๑๘

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๓
บริหารจัดการองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาล

แผนการจัดการความรู้ : การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าประสงค์(Goals)
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
อาจารย์ และบุคลากร ในสานักวิทยบริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
๓.๕๑
ระบบฐานข้อมูลการประชุมและคาสั่ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทางวิชาการและความสามารถประยุกต์ใช้ และการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ทางาน

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทาแผนการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๓ บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
แผนที่ ๓
องค์ความรู้ที่จาเป็น : ระบบฐานข้อมูลการประชุมและคาสั่ง
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เอกสารการประชุมเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า เป็นแหล่งอ้างอิงที่ทนั สมัย เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อยืนยันและอ้างอิงเรื่องต่าง ๆ ทีต่ กลงกันในที่ประชุม สามารถใช้เป็นหลักฐานและอ้างอิงที่ถูกต้องขององค์กร ช่วยลดความขัดแย้งในกรณีที่เกิดความ
เข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เป็นส่วนสาคัญในการติดตามผลว่าการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ แสดงกิจการที่ดาเนินการแล้ว ส่วนคาสั่ง
ก็เป็นเอกสารสาคัญในการสัง่ การและการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น การจัดเก็บและการค้นค้นอย่างเป็นระบบจะทาให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความ
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลการประชุมและคาสั่ง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารและบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เสนอแผนการดาเนินงาน.....................................................
ผู้ทบทวน :.......................................................
ผู้อนุมัติ :…………………………………………….
(นายศิวฤกษ์ สุขช้อย)
(นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย)
(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และประเมินผล
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)

๑๙

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเด็น ระบบฐานข้อมูลการประชุมและคาสั่ง
ที่

กิจกรรม

๑. การบ่งชี้ความรู้

๒. การสร้างและการ
แสวงหาความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
๑. จัดทาข้อมูลการกาหนดความต้องการ
ด้านซอฟต์แวร์ ของ ADMIN และ USER
เพื่อเตรียมนาเข้าที่ประชุม พร้อมจัดทา
ตัวอย่างผ่านระบบฐานข้อมูลการประชุม
และคาสัง่
๒. ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดความต้องการ
ด้านซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรม การทดสอบระบบ
การปรับเปลี่ยนระบบ การบารุงรักษา
การตรวจสอบระบบ แผนการรวบรวมความรู้
การจัดทาคู่มือสาหรับบุคลากรที่เป็น ADMIN
และ USER และการจัดอบรมบุคลากร
ในการใช้งานผ่านระบบโปรแกรมโอเมก้า
๒.๑ ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูล
ตามความต้องการด้านซอฟต์แวร์
ทั้งฝ่าย ADMIN และฝ่าย USER
๒.๒ การนาเอกสารงานประชุม
และคาสัง่ มา SCAN เพื่อลงระบบ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ก.ย. ๕๙ก.พ. ๖๐

การจัดทาระบบ
ตามความ
ต้องการด้าน
ซอฟต์แวร์

สร้างระบบ
ตามความต้องการ
ด้าน
ซอฟต์แวร์
ได้สาเร็จ

มี.ค.เม.ย. ๖๐

๒.๑.๑ ผลการ ๒.๑.๑ เพื่อจัดทา ๒.๑.๑ ดาเนินการออกแบบและ
จัดทาฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูลการประชุมและ
ให้มีประสิทธิภาพ คาสั่ง
๒.๑.๒ ผลการ
เตรียมเอกสาร

๒.๑.๒ เพื่อหา
แนวทางการจัด

ผลการดาเนินงาน
สามารถกาหนดความต้องการ
ในการสร้างระบบตาม
ความต้องการด้านซอฟต์แวร์
ทั้งฝ่าย ADMIN และฝ่าย USER

๒.๑.๒ จัดเตรียมเอกสารการ
ประชุมและคาสัง่ จานวน ๑๐
รายการ

เอกสาร/หลักฐาน
รายงาน
การประชุม
คณะอนุกรรมการ
การจัดทาฐานข้อมูล
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

๒.๑.๑ เอกสารการ
อบรมการใช้งาน
ของ ADMIN
และ USER
๒.๑.๒ เอกสาร
การประชุมและ
คาสั่ง

๒๐

ที่

กิจกรรม

๒. การสร้างและการ
แสวงหาความรู้
(ต่อ)
๓. การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

-

-

๓.๑ การรวบรวมข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
เพื่อจัดทาคู่มือการใช้งานของฝ่าย ADMIN และ
USER
๓.๒ การจัดลาดับเพื่อการดาเนินงาน
ในการกาหนดความต้องการ
ด้านซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรม การทดสอบระบบ
การปรับเปลี่ยนระบบ การบารุงรักษา
การตรวจสอบระบบ แผนการรวบรวมความรู้
การจัดทาคู่มือสาหรับบุคลากรที่เป็น ADMIN
และ USER และการจัดอบรมบุคลากร
ในการใช้งานผ่านระบบโปรแกรมฯ

เม.ย. ๖๐

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ก่อนการ SCAN เตรียมเอกสาร
เพื่อนาเข้าระบบ งานประชุม
และคาสัง่
ก่อนนาเข้าระบบ
๓.๑ ผลการ
๓.๑.๑ สามารถ
รวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูล
ในระบบฐาน
ในระบบ
ข้อมูลของฝ่าย ฐานข้อมูล
ADMIN
เพื่อจัดทาคู่มือ
และ USER
การใช้งานของ
๓.๑.๒ ผลการ ฝ่าย ADMIN และ
จัด
USER
ลาดับเพื่อการ
ได้อย่างมี
ดาเนินงาน
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

๓.๑.๑ การรวบรวมข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อจัดทาคู่มือการ
ใช้งานของฝ่าย ADMIN และ USER
ได้แล้วเสร็จตามกาหนด
๓.๑.๒ จัดลาดับขั้นตอนการ
ดาเนินงาน มีดังนี้
๑. จั ด ท าระบบ icon เรื่ อ ง
ฐานข้อมู ลและค าสั่ ง หน้า เว็ บไซต์
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. จัดทา Records วัน เดือน ปี
ที่ลงข่าว
๓. จัดทา Records การประชุม
ครั้งที่/วัน เดือน ปี

รายงาน
การประชุม
คณะอนุกรรมการ
การจัดทาฐานข้อมูล
งาน
ประชุมและคาสัง่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๑

ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
๔. ระบบการ Upload วาระ
การประชุ มเป็ น PDF File การ
ประชุมเป็น PDF File
๕. ระบบการ Upload เรื่อง
เพิ่มเติมในวาระการประชุม เป็น
PDF File
๖. ระบบการ Upload รายงาน
การประชุม เป็น PDF File
๗. ระบบการ Upload รูปภาพ
ประกอบการประชุม
๘. จัดทา Records แก้ไขข้อมูล
๙. จัดทา Records ผู้ดาเนินการ
ในระบบ
๑๐. จัดทาระบบการค้นหา
ข้อมูล (ใช้คาค้นหา)
เพื่อการดาเนินงาน ได้แล้วเสร็จตาม
กาหนด

เอกสาร/หลักฐาน

๒๒
ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

๓. การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ (ต่อ)

๔. การประมวล
และการกลั่นกรอง
ความรู้

๑. การทดสอบการใช้ระบบฐานข้อมูล
๒. การเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการใช้
ฐานข้อมูล

เม.ย. –
มิ.ย. ๖๐

๕. การเข้าถึงความรู้

๕.๑ จัดทาเอกสารการอบรมการใช้งานระบบ
เม.ย. –
ฐานข้อมูลการประชุมและคาสัง่
มิ.ย. ๖๐
ของฝ่าย ADMIN และ USER
๕.๒ อบรมให้ความรู้บุคลากรในการใช้ฐานข้อมูล
ของฝ่าย ADMIN และ USER

ความสาเร็จ
ในการทดสอบ
ระบบการ
ใช้งาน

เป้าหมาย
๓.๑.๒ สามารถ
จัดลาดับเพื่อการ
ดาเนินงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถทดสอบ
การใช้ระบบ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน

ทดสอบระบบการใช้ฐานข้อมูล
ได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์

เอกสาร/หลักฐาน

รายงาน
การประชุม
คณะอนุกรรมการ
การจัดทาฐานข้อมูล
งาน
ประชุมและคาสัง่
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐
๕.๑ ความสาเร็จ ๕.๑.๑ สามารถ ๕.๑.๑ จัดทาเอกสารการอบรมการ รูปเล่มสรุปผล
ในการจัดทา
จัดทาเอกสารการ ใช้งานระบบฐานข้อมูลได้แล้วเสร็จ การดาเนินงาน
เอกสารการ
อบรมการ
อบรมการใช้งาน การใช้งาน
ของฝ่าย ADMIN ของฝ่าย ADMIN
และ USER
และ USER
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒๓

ที่
กิจกรรม
๕. การเข้าถึงความรู้
(ต่อ)

๖. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

๖.๑ การจัดทาข้อมูลการเผยแพร่คู่มือ
การใช้งานทางระบบฐานข้อมูลการประชุม
และคาสัง่
๖.๒ มีการพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
โดยการเขียนผลงานนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
(Good Practices)

ระยะเวลา

เม.ย.ก.ค. ๖๐

ตัวชี้วัด
๕.๒ ความสาเร็จ
ในการอบรม
ให้ความรู้
สาหรับบุคลากร
ของฝ่าย ADMIN
และ USER
ความสาเร็จ
ในการจัดทา
ข้อมูลการ
เผยแพร่คู่มือ
การใช้งานทาง
ระบบฐานข้อมูล
การประชุม
และคาสัง่

เป้าหมาย
๕.๑.๒ สามารถ
จัดการอบรม
ให้ความรู้
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
๕.๑.๒ จัดการอบรมให้ความรู้
สาหรับบุคลากรในการใช้ฐาน
ข้อมูลได้แล้วเสร็จตามกาหนดการ

๖.๑ สามารถ
จัดทาเอกสารการ
อบรม
เผยแพร่
ผ่านระบบ
ฐานข้อมูล
ได้สาเร็จ
๖.๒ สามารถ
จัดทาเป็น
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี
และนาเสนอ
ผลงานได้

๖.๑.๑ เอกสารการอบรมเผยแพร่ ๖.๑.๑ เอกสารสรุป
ผ่านระบบฐานข้อมูลได้แล้วเสร็จ
การเผยแพร่คู่มือ
ผ่านระบบฐานข้อมูล

๖.๑.๒ นาเสนอผลงานแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้สาเร็จ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสาร/หลักฐาน
โครงการอบรมการ
ใช้ระบบฐานข้อมูล
การประชุมและ
คาสั่งวันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๖๐

๖.๑.๒ ผลการ
นาเสนอ
ผลงานแนวปฏิบัติ
ที่ดี

๒๔

ที่

กิจกรรม

๗. การเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
๗.๑ มีการนาไปใช้ในการปฏิบัตงิ านประจาวัน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคาสัง่
๗.๒ มีการสารวจและประเมินผล
การดาเนินงาน

ระยะเวลา
พ.ค.ก.ค. ๖๐

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ในการนาไปใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

บุคลากรสามารถ
ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล
การประชุม
และคาสัง่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถนาระบบฐานข้อมูล
การประชุมและคาสัง่ เพื่อให้
บุคลากรที่มีความต้องการหลักฐาน
การประชุมและคาสัง่ สามารถ
สืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูล เป็น
การประหยัดกระดาษในการถ่าย
เอกสารแจกให้บุคลากร และเป็น
แนวทางในการดาเนินงานจัดเก็บ
เอกสารการประชุมและคาสั่งเป็น
ระบบและสะดวกในการค้นหา
ข้อมูล

สรุปการประเมินผล
การดาเนินงาน

