.๕๑
ควำมพึงพอใจ

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”

พ.ค. ๕๙

ควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

ระดับควำมพึงพอใจ ๒,๐๐๐ บำท รำยงำนผล
๓.๕๑
ควำมพึงพอใจ

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

แผนการจัดการความรู้ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์(Goals)
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : ๓
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรร ๑๐ ข้อ
แนวปฏิบัติที่ดีในด้านจรรยาบรรณบุคลากรสานักวิทยบริการและ
บริหำรจัดกำรองค์กรด้วย
สำรสนเทศ เป็นองค์กรที่มี
มำภิบำล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักธรรมำภิบำล
สภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรเรียนรู้ มี
ระบบงำนที่คล่องตัวและบริหำรจัดกำร
ด้วยหลักธรรมำภิบำล
องค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่เลือกมำทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
แผนกำรจัดกำรควำมรู้แผนที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๓ บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล
๒
องค์ความรู้ที่จาเป็น : จรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : สำนักวิทยบริกำรฯ เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริกำรทุกระดับภำยในมหำวิทยำลัย เป็นแหล่งกำร
เรียนรู้ กำรวิจัย กำรศึกษำค้นคว้ำ เป็นแหล่งถ่ำยทอดควำมรู้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว และเป็นกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ ดังนัน้ สำนักวิทยบริกำรฯ จึงต้องเป็นหน่วยงำนที่มงุ่ สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่บริหำรจัดกำร
ด้วยหลักธรรมำภิบำล และเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแนวทำงดังกล่ำวจึงจำเป็นต้องมีกำรส่งเสริมและกำรสร้ำงจรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิ ทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เกิดขึ้นและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวชี้วัด / เป้าหมาย : มีแนวปฏิบัติที่ดีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน ๓๐ คน
ผู้จัดทำ :.......................................................
(นำงสำวลัดดำ บุญเปลี่ยนพล)
หัวหน้ำหน่วยพัฒนำบุคลำกรและจรรยำบรรณ

ผู้ทบทวน :.......................................................
(นำงสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย)
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ :…………………………………………….
(รองศำสตรำจำรย์ชัยเลิศ ปริสทุ ธกุล)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน (CEO)

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงำน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป้ำหมำย KM ๒ : บรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้มีแนวทำงในกำรพัฒนำแนวปฏิบัตทิ ี่ดี เป็นแหล่งกำรศึกษำค้นคว้ำที่มีควำมเหมำะสม
และตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีหลักธรรมำภิบำล
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตำมเป้ำหมำย KM ๒ แนวปฏิบัติทดี่ ีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
เครื่องมือ/
ผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์
๑. กำรบ่งชี้ควำมรู้
๑. ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อ
ก.ย. – ต.ค.
- จำนวนครั้งที่ อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง ๑,๐๐๐ บำท กำรประชุม /
คณะกรรมกำร
กำหนดประเด็นควำมรู้
๕๘
ประชุม
เอกสำร /เว็บไซต์ ดำเนินกำร
๒. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อพิจำรณำข้อมูลแนว
/
จัดกำรควำมรู้
ปฏิบัติที่ดี และวำงแผนกำรดำเนินงำน ในด้ำน
จรรยำบรรณบุคลำกร
๒. กำรสร้ำงและกำร ๑. รวบรวมองค์ควำมรู้จำกเอกสำรต่ำง ๆ ไว้เป็น พ.ย.- ธ.ค.๕๘ - มีเอกสำรสรุป ๑ กระบวนกำร
๒,๐๐๐ บำท - องค์ควำมรู้ที่
คณะทำงำนกำร
แสวงหำควำมรู้ ลำยลักษณ์อักษรทีช่ ัดเจน
กระบวนกำร
เกี่ยวข้องกับ
จัดกำรควำมรู้
๒. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อดำเนินกำรตำม
ดำเนินงำน
จรรยำบรรณ
เรื่อง
แผน
บุคลำกร
“จรรยำบรรณ
๓. ศึกษำเกณฑ์แนวปฏิบัตทิ ี่ดีในด้ำนจรรยำบรรณ
- กำรประชุม
บุคลำกรสำนัก
บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
- เว็บไซต์
วิทยบริกำรและ
สำรสนเทศ
เทคโนโลยี
๔. ปรับปรุงเอกสำรแนวปฏิบัตทิ ี่ดีจรรยำบรรณ
สำรสนเทศ”
บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ที่

กิจกรรม

๓. กำรจัดควำมรู้ให้
เป็นระบบ

วิธีการสู่ความสาเร็จ
๑. ประชุม และรวบรวมข้อมูล
๒. จัดเก็บข้อมูลรำยละเอียดขององค์ควำมรู้ที่
เกี่นวกับกำรสร้ำงแนวปฏิบตั ิที่ดใี นด้ำน
จรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ระยะเวลา
ม.ค. – ก.พ.
๕๙

ตัวชี้วัด
- มีกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่เป็น
ระบบ

เป้าหมาย
๑ กระบวนกำร

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
๒,๐๐๐ บำท - เอกสำร
รำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับ
กำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกร (Best
Practice)
- เว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ
- คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”
- บรรณำรักษ์
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกร (Best
Practice) ชอง
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
๒,๐๐๐ บำท - เอกสำร
รำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับ
กำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

๔. กำรประมวลและ
กำรกลั่นกรอง
ควำมรู้

๑. ประชุมปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินงำนให้
ถูกต้องชัดเจน
๒. ประเมินผล และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

มี.ค. – เม.ย.
๕๙

- มีเอกสำรแสดง ๑ กระบวนกำร
กระบวนกำร
ดำเนินงำนกำร
จัดทำแนวปฏิบัติ
ที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกร

๕. กำรเข้ำถึงควำมรู้

๑. จัดทำเอกสำรแนวปฏิบัติที่ดใี นด้ำน
จรรยำบรรณบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

เม.ย. - พ.ค.
๕๙

จำนวนผู้เข้ำร่วม บุคลำกรของสำนัก ๓,๐๐๐ บำท
กำรประชุม
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำนวน

- แนวทำงและ
หลักเกณฑ์
กำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน

ผู้รับผิดชอบ
- คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”
- บรรณำรักษ์
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง
“จรรยำบรรณ

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๓๐ คน

๖.๑ เผยแพร่แนวปฏิบัติและพัฒนาบน KM Blog
๖. กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๒ แฟ้มรวบรวมเอกสารหลักฐานเรื่อง

ต.ค. ๕๗ พ.ค. ๕๘

กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ไม่ต่ำกว่ำ ๑
กิจกรรม

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- Web site
- KM Blog ของ
สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ระบบกำร
บริหำรกำรจัดกำร
ควำมรู้
ของมหำวิทยำลัย
- กำรอบรม
- ผู้รู้
๒,๐๐๐ บำท - แนวทำงและ
หลักเกณฑ์กำร
สร้ำงแนวปฏิบัตทิ ี
ดีใน
ด้ำนจรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก

ผู้รับผิดชอบ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”
- บรรณำรักษ์
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำร และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ผู้รับผิดชอบ
ทำงด้ำนเว็บไซต์
คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้
เรื่อง

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ
จรรยาบรรณบุคลากร สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๓ จัดเก็บข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ระบบ
๖.๔ เผยแพร่ Best Practice หรือแนวปฏิบัติที่ดี
ด้าน จรรยาบรรณของบุคลากรทาง Website
ของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- Web site
- KM Blog ของ
สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ระบบกำร
บริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัยชุมชนนักปฏิบัติ
ของสำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”
- บรรณำรักษ์
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่
ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ผู้รับผิดชอบ
ทำงด้ำนเว็บไซต์
- หน่วยงำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ที่

กิจกรรม

๗. กำรเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
๑. สำรวจและประเมินผลกำรใช้แนวทำงสร้ำง
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีในด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจรรยำบรรณของ
บุคลำกร บน Web site ของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ระยะเวลา
พ.ค. ๕๘

ตัวชี้วัด
ควำมพึงพอใจ

เป้าหมาย
ระดับควำมพึง
พอใจ ๓.๕๑

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
๒,๐๐๐ บำท สำรสนเทศ
- ระบบกำร
บริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย

ผู้รับผิดชอบ
- คณะทำงำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง
“จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ”
- เอกสำรแนว
ปฏิบัติที่ดีในด้ำน
จรรยำบรรณ
บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : ๓
บริหำรจัดกำรองค์กรด้วย
หลักธรรมำภิบำล

แผนการจัดการความรู้ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าประสงค์(Goals)
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบั
ร้อยละ ๘๐ วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นองค์กรที่มีสภำพแวดล้อม กำรพัฒนำ

เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีระบบงำนที่คล่องตัว
และบริหำรจัดกำรด้วย
หลักธรรมำภิบำล

องค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่เลือกมำทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
แผนกำรจัดกำรควำมรู้แผนที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๓ บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล
๓
องค์ความรู้ที่จาเป็น : วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน เปรี ยบเสมือนแผนที่บอกเส้ นทางการทางานที่มี จุดเริ่ มต้ น และจุดสิ ้นสุดของกระบวนการ ระบุถงึ ขันตอนและ
้
รายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัด ทาขึ ้นสาหรับงานทีมคี วามซับซ้ อน หลายขันตอน
้
และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลีย่ นแปลงเมื่อการเปลีย่ นแปลงการ
ปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานไว้ ใช้ อ้างอิงในความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักการปฏิบตั ิในหน้ าที่ ความรับผิดชอบ พร้ อม
แนวทางในการดาเนินงาน รวมทังแนวทางแก้
้
ไขปั ญหา ข้ อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ าน พร้ อมเสนอแนะ แนวทางวิธีการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนางานในหน้ าที่

ตัวชี้วัด : มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน
เป้าหมาย : บุคลำกรสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ผู้ทบทวน :.......................................................
(นำงสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย)
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ :…………………………………………….
(รองศำสตรำจำรย์ชัยเลิศ ปริสทุ ธกุล)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน (CEO)

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าหมาย KM ๓ : บรรณำรักษ์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกรสำยสนับสนุน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตำมเป้ำหมำย KM ๓ วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ที่
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
๑. กำรบ่งชี้ควำมรู้

๒. กำรสร้ำงและกำร
แสวงหำควำมรู้

๑.ประชุมเพื่อพิจำรณำประเด็นที่เกี่ยวกับวิธี
เขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
๒.ประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทำงำน
๓. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อพิจำรณำ
ประเด็นควำมรู้ที่เกี่ยวกับวิธีเขียนคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน
๔. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อวำงแผนกำร
ดำเนินงำน
๑. ประชุมกรรมกำรเพื่อดำเนินงำน
๒. ประชุมทำควำมเข้ำใจเรื่องขอบเขตและ
หลักเกณฑ์กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
๓. ประชุมผู้ตรวจคู่มือกำรปฏิบัติงำน
๔. กำรจัดอบรมวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
๕. สรุปผลกำรตรวจคู่มือกำรปฏิบัติงำน

ก.ย. –ต.ค. จำนวนครั้งที่
๕๘
ประชุม

อย่ำงน้อย ๒
ครั้ง

๑,๐๐๐
บำท

พ.ย.- ธ.ค.
๕๘

๑ กระบวนกำร

๒,๐๐๐
บำท

มีเอกสำรสรุป
กระบวนกำร
ดำเนินงำน

เครื่องมือ/
ผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์
รำยงำนกำร
คณะกรรมกำร
ประชุม /
ดำเนินกำรจัดกำร
กำรศึกษำเอกสำร ควำมรู้
/ ประสบกำรณ์
ของผู้อำนวยกำร

- กำรประชุม
- รำยงำนผลกำร
ดำเนินโครงกำร
- กำรอบรม

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้
เรื่อง “กำรจัดทำ
คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน”

ที่

กิจกรรม

๓. กำรจัดควำมรู้ให้
เป็นระบบ

๔. กำรประมวลและ
กำรกลั่นกรอง
ควำมรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

๑. รวบรวมรูปแบบกำรจัดทำคู่มือกำร
ม.ค. –
ปฏิบัติงำน ขั้นตอน กระบวนกำรที่เหมำะสม ก.พ. ๕๙
ชัดเจน
๒. กำหนดหัวข้อกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
๓. สร้ำงรูปแบบกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
จำกกำรศึกษำจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๔. กำรจัดเก็บ จัดพิมพ์เป็นลำยลักษณ์อักษร
๑. ประชุมเพื่อวิเครำะห์ประเด็นกำรเขียน
มี.ค. ๕๙
คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเหมำะสมกับ
ภำระงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน
๒. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยำกรอบรม
เกี่ยวกับกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
๓. ประชุมผู้ตรวจเพื่อทำควำมเข้ำใจรูปแบบ
และขอบเขต
๔. สรุปข้อมูลและปรับปรุงคู่มือ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

มีเอกสำรแสดง ๑ กระบวนกำร
กระบวนกำรวิธี
เขียนคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน

๒,๐๐๐
บำท

มีเอกสำรวิธี
เขียนคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน

๒,๐๐๐
บำท

๑ กระบวนกำร

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
- รำยงำนผลกำร
ดำเนินโครงกำร
- เว็บไซต์

- รำยงำนผลกำร
ดำเนินโครงกำร
- กำรประชุม
- เว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน”

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน”

ที่

กิจกรรม

๕. กำรเข้ำถึงควำมรู้

๖. กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

๑. จัดพิมพ์ตำรำ “วิธีเขียนคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน” เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลำกรสำย
สนับสนุน
๒. อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีเขียนคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน
๓. เผยแพร่วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนผ่ำน
เว็บไซต์

เม.ย. ๕๙

๑. จัดทำและเผยแพร่บน KM Blog
พ.ค. ๕๙
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และระบบกำรบริหำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย
๒. มีกำรพัฒนำให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี วิธีเขียน
คู่มือกำรปฏิบัติงำน และเผยแพร่ให้หน่วยงำน
อื่นๆ

ตัวชี้วัด
- จำนวน
ผู้เข้ำร่วมกำร
อบรม

เป้าหมาย
๓๐ คน

งบประมาณ
๓,๐๐๐
บำท

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
- ตำรำวิธีเขียน
คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน
- เว็บไซต์
- KM Blog ของ
สำนักวิทยบริกำร

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน”

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- จำนวนกำรจัด ไม่ต่ำกว่ำ ๕
กิจกรรม
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

๒,๐๐๐
บำท

- ระบบกำร
บริหำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย
- กำรอบรม
- กำรประชุม
- เว็บไซต์
- KM Blog ของ
สำนักวิทยบริกำร
และ

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน”

ที่

กิจกรรม

๗. กำรเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

๓. จัดเก็บข้อมูลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็น
ระบบ
๔. อบรมเชิงปฏิบัติกำร “วิธีเขียนคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน”
๕. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อตรวจสอบรูปแบบกำร
เขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
๖. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง “วิธี
เขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน”
๑. มีกำรนำไปใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำน
มิ.ย. ๕๙
๒. จัดกำรอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงำนของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ผู้สนใจอื่นๆ
๓. ถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนวิธีเขียนคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน ให้กับบุคลำกรสำยสนับสนุน
๔. สำรวจและประเมินผลกำรดำเนินงำน
จัดทำเอกสำรวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
๕. ประชุม ประเมินผล และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

- จำนวนผู้
เข้ำถึงข้อมูล

เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่ำ ๕๐
คน

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ระบบกำร
บริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย

ผู้รับผิดชอบ

๒,๐๐๐
บำท

คณะทางานการ
- เว็บไซต์
- KM Blog ของ จัดการความรู้เรื่อง
สำนักวิทยบริกำร “การจัดทาคูม่ ือการ
ปฏิบตั ิงาน”
ฯ
- ระบบกำร
บริหำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย
- คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าหมาย KM ๓ : วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๓ วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ตัวชี้วัด บรรณำรักษ์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกรสำยสนับสนุน
เป้าหมาย บุคลำกรสำยสนับสนุน
ที่
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
๑. กำรเตรียมกำรและ ๑. จัดประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจกำรเขียน
กำรปรับเปลี่ยน
คู่มอื กำรปฏิบัติงำน
พฤติกรรม
๒. รวบรวมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
๓. วำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. กำรสื่อสำร
๑. มีกำรสร้ำงช่องทำงในกำรสื่อสำรต่ำงๆที่
เหมำะสม เช่น กำรประชำสัมพันธ์ทำง
Website E-mail เอกสำรกำร
ประชำสัมพันธ์ ช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นๆ
๒. กำรอบรมกำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรใน
ช่องทำงต่ำงๆ
๓. เผยแพร่ผ่ำน KM Blog ของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบ
กำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย

ต.ค. –
ธ.ค.๕๘

- จำนวน
บุคลำกรที่
รับทรำบ

๓๐ คน

พ.ย. ๕๘ - จำนวนช่อง อย่ำงน้อย ๓
– พ.ค. ๕๙ กำรสื่อสำรและ ช่องทำง
กำร
ประชำสัมพันธ์

๑,๐๐๐
บำท

๒,๐๐๐
บำท

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
กำรประชุม

- Website E-mail
- เอกสำรกำร
ประชำสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการ
ความรู้

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน”

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๓. กระบวนกำรและ
เครื่องมือ

๑. ประชุม อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “วิธี
เขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน”
๒. เชิญผู้เชียวชำญเป็นที่ปรึกษำวิทยำกร

ต.ค. ๕๘ - มีกำรใช้
- อย่ำงน้อย ๒
– พ.ค. ๕๙ กระบวนกำร
กิจกรรม
และเครื่องมือที่
เหมำะสมกับ
กิจกรรม

๔. กำรเรียนรู้

๑. จัดประชุมกลุ่มเป้ำหมำยเรื่องกำรเขียน
ต.ค. ๕๘ – - มีกิจกรรมกำร - อย่ำงน้อย ๒
คู่มือกำรปฏิบัติงำน
พ.ค.๕๙
เรียนรู้
กิจกรรม
๒. จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเขียนคู่มือ
กำรปฏิบัติงำน
๓. จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
กำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน

งบประมาณ
๓,๐๐๐
บำท

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
- กำรประชุม
- กำรอบรม

๓,๐๐๐บำท - Web site
- KM Blog ของ
สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ระบบกำร
บริหำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน”

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน”

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
- คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน
- แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ

๕. กำรวัดผล

๑. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำ
อบรม
๒. สอบถำมควำมคิดเห็นของผู้จัดทำคู่มือ

พ.ค. ๕๙

จำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

๓๐ คน

๓,๐๐๐
บำท

๖. กำรยกย่องและ
ชมเชยและกำรให้
รำงวัล

๑. จัดส่งแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเขียนคู่มือกำร พ.ค. ๕๙
ปฏิบัติงำนเข้ำประกวด
๒. มีกำรมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

๓๐ คน

๒,๐๐๐บำท การประกวด

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน”
คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน”

แผนการจัดการความรู้ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์(Goals)
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : ๑
บัณฑิตและผู้ใช้บริกำรมีคุณภำพและ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
๓.๕๑ คู่มือการจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร
ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร
มำตรฐำนทำงวิชำกำรพร้อมทำงำนใน
คะแนน
สำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรเพื่อ ประชำคมอำเซียน
สร้ำงคุณภำพบัณฑิตและ
ผู้ใช้บริกำรให้มีศักยภำพต่อ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
องค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่เลือกมำทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
แผนกำรจัดกำรควำมรู้แผนที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรเพื่อสร้ำงคุณภำพบัณฑิตและผู้ใช้บริกำรให้มีศักยภำพต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔
องค์ความรู้ที่จาเป็น : กำรจัดหำหนังสือด้วยกำรวิเครำะห์หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนทีส่ นับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริกำรทุกระดับภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ กำรวิจัย กำรศึกษำค้นคว้ำ เป็นแหล่งถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศด้วย
ควำมสะดวก รวดเร็ว และเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยให้มปี ระสิทธิภำพมำกขึ้น โดยมีกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุก
ประเภทที่สอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียน กำรสอน และกำรวิจัยที่มปี ระสิทธิภำพยิง่ ขึ้น
ตัวชี้วัด / เป้าหมาย : มีคู่มือกำรจัดหำหนังสือด้วยกำรวิเครำะห์หลักสูตร
กลุ่มเป้าหมาย : อำจำรย์ประจำหลักสูตรที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยและบรรณำรักษ์
ผู้จัดทำ :.......................................................
(นำยสถำพร บัวรัตน์)
บรรณำรักษ์งำนหน่วยจัดหำและ
พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ

ผู้ทบทวน :.......................................................
(นำงสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย)
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ :…………………………………………….
(รองศำสตรำจำรย์ชัยเลิศ ปริสทุ ธกุล)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน (CEO)

ที่

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงำน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป้ำหมำย KM ๔ : คู่มือกำรจัดหำหนังสือด้วยกำรวิเครำะห์หลักสูตร
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย งบประมาณ

๑. กำรบ่งชี้ควำมรู้

๒. กำรสร้ำงและกำร
แสวงหำควำมรู้

๓ กำรจัดควำมรู้ให้
เป็นระบบ

๑. ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อ
กำหนดประเด็นควำมรู้
๒. ประชุมคณะกรรมกำรกำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์หลักสูตร
เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน
๑. คณะกรรมกำรจัดหำหนังสือด้วยกำร
วิเครำะห์หลักสูตร สำรวจข้อมูลของ
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยทั้งระดับ
ปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ
๒. คณะกรรมกำรจัดหำหนังสือด้วยกำร
วิเครำะห์หลักสูตร สร้ำงแบบสอบถำมควำม
พึงพอใจต่อกระบวนกำรจัดหำหนังสือ
๓. ดำเนินกำรแจกแบบสอบถำมควำมพึง
พอใจต่อกระบวนกำรจัดหำหนังสือ
๑. รวบรวมและวิเครำะห์ผลควำมพึงพอใจ
ต่อกระบวนกำรจัดหำหนังสือ
๒. นำผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรจัดหำหนังสือมำพัฒนำเกณฑ์

จำนวน ๒ ครั้ง

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
กำรประชุม /
เอกสำร /
เว็บไซต์ / ผู้รู้

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย. ๕๘ –
ก.พ. ๕๙

จำนวนครั้งที่
ประชุม

มี.ค. ๕๙

จำนวน
ร้อยละ ๘๐
แบบสอบถำม
ที่ได้รับกลับคืน

แบบสอบถำม
ควำมต้องกำร
ทรัพยำกร
สำรสนเทศตำม
หลักสูตร

คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
กำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์
หลักสูตร
คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
กำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์
หลักสูตร

เม.ย. ๕๙

- กระบวนกำร จำนวน ๑ งำน
จัดหำหนังสือ
ที่พัฒนำแล้ว

เอกสำรผลกำร
วิเครำะห์ควำม
พึงพอใจต่อ
กระบวนกำร

คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
กำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์

ที่

กิจกรรม

๔. กำรประมวลและ
กำรกลั่นกรอง
ควำมรู้

๕. กำรเข้ำถึงควำมรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

และกระบวนกำรจัดหำหนังสือ
๓. นำเกณฑ์และกระบวนกำรที่พัฒนำแล้ว
มำทดลองใช้
๑. นำผลกำรทดลองใช้มำเสนอต่อ
เม.ย. –
คณะกรรมกำรจัดหำหนังสือคณะกรรมกำร พ.ค. ๕๙
ดำเนินงำน เรื่องจัดหำหนังสือด้วยกำร
วิเครำะห์หลักสูตร เพื่อปรับปรุงเกณฑ์และ
กระบวนกำรจัดหำหนังสือให้มีควำมสมบูรณ์
มำกขึ้น
๒. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนจัดหำหนังสือ
๑. จัดทำเอกสำร กระบวนกำรจัดหำหนังสือ พ.ค. ๕๙
และจัดทำหลักเกณฑ์กำรจัดหำหนังสือ
๒. นำกระบวนกำรและหลักเกณฑ์กำรจัดหำ
หนังสือขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
๓. นำคู่มือกำรปฏิบัติงำนจัดหำหนังสือขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

- คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน
จัดหำหนังสือ
รูปแบบกำร
จัดหำ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศมี
ควำม
เหมำะสมและ
สำมำรถปฏิบัติ
ได้จริง
จำนวนผู้เข้ำถึง
ข้อมูล

จำนวน ๑ เรื่อง

จำนวน ๑
รูปแบบ

งบประมาณ

๒,๐๐๐
บำท

- อำจำรย์
๓,๐๐๐
จำนวน 30 คน บำท
- นักศึกษำ
สำขำวิชำ
บรรณำรักษศำ
สตร์ จำนวน

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
จัดหำหนังสือ

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

คู่มือกำร
คณะกรรมกำรกำร
ปฏิบัติงำนจัดหำ จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
หนังสือ
กำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์
หลักสูตร

- คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน
- แนวทำงและ
หลักเกณฑ์กำร
จัดหำหนังสือ
- Web site

- คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
กำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์
หลักสูตร

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

60 คน
- บรรณำรักษ์
จำนวน 10 คน

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
ของสำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

๖. กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำน
มิ.ย. ๕๙
facebook ของสำนักวิทยบริกำรฯ และ
ระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย
๒. นำข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มำเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำหนังสือด้วยกำร
วิเครำะห์หลักสูตร เพื่อทบทวนกระบวนกำร
จัดหำหนังสือ

จำนวนกำรจัด
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

๗. กำรเรียนรู้

๑. นำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนจัดหำหนังสือ
๒. ประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่องจัดหำหนังสือด้วยกำรวิเครำะห์
หลักสูตร

ควำมพึงพอใจ ระดับควำม
ของผู้ร่วม
พึงพอใจ ๓.๕๑
กิจกรรม

มิ.ย. ๕๙

อย่ำงน้อย
๓ กิจกรรม

- Web site
- facebook
สำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

๒,๐๐๐
บำท

แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำร
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
กำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์
หลักสูตร
- คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
กำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์
หลักสูตร
- ผู้รับผิดชอบ
ทำงด้ำนเว็บไซต์
คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
กำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์
หลักสูตร

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงำน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้ำหมำย KM ๔.๑ : มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัย ๔.๒ เป็นแหล่งกำรศึกษำค้นคว้ำของผู้ใช้บริกำรภำยในมหำวิทยำลัย
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตำมเป้ำหมำย KM ๔ คู่มือกำรจัดหำหนังสือด้วยกำรวิเครำะห์หลักสูตร เป้ำหมำย : คณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ
ที่
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย งบประมาณ
เครื่องมือ/
ผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์
๑. กำรเตรียมกำรและ ๑. จัดประชุม วำงแผน กำรกำหนดขั้นตอน ต.ค. ๕๘ – จำนวน
อำจำรย์
๓,๐๐๐
เอกสำรรำยงำน - คณะกรรมกำรกำร
กำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรจัดหำหนังสือที่ชัดเจน
ธ.ค.๕๘
บุคลำกร ที่
สำขำวิชำ
บำท
กำรประชุม
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
พฤติกรรม
๒. กำหนดมำตรกำรกำรดำเนินกำร
รับทรำบ
บรรณำรักษ์ฯ
กำรจัดหำหนังสือ
กำรตรวจสอบเอกสำรกำรจัดหำทรัพยำกร
จำนวน ๔ คน
ด้วยกำรวิเครำะห์
สำรสนเทศ ควบคู่กับแนวทำงกำรจัดหำ
และบุคลำกร
หลักสูตร
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีกำรปฏิบัติจริง
ของสำนัก ๒๖
๓. ประชุมวำงแผนออกแบบวิธีกำรจัดหำ
คน รวม ๓๐
ทรัพยำกรสำรสนเทศในสำนักวิทยบริกำรฯ
คน
๔. จัดทำวิธีกำร ขั้นตอนกำรติดตำมกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
๒. กำรสื่อสำร
๑. มีกำรสร้ำงช่องทำงในกำรสื่อสำรต่ำงๆที่ พ.ย. ๕๘ – จำนวนช่อง
อย่ำงน้อย
- ช่องทำงกำร
- คณะกรรมกำรกำร
เหมำะสม เช่น กำรประชำสัมพันธ์ทำง
พ.ค. ๕๙
ทำงกำร
๓ ช่องทำง
ประชำสัมพันธ์ จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
Website E-mail เอกสำรกำร
สื่อสำรและ
Website Eกำรจัดหำหนังสือ
ประชำสัมพันธ์ ช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นๆ
กำรดำเนินกำร
mail
ด้วยกำรวิเครำะห์
ประชำสัมพันธ์
หลักสูตร
ต่ำงๆ

ที่

กิจกรรม

๓. กระบวนกำรและ
เครื่องมือ

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

๒. เผยแพร่ผ่ำน KM Blog ของสำนักวิทย
บริกำรฯ และระบบกำรบริหำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย
๓. ดำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
๑. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนกำรจัดกำรควำมรู้ ต.ค. ๕๘ –
เรื่อง กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
มิ.ย. ๕๙
๒. เสวนำเรื่องแนวกำรจัดกิจกรรมในกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
๓. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
๔. เชิญที่ปรึกษำที่มีควำมรู้ในเรื่องกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
๕. จัดทำขั้นตอน วิธีกำรจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ
๖. สอบถำม สัมภำษณ์แหล่งผู้รู้ในหน่วยงำน
ต่ำง ๆ และสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอื่นๆ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

มีกำรใช้
- อย่ำงน้อย ๔
กระบวนกำร กระบวนกำร
และเครื่องมือ
ที่เหมำะสมกับ
กิจกรรม

งบประมาณ

๓,๐๐๐
บำท

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
- เอกสำรกำร
ประชำสัมพันธ์
สื่อสำรอื่นๆ

คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน

ผู้รับผิดชอบ
- บรรณำรักษ์จัดหำ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
กำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์
หลักสูตร
- บรรณำรักษ์จัดหำ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศและผู้ที่
เกี่ยวข้อง

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

๔. กำรเรียนรู้

๑. จัดประชุมกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริมกำร ต.ค. ๕๘ –
เรียนรู้เรื่องกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ มิ.ย. ๕๙
๒. จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ

มีกิจกรรมกำร อย่ำงน้อย ๓
เรียนรู้
กิจกรรม

๓,๐๐๐
บำท

๕. กำรวัดผล

๑. จัดทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
มิ.ย. ๕๙
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
๒. แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ควำมพึง
พอใจในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
๓. ประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

ควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึง
ของ
พอใจ ๓.๕๑
ผู้ใช้บริกำร

๓,๐๐๐
บำท

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
- Web site
- KM Blog ของ
สำนักวิทย
บริกำร
- ระบบกำร
บริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้
ของของ
มหำวิทยำลัย
- คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน
- แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
กำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์
หลักสูตร
- บรรณำรักษ์จัดหำ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศและผู้ที่
เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
กำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์
หลักสูตร
- บรรณำรักษ์
จัดหำทรัพยำกร

ที่

กิจกรรม

๖. กำรยกย่องและ
ชมเชยและกำรให้
รำงวัล

วิธีการสู่ความสาเร็จ

จัดส่งแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนคู่มือกำรจัดหำ
หนังสือด้วยกำรวิเครำะห์หลักสูตรเข้ำ
ประกวด

ระยะเวลา

มิ.ย. ๕๙

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึง
ของผู้เข้ำร่วม พอใจ ๓.๕๑
กิจกรรม

งบประมาณ

๒,๐๐๐
บำท

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

สำรสนเทศและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
รำยงำนผลควำม - คณะกรรมกำรกำร
พึงพอใจ
จัดกำรควำมรู้ เรื่อง
กำรจัดหำหนังสือ
ด้วยกำรวิเครำะห์
หลักสูตร
- บรรณำรักษ์และ
ผู้ปฏิบัติงำน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : ๓
บริหำรจัดกำรองค์กรด้วย
หลักธรรมำภิบำล

แผนการจัดการความรู้ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าประสงค์(Goals)
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
มีกำรบริหำรงำนด้วย
๑๐ ข้อ
คู่มือการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นองค์กรที่มี
หลัก ธรรมำภิบำล
สารสนเทศ
สภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรเรียนรู้ มี
ระบบงำนที่คล่องตัวและบริหำรจัดกำร
ด้วยหลักธรรมำภิบำล

องค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่เลือกมำทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
แผนกำรจัดกำรควำมรู้แผนที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๓ บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล
๕
องค์ความรู้ที่จาเป็น : กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม เล็งเห็นถึงควำมสำคัญกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อเป็นกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมีกระจัดกระจำยในตัว
บุคคลและเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ โดยใช้กระบวนกำร PDCA เพื่อให้บุคลำกรในทุกหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ในด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบสนองแผนยุทธศำสตร์ พันธกิจของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ต่อไปและเป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
ตัวชี้วัด : มีคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าหมาย : อำจำรย์สำขำวิชำ บรรณำรักษ์ จำนวน ๔ คน และบรรณำรักษ์ จำนวน ๑๐ คน บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรฯ จำนวน ๒๐ คน
ผู้จัดทำ :.......................................................
(นำงสำวกิ่งดำว ฮั่วจัน่ )
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้

ผู้ทบทวน :.......................................................
(นำงสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย)
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ :…………………………………………….
(รองศำสตรำจำรย์ชัยเลิศ ปริสทุ ธกุล)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน (CEO)

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าหมาย KM ๕ : เพื่อให้มีองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ให้มี ประสิทธิภำพ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๕ คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ เครื่องมือ/
อุปกรณ์
๑. กำรบ่งชี้ควำมรู้
๑.ประชุมเพื่อพิจำรณำประเด็นและเป้ำหมำยที่ ก.ย. –ต.ค. จำนวนครั้งที่
จำนวน ๒ ครั้ง
๑,๐๐๐ บำท รำยงำนกำร
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทย ๕๘
ประชุม
อำจำรย์สำขำวิชำ
ประชุม /
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำนวน ๓ ครั้ง
บรรณำรักษ์ จำนวน ๔
กำรศึกษำ
๒.ประชุมเพื่อศึกษำผลสรุปกำรดำเนินงำนกำร
/ ผู้เข้ำร่วมกำร
คน และบรรณำรักษ์
เอกสำร
จัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและ
ประชุม
๑๐ คน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
๓. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อพิจำรณำประเด็น
ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้
๒. กำรสร้ำงและกำร
๑. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อดำเนินงำน
พ.ย.- ธ.ค. เอกสำรสรุป
๑ กระบวนกำร
๒,๐๐๐ บำท - รำยงำนผล
แสวงหำควำมรู้
๒. สอบถำมจำกบรรณำรักษ์หรือผู้ที่มีควำม
๕๘
กระบวนกำร
กำรดำเนิน
เชี่ยวชำญในกำรดำเนินโครงกำรตำม
ดำเนินงำน
โครงกำร
กระบวนกำรในกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนัก
- รูปแบบกำร
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดกิจกรรม
๓. ศึกษำรูปแบบวิธีเขียนคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. ค้นคว้ำหำควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำร
ควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศจำกห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้
- ผู้ปฏิบัตงิ ำน
ภำยในสำนักวิทย
บริกำรฯ ทุกคน

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือ
กำรจัดกำรควำมรู้”

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

สถำบันอุดมศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นๆ
๓. กำรจัดควำมรู้ให้เป็น
ระบบ

๑. รวบรวมข้อมูลรูปแบบกำรจัด ขั้นตอน
ม.ค. – ก.พ.
กระบวนกำรที่เหมำะสม ชัดเจน สำมำรถปฏิบัติ ๕๙
ได้จริง
๒. สร้ำงรูปแบบและพัฒนำรูปแบบกิจกรรม
จำกกำรศึกษำจำกแหล่งข้อมูลอืน่ ๆที่เกี่ยวข้อง
๓. มีกำรจัดเก็บ จัดพิมพ์เป็นลำยลักษณ์อักษร

๔. กำรประมวลและกำร ๑. ประชุมเพื่อวิเครำะห์ประเด็นกำรจัดกำร
มี.ค. – พ.ค.
กลั่นกรองควำมรู้
ควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
๕๙
สำรสนเทศที่มีควำมเหมำะสมกับภำระงำนของ
สำนักวิทยบริกำรฯ
๒. เชิญผู้ทรงที่มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้มำอบรมเพื่อจัดทำคู่มือกำรจัดกำร
ควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

- มีเอกสำรแสดง ๑ กระบวนกำร
กระบวนกำร
ดำเนินงำนกำรจัด
กิจกรรมบริกำร
ชุมชน

- มีเอกสำรแสดง
กระบวนกำร
ดำเนินงำนกำร
จัดทำเทคนิคกำร
เขียนคู่มือกำร
จัดกำรควำมรู้

๑ กระบวนกำร

๒,๐๐๐ บำท - รำยงำนผล
กำรดำเนิน
โครงกำร
- รูปแบบกำร
จัดกิจกรรม
- เว็บไซต์
ห้องสมุด
อุดมศึกษำที่
ดำเนินกำรจัด
กิจกรรม
บริกำรชุมชน
ต่ำงๆ
๒,๐๐๐ บำท - รำยงำนผล
กำรดำเนิน
โครงกำร
- รูปแบบกำร
จัดกิจกรรม
- เว็บไซต์
ห้องสมุด
อุดมศึกษำที่
ดำเนินกำรจัด

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือ
กำรจัดกำรควำมรู้”

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือ
กำรจัดกำรควำมรู”้

ที่

กิจกรรม

๕. กำรเข้ำถึงควำมรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

๑. จัดพิมพ์คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
เผยแพร่ให้กับผู้สนใจ เช่นบรรณำรักษ์ใน
โรงเรียนหรือสถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆ
๒. อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับคู่มือกำรจัดกำร
ควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
๓. แจกจ่ำยคู่มือให้กับผู้ปฏิบัติงำน
บรรณำรักษ์และกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดกำร
ควำมรู้

ระยะเวลา

เม.ย. –
พ.ค.๕๙

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

- จำนวนผู้เข้ำร่วม จำนวน ๒๐ คน คือ
กำรอบรม
อำจำรย์สำขำวิชำ
บรรณำรักษศำสตร์ฯ
จำนวน ๔ คน
บรรณำรักษ์ ๑๐ คน
และผู้สนใจทั่วไป ๖
คน

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
กิจกรรมคู่มือ
กำรจัดกำร
ควำมรู้ของ
สำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
๓,๐๐๐ บำท - คู่มือกำร
จัดกำรควำมรู้
ของสำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- Web site
- KM Blog
ของสำนักวิทย
บริกำรฯ
- ระบบกำร
บริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้
ของ
มหำวิทยำลัย

ผู้รับผิดชอบ

- คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือ
กำรจัดกำรควำมรู้”
- ผู้รับผิดชอบ
ทำงด้ำนเว็บไซต์
- หน่วยงำนอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๖. กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑. จัดทำและเผยแพร่บน KM Blog
ต.ค. ๕๘ ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ค. ๕๙
และระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย
๒. จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
๓. จัดเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day
๔. มีกำรพัฒนำให้เป็นแนวปฏิบตั ิที่ดีคู่มือกำร
จัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและเผยแพร่ให้หน่วยงำน
อื่นๆ
๕. จัดเก็บข้อมูลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็น
ระบบ

- จำนวนกำรจัด ไม่ต่ำกว่ำ ๕ กิจกรรม
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๗. กำรเรียนรู้

๑. มีกำรนำไปใช้ประกอบกับกำรปฏิบัติงำน
กำรดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒. จัดกำรอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงำนของ
ห้องสมุด
๓. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรเขียนคู่มือกำร
จัดกำรควำมรู้ให้กับนักศึกษำสำขำวิชำ

ควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม
๔.๑๗

พ.ค. ๕๙

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
๒,๐๐๐ บำท - คู่มือกำร
จัดกำรควำมรู้
ของสำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- Web site
- KM Blog
ของสำนักวิทย
บริกำรฯ
- ระบบกำร
บริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้
ของ
มหำวิทยำลัย
๒,๐๐๐ บำท - คู่มือ
แนวทำง
หลักเกณฑ์
กำรบริกำร
ชุมชน
- Web site
- KM Blog

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือ
กำรจัดกำรควำมรู้”
- ผู้รับผิดชอบ
ทำงด้ำนเว็บไซต์
- หน่วยงำนอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือ
กำร
จัดกำรควำมรู้”
- ผู้รับผิดชอบ
ทำงด้ำนเว็บไซต์

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ
บรรณำรักษ์ศำสตร์
๔. สำรวจและประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้
วิธีกำรเขียนคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๕. ดำเนินกำรเผยแพร่เรื่องกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้วิธีกำรเขียนคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๖. ประชุม ประเมินผล และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/
ผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์
ของสำนักวิทย - หน่วยงำนอื่นๆที่
บริกำรและ
เกีย่ วข้อง
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ระบบกำร
บริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้
ของ
มหำวิทยำลัย
- คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าหมาย KM ๕ : คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๕ คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้
ตัวชี้วัด เพื่อให้มีองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ให้ มีประสิทธิภำพ
เป้าหมาย อำจำรย์สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์ ฯ จำนวน ๔ คน บรรณำรักษ์ ๑๐ ท่ำน และบุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
เครื่องมือ/
อุปกรณ์
๑. กำรเตรียมกำรและ ๑. จัดประชุม วำงแผน กำรกำหนดขั้นตอน ต.ค. – ธ.ค. จำนวนบุคลำกร ที่ ๓๐ คน
๑,๐๐๐ บำท - เอกสำร
กำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรจัดทำทีช่ ัดเจน
๕๘
รับทรำบ
- กำรประชุม
พฤติกรรม
๒. กำหนดมำตรกำรดำเนิน
กำรตรวจสอบควบคู่กับกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
จริงจัง
๓. กำรออกแบบกำรประเมินผลกำรใช้คู่มือกำร
จัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. จัดทำรำยงำนกำรติดตำมกำรจัดกำรควำมรู้
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒. กำรสื่อสำร
๑. มีกำรสร้ำงช่องทำงในกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ที่ พ.ย. ๕๘ – จำนวนช่องทำงกำร อย่ำงน้อย
๓ ๒,๐๐๐ บำท -Website
เหมำะสม เช่น กำรประชำสัมพันธ์ทำง
พ.ค. ๕๙
สื่อสำรและกำร
ช่องทำง
- E-mail
Website E-mail เอกสำรกำรประชำสัมพันธ์
ดำเนินกำร
เอกสำรกำร
ช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นๆ
ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ
ประชำสัมพันธ์
๒. กำรอบรมกำรใช้เครื่องมือ กำรสื่อสำรใน
ช่องทำงต่ำงๆ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้
เรื่อง “กำรจัดทำ
คู่มือกำรจัดกำร
ควำมรู”้

ที่

กิจกรรม

๓. กระบวนกำรและ
เครื่องมือ

๔. กำรเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
๓. เผยแพร่ผ่ำน KM Blog ของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบ
กำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย
๔. จัดเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรถ่ำยทอด
กำรจัดกำรควำมรู้
๒. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ถ่ำยทอดกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๓. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยำกรอบรมเกี่ยวกับ
กำรจัดทำคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. สอบถำม สัมภำษณ์แหล่งผู้รใู้ นหน่วยงำน
ต่ำงๆ
๑. จัดประชุมกลุ่มเป้ำหมำยเรื่องกำรจัดกำร
ควำมรู้
๒. จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร
ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๓. จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
กำรจัดทำคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

อย่ำงน้อย ๒
กิจกรรม

๓,๐๐๐ บำท

คู่มือกำร
บริกำรชุมชน

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้
เรื่อง “กำรจัดทำ
คู่มือกำรจัดกำร
ควำมรู”้

ต.ค. – ธ.ค. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ อย่ำงน้อย ๓
๕๘
กิจกรรม

๓,๐๐๐บำท

- Web site
- KM Blog
ของ
สำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ระบบกำร

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้
เรื่อง “กำรจัดทำ
คู่มือกำรจัดกำร

ต.ค. ๕๘ – มีกำรใช้
พ.ค. ๕๙
กระบวนกำรและ
เครื่องมือที่
เหมำะสมกับ
กิจกรรม

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

- ควำมพึงพอใจของ - ระดับควำมพึง
เครื่องมือ
พอใจ ๔.๕๖

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
บริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้
ของ
มหำวิทยำลัย
- คู่มือกำร
จัดกำรควำมรู้
๓,๐๐๐ บำท แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ

- ควำมพึงพอใจของ - ระดับควำมพึง
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม พอใจ ๔.๕๖

๒,๐๐๐ บำท รำยงำนผล
ควำมพึงพอใจ

๔. กำรจัดทำคู่มือขั้นตอน กระบวนกำรจัด
กิจกรรมคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

๕. กำรวัดผล

๖. กำรยกย่องและ
ชมเชยและกำรให้
รำงวัล

๑. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของกำรใช้คู่มือ พ.ค. ๕๙
กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒. แบบสัมภำษณ์กำรใช้คู่มือกำรจัด
ทำคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑. จัดส่งแนวปฏิบัติที่ดีดำ้ นคู่มอื กำรจัดกำร
พ.ค. ๕๙
ควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำประกวด
๒. มีกำรมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้
เรื่อง “กำรจัดทำ
คู่มือกำรจัดกำร
ควำมรู”้
คณะทำงำนกำร
จัดกำรควำมรู้
เรื่อง “กำรจัดทำ
คู่มือกำรจัดกำร
ควำมรู”้

