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สารบญั 

 

เนือ้หา                            หน้า 
 
แผนจดัการความรู้ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                              ๑ 

แผนการจดัการความรู้ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน                                ๘ 

แผนการจดัการความรู้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน          ๑๔ 

แผนการจดัการความรู้ดา้นการบริการสารสนเทศ             ๒๐ 
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แผนการจดัการความรู้ ของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ปรัชญา 

 เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ในการพฒันาทรัพยากรและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั  เพื่อการพฒันามหาวทิยาลยั  และบริการชุมชน 
 

  ปณธิาน 
 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการใหบ้ริการระดบัมาตรฐานสากล  และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อการเป็นมหาวทิยาลยั e-University 

 
วสัิยทัศน์  

 ส่งเสริมศกัยภาพของมหาวทิยาลยัใหเ้ขม้แขง็  พฒันาทรัพยากรใหล้ ้าหนา้สนบัสนุนบุคลากรให้ล ้าสมยั  น าออทีให้ล ้าเวลา  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
แบบเบด็เสร็จ  และมุ่งมัน่สู่ระบบมาตรฐานสากล 
 

 พนัธกจิ   
 ๑.  พฒันาศกัยภาพดา้นงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นกัศึกษา  บุคลากร  และชุมชน 
 ๒.  พฒันาระบบสารสนเทศ  เพื่อด าเนินงานตามภารกิจของมหาวทิยาลยัฯ 
 ๓.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยัฯ 
 ๔.  ใหบ้ริการวชิาการดา้นทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่สังคม  
 ๕.  ใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผูใ้ชบ้ริการของมหาวทิยาลยัฯ 
 ๖.  ส่งเสริมสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนอลน์ 
 ๗.  ส่งเสริมสนบัสนุนการประกนัคุณภาพของนกัศึกษาดา้นความรู้ความสามารถเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑.   เป็นศูนยก์ลางในการจดัหา  จดัเก็บ  รวบรวม  บ ารุงรักษาและใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบโดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร
จดัการท่ีเป็นระบบและช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒.  เป็นศูนยก์ลางการศึกษา  คน้ควา้  วจิยั  และพฒันาดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๓.  เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้  บริการวชิาการดา้นระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ แก่นกัศึกษา  คณาจารย ์ บุคลากร  ในมหาวิทยาลยัฯ และ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
๔.  เป็นศูนยก์ลางในการถ่ายทอดวชิาการ  ความรู้  และเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยัฯ เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและสังคม 
๕.  ส่งเสริม   สนบัสนุนใหมี้การน าส่ือคอมพิวเตอร์  เขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณี  และขอ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณีใหสื้บต่ออป 
๖.  การจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ และการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑.  เป็นศูนยร์วมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา อาจารย ์ บุคลากรในมหาวทิยาลยัและประชาชนในทอ้งถ่ิน 
๒. เป็นศูนยก์ลางการศึกษาคน้ควา้วจิยัและแหล่งการเรียนรู้ดา้นสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษา รวมถึงการให้บริการ

ดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัอดค้รอบคลุม ครบถว้น และมีคุณภาพ 
๓. พฒันาความรู้ความสามารถดา้นวชิาการและคอมพิวเตอร์ ใหมี้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
๔. เพิ่มศกัยภาพในการถ่ายทอดวชิาการความรู้และพฒันาดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  ทนัสมยั 
๕. จดัหา  จดัเก็บ  รวบรวมฐานขอ้มูลเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม ประเพณีและขอ้มูลทอ้งถ่ินของจงัหวดันครสวรรค ์ อุทยัธานี  และชยันาท 
๖. บุคลากรมีความรู้และความช านาญมากยิง่ข้ึน และเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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 ข้ันตอนการจัดการความรู้ 
๑. การสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่บุคลากร 
๒. การระบุความรู้ท่ีจ  าเป็น 
๓.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
๔.  การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
๕.  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
๖.  การเขา้ถึงความรู้ 
๗.  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
๘.  การเรียนรู้ 
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ช่ือหน่วยงาน   ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวดั (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมายของตัวช้ีวดั 
ตามค ารับรอง 

องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. เป็นศูนยก์ลางในการจดัหา  
จดัเก็บ  รวบรวม  บ ารุงรักษาและ
ใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบโดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร
จดัการท่ีเป็นระบบและช่วยใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. เป็นศูนยก์ลางการศึกษา  คน้ควา้  
วจิยั  และพฒันาดว้ยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๓. เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้  
บริการวชิาการดา้นระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
๔. สารสนเทศ แก่นกัศึกษา  
คณาจารย ์ บุคลากร  ใน
มหาวทิยาลยัฯ และประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

๑. ๑. เป็นศูนยร์วมทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
คน้ควา้ของนกัศึกษา อาจารย ์ 
บุคลากรในมหาวทิยาลยัและ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

๒. ๒. เป็นศูนยก์ลางการศึกษา
คน้ควา้วจิยัและแหล่งการ
เรียนรู้ดา้นสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษา 
รวมถึงการใหบ้ริการดว้ย
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีทนัสมยัอดค้รอบคลุม 
ครบถว้น และมีคุณภาพ 

๓. ๓. พฒันาทกัษะความรู้
ความสามารถดา้นวชิาการ
และคอมพิวเตอร์ ใหมี้
มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

๔.  

ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑ กระบวนการ 

พฒันาแผน (สกอ.) 
 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑ ระบบและกลอก
การบริการทางวชิาการแก่
สังคม (สกอ.) 
 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๒ กระบวนการ
บริการทางวชิาการใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.) 
 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๑ ภาวะผูน้ าของ
สภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุก
ระดบัของสถาบนั (สกอ.) 
 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๓  ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตดัสินใจ (สกอ.) 
 

บุคลากรอม่ต ่ากวา่
ร้อยละ ๘๐ อดรั้บ 
การพฒันาทกัษะ
ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อ
การปฏิบติังาน 

K1 – การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
K2 – การพฒันาทกัษะความรู้ 
         ในการปฏิบติังาน  
K3 – การเตรียมความพร้อมสู่ 
         มาตรฐาน ISO 



 

-๗- 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวดั (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมายของตัวช้ีวดั 
ตามค ารับรอง 

องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

๕. เป็นศูนยก์ลางในการถ่ายทอด
วชิาการ  ความรู้  และเทคโนโลยี
ของมหาวทิยาลยัฯ เพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ินและสังคม 
๖. ส่งเสริม   สนบัสนุนใหมี้การน า
ส่ือคอมพิวเตอร์  เขา้มาใชใ้นการ
บริหารจดัการขอ้มูลดา้น
ศิลปวฒันธรรมประเพณี  และ
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณีให้
สืบต่ออป 
๗. การจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
และการพฒันาการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 

๕. ๔. เพิ่มศกัยภาพในการ
ถ่ายทอดวชิาการความรู้และ
พฒันาดว้ยเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสม  ทนัสมยั 

๖. ๕. จดัหา  จดัเก็บ  รวบรวม
ฐานขอ้มูลเก่ียวกบั
ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินของจงัหวดั
นครสวรรค ์ อุทยัธานี  และ
ชยันาท 
๖. บุคลากรมีความรู้และ
ความช านาญมากยิง่ข้ึน และ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
๗. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร เพื่อ
พฒันาการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๔ ระบบบริหาร
ความเส่ียง (สกอ.) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๑ ระบบและกลอก
การเงินและงบประมาณ(สกอ.) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๙.๑ ระบบและกลอก
การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ตวัช้ีวดัท่ี ๘ ระดบัความส าเร็จ
ของการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (กพร.) 
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องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลอืกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ  
แผนการจดัการความรู้: 
๑.  ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน 
๒. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 
      ในการปฏิบติังาน 
๓. ดา้นการบริการสารสนเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร์:  เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ บริการวชิาการดา้นระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศแก่  
                                  นกัศึกษา คณาจารย ์บุคลากร ในมหาวทิยาลยัฯ และประชาชนในทอ้งถ่ิน 
องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็น:  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพฒันาทกัษะความรู้ในการปฏิบติังาน และการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ISO  
เหตุผลท่ีเลือกองคค์วามรู้:  เป็นองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นในการพฒันาบุคลากรท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ตวัช้ีวดัตามค ารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกใชว้ดัการท า KM :  ตวัช้ีวดัท่ี ๘ ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพ 
           การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) และการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ร้อยละ ๘๐ 

 
นายวราวธุ  วชัรสรณ์ 

ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการจดัการความรู้ ( CKO ) 
ผูท้บทวน 

 

 
ผูช่้วยศาสตราจารยจ์รรยา  เหลียวตระกลู 
ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน  ( CEO ) 

ผูอ้นุมติั 
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แผนการจดัการความรู้  
ด้านทักษะในการปฏิบัตงิาน  

 
 



 

-๑๐- 
 

 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  ด้านทกัษะในการปฏิบัติงาน 

ช่ือหน่วยงาน                          : ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์               : เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ บริการวชิาการ ดา้นระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ นกัศึกษา คณาจารย ์บุคลากร  
                                                 ในมหาวทิยาลยัฯ และประชาชนในทอ้งถ่ิน 
องค์ความรู้ทีจ่ าเป็น (K)           : การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพฒันาทกัษะความรู้ในการปฏิบติังาน และการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ISO 
ตัวช้ีวดั (KPI) ตามค ารับรอง : ตวัช้ีวดัท่ี ๘ ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

เป้าหมายตามค ารับรอง          : ตวัช้ีวดัท่ี ๘ การบรรลุเป้าหมายตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ร้อยละ ๘๐ 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากร: 
การประชุมช้ีแจง และประกาศ
นโยบายการจดัการความรู้เป็น
เคร่ืองมือหน่ึงในการสนบัสนุน
ประเด็นยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 

พ.ย.๕๖  
 
- จ านวนบุคลากรท่ีรับรู้และเขา้ใจ  
- ผูรั้บผดิชอบงาน/โครงการฯ มีการใช ้
KM  เป็นเคร่ืองมือ/วธีิการในการ
ปฏิบติังาน 

 
 
ร้อยละ ๘๐ 
 

 
 
บุคลากรของ 
ส านกัวทิยบริการ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ผอ.ส านกัวทิยบริการฯ 
CKO / KM team 
 

  

๒ การระบุความรู้ทีจ่ าเป็น : 
๑) การวเิคราะห์ความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
เพ่ือก าหนดขอบเขต เป้าหมาย/
วธีิการจดัท าเพื่อแผนการจดัการ
ความรู้  

พ.ย.๕๖  - 

ม.ค.๕๗ 

- แผนการจดัการความรู้ ปี ๒๕๕๗ 

 

๑ แผน/ 
 

บุคลากรของ 
ส านกัวทิยบริการ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผอ.ส านกัวทิยบริการฯ 
CKO / KM team 

 

  
 
 
 
 
 



 

-๑๑- 
 

 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ๒) การคดัเลือกความรู้ท่ีจ าเป็น 
ในการจดัการความรู้เพ่ือเพ่ิม 
หรือพฒันาทกัษะความรู้ใน 
การปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากร 
ของส านกังานผูอ้  านวยการ  
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
ดา้นการจดัการความรู้ (KM)ดงัน้ี   
- การใหบ้ริการท่ีดี   (Service 
Mind)  
- งานธุรการ/การเงิน และพสัดุ 
- การประกนัคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรม 5ส  
- มาตรฐานระบบ ISO 

 - จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
ปฏิบติังาน 
- จ านวนองคค์วามรู้ท่ีเลือกด าเนินการ 

ร้อยละ ๘๐ 
 
อม่นอ้ยกวา่  
๓ องคค์วามรู้ 
 

บุคลากรของ 
ส านกังาน
ผูอ้  านวยการ 
และบุคลากร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ของ 
ส านกัวทิยบริการ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

๓ การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
๑) การประชุม Focus  Group  
เพื่อวางแผน/ กิจกรรมขั้นตอน 
การแสวงหาความรู้  
๒) ศึกษา คน้ควา้ และรวบรวม
ความรู้ท่ีจ าเป็น  
๓) เชิญวทิยากรใหค้วามรู้ และ/ 
หรือประสานงานขอความรู้จาก 
 หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  

พ.ย.๕๖ – 

ส.ค.๕๗ 

 

 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีสนบัสนุน
การจดัการความรู้ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร 
 
 

๑ แผน 
 

บุคลากรของ 
ส านกังาน
ผูอ้  านวยการ 
 

ผอ.ส านกัวทิยบริการฯ 
CKO / KM team 

 

  



 

-๑๒- 
 

 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ๔) จดัการอบรมใหค้วามรู้เพื่อ
เพ่ิมความรู้ ทกัษะ แก่บุคลากร
ภายในองคก์ร 
๕) จดัส่งบุคลากรเขา้รับการ
อบรม/ประชุม/สมัมนา ทาง
วชิาการ เพื่อเพ่ิมความรู้ ทกัษะ  
ในการปฏิบติังานแก่บุคลากร 
 

 - จ านวนบุคลากรท่ีอดรั้บการอบรม 
 
 
- จ านวนบุคลากรท่ีอดรั้บการอบรม 

ร้อยละ ๕๐ 
 
 
ร้อยละ ๕๐ 
 

    

๔. การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 
๑)  จดัท าทะเบียนความรู้  
๒) จดัประเภทและหมวดหมู่
ความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
๓) จดัท าคลงัความรู้และจดัเก็บ
ความรู้ตามระบบเพื่อการเขา้ถึง
ขอ้มูลความรู้อดโ้ดยสะดวก 
 

ม.ค. -  

ส.ค.๕๗ 

 

- ทะเบียนความรู้ / คลงัความรู้ท่ีบุคลากร
อดรั้บทราบผา่นช่องทางดงักล่าว 
- จ านวนบุคลากรท่ีอดม้อบความรู้ 

๑ ฐานขอ้มูล 
 
ร้อยละ ๕๐ 
 
 

 บุคลากรของ 
ส านกังาน
ผูอ้  านวยการ 
 

CKO  
KM team 

 

  

๕.  การประมวล และกลัน่กรอง
ความรู้  
๑) การวเิคราะห์ และสงัเคราะห์
ความรู้ในแต่ละประเภท 
๒) การประมวลความรู้ ทกัษะ
ความรู้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน  

ม.ค. -  

ส.ค.๕๗ 

 

- กิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๑ กิจกรรม  
 

บุคลากรของ 
ส านกังาน
ผูอ้  านวยการ 
และบุคลากร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ของ 
ส านกัวทิยบริการ 

CKO  
KM team 

 

  



 

-๑๓- 
 

 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ๓) การรวบรวมองคค์วามรู้เป็น
หมวดหมู่  
๔) การจดัเก็บความรู้ใหเ้ป็น
รูปธรรมท่ีชดัแจง้ เป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรือคู่มือด าเนินงาน  
 

   และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

   

๖. การเข้าถึงความรู้ 
๑) การจดัท าคู่มือการด าเนินงาน
ของบุคลากร และกลุ่มงาน 
๒) การน าความรู้/ทุนปัญญาของ
องคก์รมาจดัการความรู้ใหเ้ป็น
ระบบดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๓) จดัท าเวบ็อซตร์ะบบบริหาร
ความรู้ เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
๔) การเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 
องคค์วามรู้ เช่น 
- Social network  
- Web blog หรือ Web board 
- ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
- การประชุม / อบรม / สมัมนา 
ฯลฯ 
 

ม.ค. -  

ส.ค.๕๗ 

 

- มีจ านวนช่องทางท่ีเขา้ถึงความรู้  
 
 
- จ านวนกิจกรรม / องคค์วามรู้ท่ีอดจ้าก
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
- จ านวนการบ ารุงรักษาเวบ็อซต ์
 
- จ านวนการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

อยา่งนอ้ย 
๒ ช่องทาง 
 
๑ องค์
ความรู้ 
 
เดือนละ  
๑ คร้ัง 
เดือนละ  
๑ คร้ัง 

 บุคลากรของ 
ส านกัวทิยบริการ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

CKO  
KM team 

 

  



 

-๑๔- 
 

 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๗. การแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
๑) การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 
เพื่อใหบุ้คลากรอดน้ าเสนอ
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง
แกอ้ขการปฏิบติังานร่วมกนั  
๒) การจดักิจกรรมเสวนาเพ่ือ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
๓) การถ่ายทอดความรู้ดว้ยวธีิการ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

ม.ค. -  

ก.ย.๕๗ 

 

- การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
 
 
 
- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
- การถ่ายทอดความรู้ 

๑ คร้ัง  
 
 
 
๑ คร้ัง  
 
๓ เร่ือง 
 

บุคลากรของ 
ส านกัวทิยบริการ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทั้ง ๓ หน่วยงาน 

CKO  
KM team 

 

  

๘.  การประเมนิผล  
- การประเมินผลการน า 
องคค์วามรู้ท่ีอดรั้บอปใชใ้น 
การปรับปรุงพฒันางานใหมี้
ประสิทธิภาพ  
- รายงานการประเมินผลตาม
แผนการจดัการความรู้ของ
บุคลากร 
 

ก.ย.๕๗ - จ านวนบุคลากรขององคก์รท่ีอดรั้บ
ความรู้และน าทกัษะ KM อปใชใ้น 
การปฏิบติังานอดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
- รายงานการประเมินประจ าปี 
 

ร้อยละ ๘๐  บุคลากรของ 
ส านกัวทิยบริการ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
-   ๑ ฉบบั 

ส านักงานผูอ้  านวยการ 
CKO  
KM team 

 
  

 
 
 
 



 

-๑๕- 
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการความรู้  
ด้านการใช้เทคโนโลยใีนการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 



 

-๑๖- 
 

 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  ด้านการใช้เทคโนโลยใีนการปฏบิัติงาน 

ช่ือหน่วยงาน                          : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์               : เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ บริการวชิาการ ดา้นระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ นกัศึกษา คณาจารย ์บุคลากร  
                                                 ในมหาวทิยาลยัฯ และประชาชนในทอ้งถ่ิน 
องค์ความรู้ทีจ่ าเป็น (K)           : การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน และการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ISO 
ตัวช้ีวดั (KPI) ตามค ารับรอง : ตวัช้ีวดัท่ี ๘ ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

เป้าหมายตามค ารับรอง          : ตวัช้ีวดัท่ี ๘ การบรรลุเป้าหมายตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ร้อยละ ๘๐ 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากร: 
การประชุมช้ีแจง และประกาศ
นโยบายการจดัการความรู้เป็น
เคร่ืองมือหน่ึงในการสนบัสนุน
ประเด็นยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 

พ.ย.๕๖ - จ านวนบุคลากรท่ีรับรู้และเขา้ใจ  
- ผูรั้บผดิชอบงาน/โครงการฯ มีการใช ้
KM  เป็นเคร่ืองมือ/วธีิการในการ
ปฏิบติังาน 

ร้อยละ ๘๐ 
 

บุคลากรของ 
ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสาร  

ผอ.ส านกัวทิยบริการฯ 
CKO / KM team 
 

ด าเนินการแลว้  

๒ การระบุความรู้ทีจ่ าเป็น : 
๑) การวเิคราะห์ความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
เพ่ือก าหนดขอบเขต เป้าหมาย/
วธีิการจดัท าเพื่อแผนการจดัการ
ความรู้  

พ.ย.๕๖  - 

ม.ค.๕๗ 

 

 

ร้อยละ ๘๐ 
 

บุคลากรของ 
ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสาร 
 

CKO  
KM team 

ด าเนินการแลว้  
 
 



 

-๑๗- 
 

 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ๒) การคดัเลือกความรู้ท่ีจ าเป็น 
ในการจดัการความรู้เพ่ือเพ่ิมและ 
พฒันาทกัษะความรู้ในการ
ปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรของ
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี   
     - เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT)  
     - การจดัการความเส่ียงดา้น
การส ารองขอ้มูล  
     -  การใหบ้ริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     - การเตรียมความพร้อมเขา้สู่
มาตรฐานระบบ ISO 

 - จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
ปฏิบติังาน 
 
 

 
 
 
 

  ด าเนินการแลว้  

๓ การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
๑) การประชุม Focus  Group  
เพ่ือวางแผน/ กิจกรรมขั้นตอน 
การแสวงหาความรู้  
๒) ศึกษา คน้ควา้ และรวบรวม
ความรู้ท่ีจ าเป็น  
 
 
 

พ.ย.๕๖ – 

ส.ค.๕๗ 

 

 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีสนบัสนุน
การจดัการความรู้ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร 
 
 

๑ แผน 
อม่นอ้ยกวา่  
๑ องค์
ความรู้ 
 

บุคลากรของ 
ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสาร  
 

CKO  
KM team 

 

รอด าเนินการ  



 

-๑๘- 
 

 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ๓) เชิญวทิยากรใหค้วามรู้ และ/
หรือประสานงานขอความรู้จาก
องคก์ร/หน่วยงานภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น บริษทัเอกชน 
สวทช.  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ฯ 
๔) จดัส่งบุคลากรเขา้รับการ
อบรม/ประชุม/สมัมนา ทาง
วชิาการ เพื่อเพ่ิมความรู้ ทกัษะ  
ในการปฏิบติังานแก่บุคลากร 

 - จ านวนบุคลากรท่ีอดรั้บการอบรม ร้อยละ ๕๐ 
 

  รอด าเนินการ  

๔. การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 
๑)  จดัท าทะเบียนความรู้  
๒) จดัประเภทและหมวดหมู่
ความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
๓) จดัท าคลงัความรู้และจดัเก็บ
ความรู้ตามระบบเพื่อการเขา้ถึง
ขอ้มูลความรู้อดโ้ดยสะดวก 

ม.ค. -  

ส.ค.๕๗ 

 

- ทะเบียนความรู้ / คลงัความรู้ท่ีบุคลากร
อดรั้บทราบผา่นช่องทางดงักล่าว 
- จ านวนบุคลากรท่ีอดจ้ดัท าทะเบียน
ความรู้ใหเ้ป็นระบบ 

๑ ฐานขอ้มูล 
 
ร้อยละ ๕๐ 

 บุคลากรของ 
ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสาร  
 

CKO  
KM team 

 

รอด าเนินการ  

๕.  การประมวล และกลัน่กรอง
ความรู้  
๑) การวเิคราะห์ และสงัเคราะห์
ความรู้ในแต่ละประเภท 
๒) การประมวลความรู้ ทกัษะ
ความรู้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน  

ม.ค. -  

ส.ค.๕๗ 

 

- กิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๑ กิจกรรม  
 

 บุคลากรของ 
ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสาร  
 

CKO  
KM team 

 

รอด าเนินการ  



 

-๑๙- 
 

 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ๓) การรวบรวมองคค์วามรู้เป็น 
หมวดหมู่  
๔) การจดัเก็บความรู้ใหเ้ป็น
รูปธรรมท่ีชดัแจง้ เป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรือคู่มือด าเนินงาน  
 

       

๖. การเข้าถึงความรู้ 
๑) การจดัท าคู่มือการด าเนินงาน
ของบุคลากร และกลุ่มงาน 
๒) การน าความรู้/ทุนปัญญาของ
องคก์รมาจดัการความรู้ใหเ้ป็น
ระบบดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๓) จดัท าเวบ็อซตร์ะบบบริหาร
ความรู้ เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
๔) การเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 
องคค์วามรู้ เช่น 
- Social network  
- Web blog หรือ Web board 
- ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
- การประชุม / อบรม / สมัมนา 
ฯลฯ 
 

 - มีจ านวนช่องทางท่ีเขา้ถึงความรู้  
- จ านวนกิจกรรม / องคค์วามรู้ท่ีอดจ้าก
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

อยา่งนอ้ย 
๒ ช่องทาง 
๑ องค์
ความรู้ 
 

 บุคลากรของ 
ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสาร  
 

CKO  
KM team 

 

รอด าเนินการ  



 

-๒๐- 
 

 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ๒) การจดักิจกรรมเสวนาเพ่ือ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
๓) การถ่ายทอดความรู้ดว้ยวธีิการ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 

 - การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
- การถ่ายทอดความรู้ 
 

๑ คร้ัง  
 
๑ เร่ือง 
 

   

 

๘.  การประเมนิผล  
- การประเมินผลการน า 
องคค์วามรู้ท่ีอดรั้บอปใชใ้น 
การปรับปรุงพฒันางานใหมี้
ประสิทธิภาพ  
- รายงานการประเมินผลตาม
แผนการจดัการความรู้ของ
บุคลากร 
 

ก.ย.๕๗ - จ านวนบุคลากรขององคก์รท่ีอดรั้บ
ความรู้และน าทกัษะ KM อปใชใ้น 
การปฏิบติังานอดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ ๘๐ บุคลากรของ 
ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

CKO  
KM team 

 

รอด าเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๒๑- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจดัการความรู้  
ด้านการบริการสารสนเทศ 

 
 

 
 
 



 

-๒๒- 
 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  ด้านการบริการสารสนเทศ 

ช่ือหน่วยงาน                          : ศูนยว์ทิยบริการ ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์               : เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ บริการวชิาการ ดา้นระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ นกัศึกษา คณาจารย ์บุคลากร  
                                                 ในมหาวทิยาลยัฯ และประชาชนในทอ้งถ่ิน 
องค์ความรู้ทีจ่ าเป็น (K)           : การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริการท่ีดี/ท่ีสร้างความประทบัใจ และการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ISO 
ตัวช้ีวดั (KPI) ตามค ารับรอง : ตวัช้ีวดัท่ี ๘ ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

เป้าหมายตามค ารับรอง          : ตวัช้ีวดัท่ี ๘ การบรรลุเป้าหมายตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ร้อยละ ๘๐ 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากร: 
การประชุมช้ีแจง และประกาศ
นโยบายการจดัการความรู้เป็น
เคร่ืองมือหน่ึงในการสนบัสนุน
ประเด็นยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

พ.ย.๕๖ - จ านวนบุคลากรท่ีรับรู้และเขา้ใจ  
- ผูรั้บผดิชอบงาน/โครงการฯ มีการใช ้
KM  เป็นเคร่ืองมือ/วธีิการในการ
ปฏิบติังาน 

ร้อยละ ๘๐ 
 

บุคลากรของ 
ศูนยว์ทิยบริการ  

ผอ.ส านกัวทิยบริการฯ 
CKO / KM team 
 

  

๒ การระบุความรู้ทีจ่ าเป็น : 
๑) การวเิคราะห์ความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
เพ่ือก าหนดขอบเขต เป้าหมาย/
วธีิการจดัท าเพื่อแผนการจดัการ
ความรู้  
 

พ.ย.๕๖  - 

ม.ค.๕๗ 

- แผนการจดัการความรู้ปี ๒๕๕๔ 

 

๑ แผน/ 
 

บุคลากรของ 
ศูนยว์ทิยบริการ  

ผอ.ส านกัวทิยบริการฯ 
CKO / KM team 

 

  



 

-๒๓- 
 

 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ๒) การคดัเลือกความรู้ท่ีจ าเป็น 
ในการจดัการความรู้เพ่ือเพ่ิม 
และ พฒันาทกัษะความรู้ใน 
การปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากร 
ศูนยว์ทิยบริการ ดา้นการบริการ 
สารสนเทศดงัน้ี   
     - การบริหารจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ  
     - ทกัษะการใชร้ะบบ ALIST 
     - การจดับริการสารสนเทศ  
     - การใหบ้ริการท่ีดี   
(Service Mind)  
     - มาตรฐานระบบ ISO 

 - จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
ปฏิบติังาน 

     

๓ การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
๑) การประชุม Focus  Group  
เพ่ือวางแผน/ กิจกรรมขั้นตอน 
การแสวงหาความรู้  
๒) ศึกษา คน้ควา้ และรวบรวม
ความรู้ท่ีจ าเป็น  
๓) เชิญวทิยากรใหค้วามรู้ และ/
หรือประสานงานขอความรู้จาก 
หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  

พ.ย.๕๖ – 

ส.ค.๕๗ 

 

 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีสนบัสนุน
การจดัการความรู้ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร 
 
 

๑ แผน 
 

บุคลากรของ 
ศูนยว์ทิยบริการ  

ผอ.ส านกัวทิยบริการฯ 
CKO / KM team 

 

  



 

-๒๔- 
 

 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ๔) จดัส่งบุคลากรเขา้รับการ
อบรม/ประชุม/สมัมนา ทาง
วชิาการ เพื่อเพ่ิมความรู้ ทกัษะ  
ในการปฏิบติังานแก่บุคลากร 

 - จ านวนบุคลากรท่ีอดรั้บการอบรม ร้อยละ ๘๐ 
 

    

๔. การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 
๑)  จดัท าทะเบียนความรู้  
๒) จดัประเภทและหมวดหมู่
ความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
๓) จดัท าคลงัความรู้และจดัเก็บ
ความรู้ตามระบบเพื่อการเขา้ถึง
ขอ้มูลความรู้อดโ้ดยสะดวก 

ม.ค. -  

ส.ค.๕๗ 

 

- ทะเบียนความรู้ / คลงัความรู้ท่ีบุคลากร
อดรั้บทราบผา่นช่องทางดงักล่าว 
- จ านวนบุคลากรท่ีอดรั้บความรู้ 

๑ ฐานขอ้มูล 
 
ร้อยละ ๘๐ 

 บุคลากรของ 
ศูนยว์ทิยบริการ 
 

CKO  
KM team 

 

  

๕.  การประมวล และกลัน่กรอง
ความรู้  
๑) การวเิคราะห์ และสงัเคราะห์
ความรู้ในแต่ละประเภท 
๒) การประมวลความรู้ ทกัษะ
ความรู้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน  
๓) การรวบรวมองคค์วามรู้เป็น
หมวดหมู่  
๔) การจดัเก็บความรู้ใหเ้ป็น
รูปธรรมท่ีชดัแจง้ เป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรือคู่มือด าเนินงาน  

ม.ค. -  

ส.ค.๕๗ 

 

- กิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๑ กิจกรรม  
 

 บุคลากรของ 
ศูนยว์ทิยบริการ  

CKO  
KM team 

 

  



 

-๒๕- 
 

 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๖. การเข้าถึงความรู้ 
๑) การจดัท าคู่มือการด าเนินงาน
ของบุคลากร และกลุ่มงาน 
๒) การน าความรู้/ทุนปัญญาของ
องคก์รมาจดัการความรู้ใหเ้ป็น
ระบบดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๓) จดัท าเวบ็อซตร์ะบบบริหาร
ความรู้ เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
๔) การเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 
องคค์วามรู้ เช่น 
- Social network  
- ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
- การประชุม / อบรม / สมัมนา 

ม.ค. -  

ส.ค.๕๗ 

 

- มีจ านวนช่องทางท่ีเขา้ถึงความรู้  
 
 
- จ านวนกิจกรรม / องคค์วามรู้ท่ีอดจ้าก
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

อยา่งนอ้ย 
 
 
๒ ช่องทาง 
๑ องค์
ความรู้ 
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๗. การแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
๑) การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 
เพื่อใหบุ้คลากรอดน้ าเสนอ
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง
แกอ้ขการปฏิบติังานร่วมกนั  
๒) การจดักิจกรรมเสวนาเพ่ือ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
๓) การถ่ายทอดความรู้ดว้ยวธีิการ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

ม.ค. -  

ส.ค.๕๗ 

 

- การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
 
 
 
 
- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
- การถ่ายทอดความรู้ 

๑ คร้ัง  
 
 
 
 
๑ คร้ัง  
 
๑ เร่ือง 
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-๒๖- 
 

 

ล าดบั กจิกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
สถานะ

ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๘.  การประเมนิผล  
- การประเมินผลการน า 
องคค์วามรู้ท่ีอดรั้บอปใชใ้น 
การปรับปรุงพฒันางานใหมี้
ประสิทธิภาพ  
- รายงานการประเมินผลตาม
แผนการจดัการความรู้ของ
บุคลากร 
 

ก.ย.๕๗ - จ านวนบุคลากรขององคก์รท่ีอดรั้บ
ความรู้และน าทกัษะ KM อปใชใ้น 
การปฏิบติังานอดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ ๘๐  บุคลากรของ 
ศูนยว์ทิยบริการ 

ส านักงานผูอ้  านวยการ 
CKO  
KM team 

 
  

 
 
 


