สารบัญ
เนือ้ หา

หน้ า

แผนจัดการความรู ้ของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

แผนการจัดการความรู ้ดา้ นทักษะในการปฏิบตั ิงาน

๘

แผนการจัดการความรู ้ดา้ นการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน

๑๔

แผนการจัดการความรู ้ดา้ นการบริ การสารสนเทศ

๒๐

-๒-

แผนการจัดการความรู้ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และบริ การชุมชน
ปณิธาน
มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในการให้บริ การระดับมาตรฐานสากล และส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อการเป็ นมหาวิทยาลัย e-University
วิสัยทัศน์
ส่ งเสริ มศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง พัฒนาทรัพยากรให้ล้ าหน้าสนับสนุ นบุคลากรให้ล้ าสมัย นาออทีให้ล้ าเวลา มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในการให้บริ การ
แบบเบ็ดเสร็ จ และมุ่งมัน่ สู่ ระบบมาตรฐานสากล
พันธกิจ
๑. พัฒนาศักยภาพด้านงานบริ การทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นกั ศึกษา บุคลากร และชุมชน
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
๔. ให้บริ การวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม
๕. ให้บริ การระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายแก่หน่วยงานและผูใ้ ช้บริ การของมหาวิทยาลัยฯ
๖. ส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนออนอลน์
๗. ส่ งเสริ มสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

-๓-

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. เป็ นศูนย์กลางในการจัดหา จัดเก็บ รวบรวม บารุ งรักษาและให้บริ การทรัพยากรสารสนเทศทุกรู ปแบบโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริ หาร
จัดการที่เป็ นระบบและช่วยในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
๒. เป็ นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้ บริ การวิชาการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นกั ศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ และ
ประชาชนในท้องถิ่น
๔. เป็ นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิชาการ ความรู ้ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
๕. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการนาสื่ อคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มการ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้สืบต่ออป
๖. การจัดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป้าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์
๑. เป็ นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น
๒. เป็ นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจยั และแหล่งการเรี ยนรู ้ดา้ นสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา รวมถึงการให้บริ การ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยอด้ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ
๓. พัฒนาความรู ้ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
๔. เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู ้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย
๕. จัดหา จัดเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี และชัยนาท
๖. บุคลากรมีความรู ้และความชานาญมากยิง่ ขึ้น และเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

-๔-

ขั้นตอนการจัดการความรู้
๑. การสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่บุคลากร
๒. การระบุความรู้ที่จาเป็ น
๓. การสร้างและแสวงหาความรู้
๔. การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ
๕. การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้
๖. การเข้าถึงความรู้
๗. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้
๘. การเรี ยนรู้

-๕-

ชื่อหน่ วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมายของตัวชี้วดั
ตามคารับรอง
๑. เป็ นศูนย์รวมทรัพยากร
บุคลากรอม่ต่ากว่า
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ร้อยละ ๘๐ อด้รับ
ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์
การพัฒนาทักษะ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระบบและกลอก ความรู ้ที่จาเป็ นต่อ
การบริ การทางวิชาการแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
การปฏิบตั ิงาน
๒. เป็ นศูนย์กลางการศึกษา สังคม (สกอ.)
ค้นคว้าวิจยั และแหล่งการ
เรี ยนรู้ดา้ นสารสนเทศ ระบบ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ กระบวนการ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี บริ การทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.)
สารสนเทศของนักศึกษา
รวมถึงการให้บริ การด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผูน้ าของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุก
ที่ทนั สมัยอด้ครอบคลุม
ระดับของสถาบัน (สกอ.)
ครบถ้วน และมีคุณภาพ
๓. พัฒนาทักษะความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบ
ความสามารถด้านวิชาการ
สารสนเทศเพื่อการบริ หารและ
และคอมพิวเตอร์ ให้มี
การตัดสิ นใจ (สกอ.)
มาตรฐานที่สูงขึ้น
เป้าประสงค์

๑. เป็ นศูนย์กลางในการจัดหา ๑.
จัดเก็บ รวบรวม บารุ งรักษาและ
ให้บริ การทรัพยากรสารสนเทศทุก
รู ปแบบโดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริ หาร
จัดการที่เป็ นระบบและช่วยใน ๒.
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
๒. เป็ นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า
วิจยั และพัฒนาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้
บริ การวิชาการด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
๔. สารสนเทศ แก่นกั ศึกษา
คณาจารย์ บุคลากร ใน
๓.
มหาวิทยาลัยฯ และประชาชนใน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วดั (KPI)
ตามคารับรอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการ
พัฒนาแผน (สกอ.)

๔.
-๖-

องค์ ความรู้ ทจี่ าเป็ นต่ อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
K1 – การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
K2 – การพัฒนาทักษะความรู้
ในการปฏิบตั ิงาน
K3 – การเตรี ยมความพร้อมสู่
มาตรฐาน ISO

ตัวชี้วดั (KPI)
เป้าหมายของตัวชี้วดั องค์ ความรู้ ทจี่ าเป็ นต่ อการปฏิบัติงาน
ตามคารับรอง
ตามคารับรอง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
๕. เป็ นศูนย์กลางในการถ่ายทอด ๕. ๔. เพิ่มศักยภาพในการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริ หาร
วิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยี
ถ่ายทอดวิชาการความรู ้และ ความเสี่ ยง (สกอ.)
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนา
พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบและกลอก
ท้องถิ่นและสังคม
เหมาะสม ทันสมัย
การเงินและงบประมาณ(สกอ.)
๖. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการน๖.
า ๕. จัดหา จัดเก็บ รวบรวม ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลอก
สื่ อคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
บริ หารจัดการข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภายใน (สกอ.)
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ
ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัด
ตัวชี้วดั ที่ ๘ ระดับความสาเร็ จ
ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มการทานุ นครสวรรค์ อุทยั ธานี และ ของการพัฒนาคุณภาพการ
บารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้
ชัยนาท
บริ หารจัดการภาครัฐ (กพร.)
สื บต่ออป
๖. บุคลากรมีความรู้และ
๗. การจัดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ความชานาญมากยิง่ ขึ้น และ
และการพัฒนาการประกันคุณภาพ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
การศึกษาภายใน
๗. มีแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อ
พัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

-๗-

องค์ ความรู้ ทจี่ าเป็ นต่ อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เลือกมาจัดทาแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้:
ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้ บริ การวิชาการด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
๑. ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น
๒. ด้านการใช้เทคโนโลยี
องค์ความรู้ที่จาเป็ น: การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การพัฒนาทักษะความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน และการเตรี ยมความพร้อมสู่ มาตรฐาน ISO
ในการปฏิบตั ิงาน
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้: เป็ นองค์ความรู ้ที่จาเป็ นในการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนให้เกิดความสาเร็ จในการดาเนิ นงาน
๓. ด้านการบริ การสารสนเทศ
ตัวชี้วดั ตามคารับรองและเป้ าหมายที่เลือกใช้วดั การทา KM : ตัวชี้วดั ที่ ๘ ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการบรรลุเป้ าหมายตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ร้อยละ ๘๐
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงาน ( CEO )
ผูอ้ นุมตั ิ

นายวราวุธ วัชรสรณ์
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการจัดการความรู้ ( CKO )
ผูท้ บทวน

-๘-

แผนการจัดการความรู้
ด้ านทักษะในการปฏิบัตงิ าน

-๙-

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ด้ านทักษะในการปฏิบัติงาน
: สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
: เป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้ บริ การวิชาการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น
องค์ ความรู้ ทจี่ าเป็ น (K)
: การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การพัฒนาทักษะความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน และการเตรี ยมความพร้อมสู่ มาตรฐาน ISO
ตัวชี้วดั (KPI) ตามคารับรอง : ตัวชี้วดั ที่ ๘ ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ชื่อหน่ วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมายตามคารับรอง
ลาดับ

๑

๒

: ตัวชี้วดั ที่ ๘ การบรรลุเป้ าหมายตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ร้อยละ ๘๐

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

พ.ย.๕๖
การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่
บุคลากร:
การประชุมชี้แจง และประกาศ
นโยบายการจัดการความรู ้เป็ น
เครื่ องมือหนึ่งในการสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
พ.ย.๕๖ การระบุความรู้ ทจี่ าเป็ น :
๑) การวิเคราะห์ความรู ้ที่มีอยูแ่ ล้ว
ม.ค.๕๗
เพื่อกาหนดขอบเขต เป้ าหมาย/
วิธีการจัดทาเพื่อแผนการจัดการ
ความรู ้

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.สานักวิทยบริ การฯ
CKO / KM team
- จานวนบุคลากรที่รับรู ้และเข้าใจ
- ผูร้ ับผิดชอบงาน/โครงการฯ มีการใช้
KM เป็ นเครื่ องมือ/วิธีการในการ
ปฏิบตั ิงาน
- แผนการจัดการความรู ้ ปี ๒๕๕๗

-๑๐-

ร้อยละ ๘๐

๑ แผน/

บุคลากรของ
สานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บุคลากรของ
ผอ.สานักวิทยบริ การฯ
สานักวิทยบริ การ CKO / KM team
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

๓

กิจกรรมการจัดการความรู้

๒) การคัดเลือกความรู ้ที่จาเป็ น
ในการจัดการความรู ้เพื่อเพิม่
หรื อพัฒนาทักษะความรู ้ใน
การปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากร
ของสานักงานผูอ้ านวยการ
โดยการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ด้านการจัดการความรู ้ (KM)ดังนี้
- การให้บริ การที่ดี (Service
Mind)
- งานธุรการ/การเงิน และพัสดุ
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรม 5ส
- มาตรฐานระบบ ISO
การสร้ างและการแสวงหาความรู้
๑) การประชุม Focus Group
เพื่อวางแผน/ กิจกรรมขั้นตอน
การแสวงหาความรู ้
๒) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม
ความรู ้ที่จาเป็ น
๓) เชิญวิทยากรให้ความรู ้ และ/
หรื อประสานงานขอความรู ้จาก
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

- จานวนบุคลากรที่เข้าร่ วมโครงการ
ปฏิบตั ิงาน
- จานวนองค์ความรู ้ที่เลือกดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ ๘๐

บุคลากรของ
สานักงาน
อม่นอ้ ยกว่า ผูอ้ านวยการ
๓ องค์ความรู ้ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ของ
สานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พ.ย.๕๖ – - จานวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุน ๑ แผน
การจัดการความรู ้ดา้ นการพัฒนา
ส.ค.๕๗
ศักยภาพของบุคลากร

-๑๑-

กลุ่ม เป้าหมาย

บุคลากรของ
สานักงาน
ผูอ้ านวยการ

ผอ.สานักวิทยบริ การฯ
CKO / KM team

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

๔) จัดการอบรมให้ความรู ้เพื่อ
เพิม่ ความรู ้ ทักษะ แก่บุคลากร
ภายในองค์กร
๕) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม/ประชุม/สัมมนา ทาง
วิชาการ เพื่อเพิ่มความรู ้ ทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากร
๔.

การจัดการความรู้ ให้ เป็ นระบบ
๑) จัดทาทะเบียนความรู ้
๒) จัดประเภทและหมวดหมู่
ความรู ้ให้เป็ นระบบ
๓) จัดทาคลังความรู ้และจัดเก็บ
ความรู ้ตามระบบเพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลความรู ้อด้โดยสะดวก

๕.

การประมวล และกลัน่ กรอง
ความรู้
๑) การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู ้ในแต่ละประเภท
๒) การประมวลความรู ้ ทักษะ
ความรู ้ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

- จานวนบุคลากรที่อด้รับการอบรม

ร้อยละ ๕๐

- จานวนบุคลากรที่อด้รับการอบรม

ร้อยละ ๕๐

ม.ค. -

กลุ่ม เป้าหมาย

- ทะเบียนความรู ้ / คลังความรู ้ที่บุคลากร ๑ ฐานข้อมูล บุคลากรของ
อด้รับทราบผ่านช่องทางดังกล่าว
สานักงาน
ส.ค.๕๗
- จานวนบุคลากรที่อด้มอบความรู ้
ร้อยละ ๕๐ ผูอ้ านวยการ

ม.ค. -

- กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

ส.ค.๕๗

-๑๒-

๑ กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

CKO
KM team

บุคลากรของ
CKO
สานักงาน
KM team
ผูอ้ านวยการ
และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ของ
สานักวิทยบริ การ

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

๓) การรวบรวมองค์ความรู ้เป็ น
หมวดหมู่
๔) การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ น
รู ปธรรมที่ชดั แจ้ง เป็ นลายลักษณ์
อักษรหรื อคู่มือดาเนินงาน
๖.

การเข้ าถึงความรู้
๑) การจัดทาคู่มือการดาเนินงาน
ของบุคลากร และกลุ่มงาน
๒) การนาความรู ้/ทุนปั ญญาของ
องค์กรมาจัดการความรู ้ให้เป็ น
ระบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) จัดทาเว็บอซต์ระบบบริ หาร
ความรู ้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู ้
๔) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
องค์ความรู ้ เช่น
- Social network
- Web blog หรื อ Web board
- ป้ ายประชาสัมพันธ์
- การประชุม / อบรม / สัมมนา
ฯลฯ

กลุ่ม เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ม.ค. -

- มีจานวนช่องทางที่เข้าถึงความรู ้

ส.ค.๕๗

อย่างน้อย
๒ ช่องทาง

- จานวนกิจกรรม / องค์ความรู ้ที่อด้จาก ๑ องค์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ความรู ้
- จานวนการบารุ งรักษาเว็บอซต์
- จานวนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

-๑๓-

เดือนละ
๑ ครั้ง
เดือนละ
๑ ครั้ง

บุคลากรของ
CKO
สานักวิทยบริ การ KM team
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

๗.

๘.

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

การแบ่ งปันและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๑) การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อให้บุคลากรอด้นาเสนอ
ปั ญหา/อุปสรรค และแนวทาง
แก้อขการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
๒) การจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
๓) การถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยวิธีการ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
การประเมินผล
- การประเมินผลการนา
องค์ความรู ้ที่อด้รับอปใช้ใน
การปรับปรุ งพัฒนางานให้มี
ประสิ ทธิภาพ
- รายงานการประเมินผลตาม
แผนการจัดการความรู ้ของ
บุคลากร

ม.ค. -

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

- การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

๑ ครั้ง

- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

๑ ครั้ง

- การถ่ายทอดความรู ้

๓ เรื่ อง

ก.ย.๕๗

ก.ย.๕๗ - จานวนบุคลากรขององค์กรที่อด้รับ
ความรู ้และนาทักษะ KM อปใช้ใน
การปฏิบตั ิงานอด้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

- รายงานการประเมินประจาปี

กลุ่ม เป้าหมาย

บุคลากรของ
CKO
สานักวิทยบริ การ KM team
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทั้ง ๓ หน่วยงาน

ร้อยละ ๘๐ บุคลากรของ
สานักงานผูอ้ านวยการ
สานักวิทยบริ การ CKO
และเทคโนโลยี KM team
สารสนเทศ
- ๑ ฉบับ

-๑๔-

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้
ด้ านการใช้ เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

-๑๕-

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ด้ านการใช้ เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
: เป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้ บริ การวิชาการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น
องค์ ความรู้ ทจี่ าเป็ น (K)
: การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน และการเตรี ยมความพร้อมสู่ มาตรฐาน ISO
ตัวชี้วดั (KPI) ตามคารับรอง : ตัวชี้วดั ที่ ๘ ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ชื่อหน่ วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมายตามคารับรอง
ลาดับ

๑

๒

: ตัวชี้วดั ที่ ๘ การบรรลุเป้ าหมายตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ร้อยละ ๘๐

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

พ.ย.๕๖
การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่
บุคลากร:
การประชุมชี้แจง และประกาศ
นโยบายการจัดการความรู ้เป็ น
เครื่ องมือหนึ่งในการสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
พ.ย.๕๖ การระบุความรู้ ทจี่ าเป็ น :
๑) การวิเคราะห์ความรู ้ที่มีอยูแ่ ล้ว
ม.ค.๕๗
เพื่อกาหนดขอบเขต เป้ าหมาย/
วิธีการจัดทาเพื่อแผนการจัดการ
ความรู ้

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

- จานวนบุคลากรที่รับรู ้และเข้าใจ
- ผูร้ ับผิดชอบงาน/โครงการฯ มีการใช้
KM เป็ นเครื่ องมือ/วิธีการในการ
ปฏิบตั ิงาน

-๑๖-

กลุ่ม เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

ร้อยละ ๘๐ บุคลากรของ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่ อสาร

ผอ.สานักวิทยบริ การฯ ดาเนินการแล้ว
CKO / KM team

ร้อยละ ๘๐ บุคลากรของ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่ อสาร

CKO
KM team

ดาเนินการแล้ว

หมายเหตุ

ลาดับ

๓

กิจกรรมการจัดการความรู้

๒) การคัดเลือกความรู ้ที่จาเป็ น
ในการจัดการความรู ้เพื่อเพิม่ และ
พัฒนาทักษะความรู ้ในการ
ปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากรของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
- การจัดการความเสี่ ยงด้าน
การสารองข้อมูล
- การให้บริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานระบบ ISO
การสร้ างและการแสวงหาความรู้
๑) การประชุม Focus Group
เพื่อวางแผน/ กิจกรรมขั้นตอน
การแสวงหาความรู ้
๒) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม
ความรู ้ที่จาเป็ น

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

- จานวนบุคลากรที่เข้าร่ วมโครงการ
ปฏิบตั ิงาน

พ.ย.๕๖ – - จานวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุน ๑ แผน
การจัดการความรู ้ดา้ นการพัฒนา
อม่นอ้ ยกว่า
ส.ค.๕๗
ศักยภาพของบุคลากร
๑ องค์
ความรู ้

-๑๗-

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว

บุคลากรของ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่ อสาร

CKO
KM team

รอดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

๔.

๕.

กิจกรรมการจัดการความรู้

๓) เชิญวิทยากรให้ความรู ้ และ/
หรื อประสานงานขอความรู ้จาก
องค์กร/หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง เช่น บริ ษทั เอกชน
สวทช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯ
๔) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม/ประชุม/สัมมนา ทาง
วิชาการ เพื่อเพิ่มความรู ้ ทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากร
การจัดการความรู้ ให้ เป็ นระบบ
๑) จัดทาทะเบียนความรู ้
๒) จัดประเภทและหมวดหมู่
ความรู ้ให้เป็ นระบบ
๓) จัดทาคลังความรู ้และจัดเก็บ
ความรู ้ตามระบบเพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลความรู ้อด้โดยสะดวก
การประมวล และกลัน่ กรอง
ความรู้
๑) การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู ้ในแต่ละประเภท
๒) การประมวลความรู ้ ทักษะ
ความรู ้ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

- จานวนบุคลากรที่อด้รับการอบรม

- ทะเบียนความรู ้ / คลังความรู ้ที่บุคลากร ๑ ฐานข้อมูล
อด้รับทราบผ่านช่องทางดังกล่าว
ส.ค.๕๗
- จานวนบุคลากรที่อด้จดั ทาทะเบียน
ร้อยละ ๕๐
ความรู ้ให้เป็ นระบบ

- กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

ส.ค.๕๗

-๑๘-

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ ๕๐

ม.ค. -

ม.ค. -

กลุ่ม เป้าหมาย

๑ กิจกรรม

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

รอดาเนินการ

บุคลากรของ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่ อสาร

CKO
KM team

รอดาเนินการ

บุคลากรของ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่ อสาร

CKO
KM team

รอดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

๓) การรวบรวมองค์ความรู ้เป็ น
หมวดหมู่
๔) การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ น
รู ปธรรมที่ชดั แจ้ง เป็ นลายลักษณ์
อักษรหรื อคู่มือดาเนินงาน
๖.

การเข้ าถึงความรู้
๑) การจัดทาคู่มือการดาเนินงาน
ของบุคลากร และกลุ่มงาน
๒) การนาความรู ้/ทุนปั ญญาของ
องค์กรมาจัดการความรู ้ให้เป็ น
ระบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) จัดทาเว็บอซต์ระบบบริ หาร
ความรู ้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู ้
๔) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
องค์ความรู ้ เช่น
- Social network
- Web blog หรื อ Web board
- ป้ ายประชาสัมพันธ์
- การประชุม / อบรม / สัมมนา
ฯลฯ

- มีจานวนช่องทางที่เข้าถึงความรู ้
อย่างน้อย
- จานวนกิจกรรม / องค์ความรู ้ที่อด้จาก ๒ ช่องทาง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
๑ องค์
ความรู ้

-๑๙-

บุคลากรของ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่ อสาร

CKO
KM team

รอดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

๒) การจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
๓) การถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยวิธีการ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
๘.

การประเมินผล
- การประเมินผลการนา
องค์ความรู ้ที่อด้รับอปใช้ใน
การปรับปรุ งพัฒนางานให้มี
ประสิ ทธิภาพ
- รายงานการประเมินผลตาม
แผนการจัดการความรู ้ของ
บุคลากร

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

๑ ครั้ง

- การถ่ายทอดความรู ้

๑ เรื่ อง

ก.ย.๕๗ - จานวนบุคลากรขององค์กรที่อด้รับ
ความรู ้และนาทักษะ KM อปใช้ใน
การปฏิบตั ิงานอด้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

-๒๐-

ร้อยละ ๘๐

กลุ่ม เป้าหมาย

บุคลากรของ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่ อสาร

ผู้รับผิดชอบ

CKO
KM team

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

รอดาเนินการ

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้
ด้ านการบริการสารสนเทศ

-๒๑-

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ด้ านการบริการสารสนเทศ
: ศูนย์วทิ ยบริ การ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
: เป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้ บริ การวิชาการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น
องค์ ความรู้ ทจี่ าเป็ น (K)
: การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การบริ การที่ดี/ที่สร้างความประทับใจ และการเตรี ยมความพร้อมสู่ มาตรฐาน ISO
ตัวชี้วดั (KPI) ตามคารับรอง : ตัวชี้วดั ที่ ๘ ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ชื่อหน่ วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมายตามคารับรอง
ลาดับ

: ตัวชี้วดั ที่ ๘ การบรรลุเป้ าหมายตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ร้อยละ ๘๐

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

๑

การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่
บุคลากร:
การประชุมชี้แจง และประกาศ
นโยบายการจัดการความรู ้เป็ น
เครื่ องมือหนึ่งในการสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พ.ย.๕๖ - จานวนบุคลากรที่รับรู ้และเข้าใจ
- ผูร้ ับผิดชอบงาน/โครงการฯ มีการใช้
KM เป็ นเครื่ องมือ/วิธีการในการ
ปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ ๘๐

บุคลากรของ
ศูนย์วทิ ยบริ การ

ผอ.สานักวิทยบริ การฯ
CKO / KM team

๒

การระบุความรู้ ทจี่ าเป็ น :
๑) การวิเคราะห์ความรู ้ที่มีอยูแ่ ล้ว
เพื่อกาหนดขอบเขต เป้ าหมาย/
วิธีการจัดทาเพื่อแผนการจัดการ
ความรู ้

พ.ย.๕๖ - - แผนการจัดการความรู ้ปี ๒๕๕๔

๑ แผน/

บุคลากรของ
ศูนย์วทิ ยบริ การ

ผอ.สานักวิทยบริ การฯ
CKO / KM team

ม.ค.๕๗

-๒๒-

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

๓

กิจกรรมการจัดการความรู้

๒) การคัดเลือกความรู ้ที่จาเป็ น
ในการจัดการความรู ้เพื่อเพิม่
และ พัฒนาทักษะความรู ้ใน
การปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากร
ศูนย์วทิ ยบริ การ ด้านการบริ การ
สารสนเทศดังนี้
- การบริ หารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ
- ทักษะการใช้ระบบ ALIST
- การจัดบริ การสารสนเทศ
- การให้บริ การที่ดี
(Service Mind)
- มาตรฐานระบบ ISO
การสร้ างและการแสวงหาความรู้
๑) การประชุม Focus Group
เพื่อวางแผน/ กิจกรรมขั้นตอน
การแสวงหาความรู ้
๒) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม
ความรู ้ที่จาเป็ น
๓) เชิญวิทยากรให้ความรู ้ และ/
หรื อประสานงานขอความรู ้จาก
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรของ
ศูนย์วทิ ยบริ การ

ผอ.สานักวิทยบริ การฯ
CKO / KM team

- จานวนบุคลากรที่เข้าร่ วมโครงการ
ปฏิบตั ิงาน

พ.ย.๕๖ – - จานวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุน ๑ แผน
การจัดการความรู ้ดา้ นการพัฒนา
ส.ค.๕๗
ศักยภาพของบุคลากร

-๒๓-

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

๔.

๕.

กิจกรรมการจัดการความรู้

๔) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม/ประชุม/สัมมนา ทาง
วิชาการ เพื่อเพิ่มความรู ้ ทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากร
การจัดการความรู้ ให้ เป็ นระบบ
๑) จัดทาทะเบียนความรู ้
๒) จัดประเภทและหมวดหมู่
ความรู ้ให้เป็ นระบบ
๓) จัดทาคลังความรู ้และจัดเก็บ
ความรู ้ตามระบบเพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลความรู ้อด้โดยสะดวก
การประมวล และกลัน่ กรอง
ความรู้
๑) การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู ้ในแต่ละประเภท
๒) การประมวลความรู ้ ทักษะ
ความรู ้ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
๓) การรวบรวมองค์ความรู ้เป็ น
หมวดหมู่
๔) การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ น
รู ปธรรมที่ชดั แจ้ง เป็ นลายลักษณ์
อักษรหรื อคู่มือดาเนินงาน

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

- จานวนบุคลากรที่อด้รับการอบรม

กลุ่ม เป้าหมาย

ร้อยละ ๘๐

ม.ค. -

- ทะเบียนความรู ้ / คลังความรู ้ที่บุคลากร ๑ ฐานข้อมูล บุคลากรของ
อด้รับทราบผ่านช่องทางดังกล่าว
ศูนย์วทิ ยบริ การ
ส.ค.๕๗
- จานวนบุคลากรที่อด้รับความรู ้
ร้อยละ ๘๐

ม.ค. -

- กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

ส.ค.๕๗

-๒๔-

ผู้รับผิดชอบ

๑ กิจกรรม

บุคลากรของ
ศูนย์วทิ ยบริ การ

CKO
KM team

CKO
KM team

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

๖.

๗.

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

การเข้ าถึงความรู้
๑) การจัดทาคู่มือการดาเนินงาน
ของบุคลากร และกลุ่มงาน
๒) การนาความรู ้/ทุนปั ญญาของ
องค์กรมาจัดการความรู ้ให้เป็ น
ระบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) จัดทาเว็บอซต์ระบบบริ หาร
ความรู ้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู ้
๔) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
องค์ความรู ้ เช่น
- Social network
- ป้ ายประชาสัมพันธ์
- การประชุม / อบรม / สัมมนา
การแบ่ งปันและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๑) การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อให้บุคลากรอด้นาเสนอ
ปั ญหา/อุปสรรค และแนวทาง
แก้อขการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
๒) การจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
๓) การถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยวิธีการ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

ม.ค. -

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

- มีจานวนช่องทางที่เข้าถึงความรู ้

อย่างน้อย

ส.ค.๕๗

กลุ่ม เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรของ
ศูนย์วทิ ยบริ การ

CKO
KM team

บุคลากรของ
ศูนย์วทิ ยบริ การ

CKO
KM team

- จานวนกิจกรรม / องค์ความรู ้ที่อด้จาก ๒ ช่องทาง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
๑ องค์
ความรู ้

ม.ค. -

- การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

๑ ครั้ง

- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

๑ ครั้ง

- การถ่ายทอดความรู ้

๑ เรื่ อง

ส.ค.๕๗

-๒๕-

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

๘.

กิจกรรมการจัดการความรู้

การประเมินผล
- การประเมินผลการนา
องค์ความรู ้ที่อด้รับอปใช้ใน
การปรับปรุ งพัฒนางานให้มี
ประสิ ทธิภาพ
- รายงานการประเมินผลตาม
แผนการจัดการความรู ้ของ
บุคลากร

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ก.ย.๕๗ - จานวนบุคลากรขององค์กรที่อด้รับ
ความรู ้และนาทักษะ KM อปใช้ใน
การปฏิบตั ิงานอด้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

-๒๖-

กลุ่ม เป้าหมาย

ร้อยละ ๘๐ บุคลากรของ
ศูนย์วทิ ยบริ การ

ผู้รับผิดชอบ

สานักงานผูอ้ านวยการ
CKO
KM team

สถานะ
ความก้าวหน้ า
ในการดาเนินการ

หมายเหตุ

