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คาํนํา 

การจัดการความรู้ (knowledge management -KM) นัน้คือกระบวนการในการรวบรวม สร้าง  
จัดระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกต์ความรู้ในองค์กร โดยได้มีการพัฒนาจากการนําเข้าข้อมูลเพ่ือ
ประมวลผลไปสู ่สารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความรู้และปัญญา  

 เน่ืองจากในสํานกัคอมพิวเตอร์นัน้เป็นองค์กรท่ีต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์
การให้บริการให้กับผู้ ใช้ภายในมหาวิทยาลยันัน้ ความรู้ต่างๆภายในสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีการกระจดั
กระจายแตกตา่งกนัมาก แม้ช่ือตําแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ท่ีเหมือนกนั ยงัมีภาระงานหรือการทํางานท่ี
แตกต่างกันอย่างสิน้เชิง ดงันัน้รูปแบบการจัดการความรู้ หรือประเภทของความรู้นัน้ ก็ย่อมแตกต่างกัน
ออกไป ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบนันัน้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ถ้าไม่มีรูปแบบการ
จดัเก็บ ค้นหา หรือแบ่งปันท่ีดีภายในองค์กร ก็จะทําให้เกิดความแตกต่างกนัและไม่สามารถท่ีจะเช่ือมโยง
งานตา่งๆให้เป็นหนึง่เดียวได้ 

 ดงันัน้ สํานกัคอมพิวเตอร์ จึงได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการความรู้ จึงได้มีการ
กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานให้บุคลากรภายในสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจดัการความรู้ และจดัให้มีกิจกรรมท่ีบุคลากรภายในสํานกัคอมพิวเตอร์ได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการความรู้ โดยได้มีการกําหนดไว้ในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาระบบบริหารงานสํานกั
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัให้มีการจดัทําแผนการดําเนินการจดัการความรู้ พ.ศ. 2562-
2565 โดยสํานกัคอมพิวเตอร์ได้มีการจดักิจกรรม เพ่ือทําการระดมความเห็นให้บคุลากรได้มีสว่นร่วมในการ
วิเคราะห์ จดุแข็ง จดุออ่น ของการบริหารจดัการความรู้ อีกทัง้ยงัได้จดัทํา focus group เพ่ือให้ทกุคนได้เป็น
ส่วนหนึ่งท่ีจะขบัเคลื่อนการบริหารจดัการความรู้ เพ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรและองค์กรให้มีการ
ทํางานท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ และเพ่ือมุง่สูก่ารเป็นองค์กรให้การเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลท ั่วไป 

ความเป็นมา 

สํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้เร่ิมดําเนินงานอย่างเป็นทางการ
ตัง้แต ่ปี 2525 ในรูปแบบของโครงการจดัตัง้สํานกับริการคอมพิวเตอร์ ตอ่มาได้รับการยกฐานะขึน้เป็นสว่นราชการ
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ืองการแบง่สว่นราชการในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2536 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2536 และให้มีสํานกังานเลขานกุารในสํานกัคอมพวิเตอร์ ในการบริหารงาน
ของสํานกัคอมพิวเตอร์นัน้ มีผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ ทําหน้าท่ีในการกํากับดแูลในการบริหารงานภายใน
สํานักคอมพิวเตอร์นัน้ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจหลัก  
สํานกัคอมพิวเตอร์ได้จดัแบง่สว่นราชการภายในออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ สํานกังานผู้ อํานวยการ  ฝ่ายระบบสารสนเทศ  
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย และฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ  โดยดําเนินการขออนมุตัแิละผา่นความเห็นชอบ
จากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2544 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   
เพ่ือรองรับการบริหารงานภายใต้การเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ สํานกัคอมพิวเตอร์จึงได้ปรับโครงสร้างของ
หน่วยงานภายในสํานกัคอมพิวเตอร์ โดยแบง่ออกเป็น 6 ฝ่าย ดงันี ้

1. สํานกังานผู้ อํานวยการ 
2. ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
3. ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 
5. ฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 
6. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชมุครัง้ท่ี 13/2559 เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 
2559 ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน  2559 เป็นต้นไป 

ปัจจบุนันี ้สํานกัคอมพิวเตอร์มีพฒันาการอย่างต่อเน่ืองโดยเป็นส่วนงานสนบัสนนุวิชาการ เพ่ือผลกัดนั
และดําเนินงานตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นิสิต 
คณาจารย์ บคุลากร และสว่นงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัสามารถก้าวทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาเข้าสู่ยุคสงัคมการเรียนรู้แบบดิจิทัล และ Thailand 4.0 นําไปสู ่
การเป็น Digital University ตอ่ไป 

  



[ 2 ] 

 

แผนการจดัการความรู้สํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาคารสถานที่ต ัง้ 

สํานกัคอมพิวเตอร์  มศว ประสานมิตร 

อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 11 ถึง ชัน้ 14 

114 ถนนสขุมุวิท ซอยสขุมุวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  10110 

โทรศพัท์ 0 2649 5706  หรือ 0 2649 5000 ตอ่ 15069, 15048 โทรสาร  0 2259 2217 

สํานกัคอมพิวเตอร์  มศว องครักษ์ 

อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

63 หมูท่ี่ 7 ถนนรังสติ-นครนายก อําเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 26120 

โทรศพัท์   0 2649 5196  หรือ  0 2649 5000 ตอ่ 21124 - 21126  

อีเมล : swucc@g.swu.ac.th 

เว็บไซต์ : http://cc.swu.ac.th  

ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ และพนัธกจิ 

ปรัชญา 

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

ปณิธาน 

มุง่พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคณุธรรม 

วิสัยทศัน์ 

สํานักคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีมาตรฐานสากล 
เพ่ือสนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสทิธิภาพ 

พันธกิจ 
1. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวทิยาลยั 
2. พฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนนุการบริหารของมหาวิทยาลยั 
3. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนและ 

การค้นคว้าวิจยั 
4. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันานิสติและบคุลากร 
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แผนการจดัการความรู้สํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ยุทธศาสตร์สาํนักคอมพวิเตอร์  พ .ศ. 2562-2565 

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้จดัทําแผนยทุธศาสตร์สํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 เพ่ือให้การดําเนินงาน
ของสํานกัคอมพิวเตอร์สอดรับกบัแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2560-2563 และแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ซึง่ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1  

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2  

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารมหาวิทยาลยัด้านการบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3  

การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจยั 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4  

การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันานิสติและบคุลากร 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5  

การพฒันาระบบบริหารงานสํานกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสทิธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร  สาํนักคอมพวิเตอร์  พ .ศ. 2562-2565 

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้มีการจดัทําแผนการพฒันาบคุลากร ขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์สํานกั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565  ซึง่ประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1  

บคุลากรมีศกัยภาพ สมรรถนะ และมีความสํานกึรับผิดชอบตอ่สว่นรวม 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2   

การพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีของบคุลากร 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3   

การเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจดัการพฒันาบคุลากร 
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ค่านิยมและสมรรถนะหลักของส่วนงาน 

ค่านิยมของส่วนงาน 

คา่นิยมของสํานกัคอมพิวเตอร์ คือ STRIVE 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานกัคอมพิวเตอร์เป็นสว่นงานสนบัสนนุท่ีสร้างสรรค์งานบริการไอทีชัน้เลศิให้กบัมหาวิทยาลยัและสงัคม 

S Service mind มุง่สร้างสรรค์การบริการท่ีดี 
T Teamwork มุง่การทํางานเป็นทีม 
R Responsibility มุง่สร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
I Innovation มุง่สร้างสรรค์นวตักรรม 
V Value มุง่สร้างคณุคา่แก่องค์กรและสงัคม 
E Ethics & Engagement มุง่สร้างจริยธรรมและรักองค์กร 

 สมรรถนะหลักของส่วนงาน 
สานกัคอมพิวเตอร์มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรู้ความสามารถ มีการติดตามเทคโนโลยี

ใหมอ่ยูเ่สมอ สามารถปรับตวัให้เท่าทนักบัเทคโนโลยี และนํามาประยกุต์ใช้งานได้  
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  1  ภาพแสดงโครงสร้างการแบง่สว่นงานภายในของสํานกัคอมพิวเตอร์ 

(ตามมตสิภามหาวิทยาลยัศรีนคนิทรวโิรฒ ในการประชมุครัง้ท่ี 13/2559 เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2559) 
ประกาศ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

  

สํานกัคอมพิวเตอร์ 

สํานกังานผู้ อํานวยการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบติัการและบริการ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

� งานบริหารและธรุการ 
� งานคลงัและพสัด ุ
� งานบริการการศกึษา 

 

� งานบริหารระบบเครือข่าย 
� งานบริหารระบบเครือข่าย

ไร้สายเครือข่าย 
� งานบริหารระบบโทรศพัท์

ผ่านเครือข่าย 
� งานดแูลระบบเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
� งานดแูลระบบรักษา 

ความปลอดภยับน
เครือข่าย 

� งานบริหารฐานข้อมลู
มหาวิทยาลยั 

� งานพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

� งานดแูลบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ 

� งานสง่เสริมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลยั 

� งานบริหารระบบเครือข่าย
ประจําอาคาร 

� งานปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 

� งานบริการห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศกึษา 

� งานพฒันาและสนบัสนนุ
นวตักรรมเพ่ือการเรียน
การสอน 

� งานบริหารจดัการเวบ็ไซต์ 
� งานออกแบบกราฟฟิก 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
องค์รักษ์ 

� งานบริหารและธรุการ 
� งานบริหารระบบเครือข่าย

ประจําอาคาร 
� งานปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ 
� งานบริการห้องปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ภาพท่ี  2  ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสํานกัคอมพิวเตอร์ 
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ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร  

ตามท่ีแผนการบริหารจัดการความรู้ได้มีการกําหนดกรอบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรไว้โดยมี
รายละเอียดวา่บคุลากรต้องทกุคนต้องได้รับการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะตามสายงาน อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ซึง่ในปี 2562 ได้มีรายละเอียดการพฒันาบคุลากรดงันี ้  

ตารางท่ี 1 การพฒันาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ 2562 (ข้อมลู ณ 31 สงิหาคม 2562) 

ปี พ.ศ. ประจําเดือน 
ด้านทกัษะทางวิชาชีพ รวมการพฒันาทกุด้าน 

จํานวน (ครัง้) จํานวน (คน) จํานวน (ครัง้) จํานวน (คน) 

2561 ตลุาคม 3 4 4 45 

พฤศจิกายน 2 2 3 17 

ธนัวาคม - - 1 1 

2562 มกราคม 2 8 2 8 

กมุภาพนัธ์ 3 3 5 13 

มีนาคม 14 14 16 23 

เมษายน 13 11 15 13 

พฤษภาคม 12 14 14 20 

มิถนุายน 9 11 11 13 

 กรกฎาคม 5 9 5 10 

 สงิหาคม 3 6 3 6 
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ส่วนที่ 2 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

ด้านการจดัการความรู้   

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการจัดการความรู้  

การวิเคราะห์ด้านการบริหารจดัการความรู้ของสํานกัคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการพิจารณาสภาพแวดล้อม
ภายในโดยได้มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอกของส่วนงาน ทัง้ด้านโอกาส และ
อุปสรรคในการดําเนินงาน โดยสํานกัคอมพิวเตอร์ได้มีการจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการนําผลการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 มาประกอบการพิจารณา ร่วมกับ
แนวโน้มการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร์ภายใน 4 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยสําคญัท่ีส่งผลตอ่การบริหาร
จดัการความรู้ 

ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์ SWOT ด้านการจดัการความรู้  สํานกัคอมพิวเตอร์ 
 S จดุแข็ง/ข้อได้เปรียบ (Strengths) W จดุออ่น/ปัญหา (Weaknesses) 

ปัจ
จยั
ภา
ยใ
น 

1. สว่นงานมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการด้านการจดัการ
ความรู้ของสํานกัคอมพิวเตอร์ 

2. ส่วนงานมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการจัดการความรู้ และการวิจัยเพ่ือให้องค์กรมี
การพฒันานวตักรรมหรือบริการใหม่ๆ  

3. สว่นงานมีสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการ
ปฏิบติังาน 

4. สว่นงานมีแผนพฒันาบคุลากร เพ่ือสง่เสริมให้บคุลากร
ได้ไปศกึษาหาความรู้ 

5. บคุลากรมีความรู้ความสามารถตามสายวิชาชีพ 

6. บคุลากรมีความรู้เทา่ทนัด้านเทคโนโลยี 

1. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบับคุลากรภายใน
องค์กร  

2. ขาดการสง่เสริมการจดัการความรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
3. การสร้างแรงจงูใจในการจดัการความรู้มีน้อย 
4. ไมมี่แนวทาง ขัน้ตอน และกระบวนการในการ

ปฏิบติัท่ีชดัเจน 
5. ขาดการสง่เสริมสภาพแวดล้อมและช่องทางในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการความรู้ 
6. มีความลา่ช้าในการปรับตวันําองค์ความรู้ใหม่มา

ประยกุต์ใช้งานจริงในกระบวนการทํางาน 
7. สว่นงานไมมี่การผลกัดนัการดําเนินงานด้านการ

จดัการความรู้อยา่งจริงจงั 
8. ภาระงานมีปริมาณมาก ไมส่ามารถจดัการความรู้ 
9. ขาดเครือข่ายบคุลากรด้านเทคโนโลยี 
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 O โอกาส (Opportunities) T ภยัคกุคามและอปุสรรค (Threats) 
ปัจ
จยั
ภา
ยน
อก

 

1. มหาวิทยาลยัอยู่ระหวา่งการผลกัดนัให้บคุลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน 

2. มหาวิทยาลยักําหนดให้การจดัทําความรู้เป็น
ยทุธศาสตร์หนึง่ของมหาวิทยาลยั 

3. มีช่องทาง/เคร่ืองมือให้บคุลากรเลือกเผยแพร่ความรู้ท่ี
หลากหลาย  

4. การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีท่ีสามารถทําให้ง่าย
ตอ่การเข้าถงึ สืบค้น ข้อมลูสารสนเทศท่ีหลากหลาย 

5. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก
ของมหาวิทยาลยั 

6. บคุลากรมีโอกาสได้เข้าร่วมประชมุสมัมนากบัองค์กร
ภายนอกเพ่ือพฒันาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ 

7. บคุลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดความรู้จาก
สว่นงานภายนอกองค์กร 

1. การเปล่ียนแปลงทางด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารอยา่งรวดเร็ว ทําให้
ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมไมส่ามารถนํามาใช้ได้ 

จากตารางท่ี 4  การกําหนด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  ด้านการจดัการ
ความรู้ของสํานักคอมพิวเตอร์ หลงัจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว จึงได้นําข้อมูล
ทัง้หมด มาวิเคราะห์ในรูปแบบความสมัพนัธ์แบบเมตริกซ์ โดยใช้ตารางท่ีเรียกวา่ TOWS Matrix ซึง่เป็นตารางการ
วิเคราะห์ท่ีนําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดเป็น         
กลยทุธ์/แผนและนําไปสูแ่ผนในการพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ตอ่ไป 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์แผนพฒันาบคุลากร สํานกัคอมพิวเตอร์ TOWS Matrix 

ปัจจยัภายใน         ปัจจยัภายนอก 

S จดุแข็ง/ข้อได้เปรียบ (Strengths) W จดุออ่น/ปัญหา (Weakness) 
1. สว่นงานมีการแตง่ตัง้

คณะกรรมการด้านการจดัการ
ความรู้ของสํานกัคอมพิวเตอร์ 

2. สว่นงานมีการสง่เสริมและ
สนบัสนนุให้บคุลากรมีสว่นร่วมใน
การจดัการความรู้ และการวิจยั
เพ่ือให้องค์กรมีการพฒันา
นวตักรรมหรือบริการใหม่ๆ  

3. สว่นงานมีสถานท่ีและสภาพแวดล้อม
ท่ีดีในการปฏิบติังาน 

4. สว่นงานมีแผนพฒันาบคุลากร 
เพ่ือสง่เสริมให้บคุลากรได้ไปศกึษา
หาความรู้ 

5. บคุลากรมีความรู้ความสามารถ
ตามสายวิชาชีพ 

6. บคุลากรมีความรู้เทา่ทนัด้าน
เทคโนโลยี 

1. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบับคุลากร
ภายในองค์กร  

2. ขาดการสง่เสริมการจดัการความรู้อย่าง
ตอ่เน่ือง 

3. การสร้างแรงจงูใจในการจดัการความรู้มี
น้อย 

4. ไมมี่แนวทาง ขัน้ตอน และกระบวนการใน
การปฏิบติัท่ีชดัเจน 

5. ขาดการสง่เสริมสภาพแวดล้อมและช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจดัการ
ความรู้ 

6. มีความลา่ช้าในการปรับตวันําองค์ความรู้
ใหมม่าประยกุต์ใช้งานจริงในกระบวนการ
ทํางาน 

7. สว่นงานไมมี่การผลกัดนัการดําเนินงานด้าน
การจดัการความรู้อย่างจริงจงั 

8. ภาระงานมีปริมาณมาก ไมส่ามารถจดัการ
ความรู้ 

9. ขาดเครือข่ายบคุลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภายในองค์กร  

O โอกาส (Opportunities) SO กลยทุธ์เชิงรุก WO กลยทุธ์เชิงแก้ไข 
1. มหาวิทยาลยัอยู่ระหวา่งการผลกัดนัให้

บคุลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
2. มหาวิทยาลยักําหนดให้การจดัทํา

ความรู้เป็นยทุธศาสตร์หนึง่ของ
มหาวิทยาลยั 

3. มีช่องทาง/เคร่ืองมือให้บคุลากรเลอืก
เผยแพร่ความรู้ท่ีหลากหลาย  

4. การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีท่ี
สามารถทําให้ง่ายตอ่การเข้าถึง สบืค้น 
ข้อมลูสารสนเทศที่หลากหลาย 

5. มีการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบั
หน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลยั 

6. บคุลากรมีโอกาสได้เข้าร่วม
ประชมุสมัมนากบัองค์กรภายนอกเพ่ือ
พฒันาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ 

7. บคุลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้จากสว่นงานภายนอก
องค์กร 

1. สง่เสริมการนําความรู้มาพฒันา
งานทางด้านวิชาชีพ 
(S- 4 5 6, O-1 6 7) 

2. พฒันาผู้ รู้ในองค์กรให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านการจดัการ
ความรู้ 
(S-1 2 3, O-2) 

1. สง่เสริมการนําความรู้มาพฒันางานทางด้าน
วิชาชีพ 
(W-6, O- 4) 

2. สง่เสริมและพฒันาระบบและกลไกในการ
จดัการความรู้ 
(W- 1 2 4 7, O-1) 

3. สง่เสริมให้เกิดชมุชนนกัปฏิบติั 
(W- 1 5 9, O-3 5 6 7) 

4. สง่เสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
จดัการความรู้ในองค์กร 
(W- 1 2, O-2) 

T ภยัคกุคาม/อปุสรรค (Threats) ST กลยทุธ์เชิงปอ้งกนั WT กลยทุธ์เชิงรับ 

1. การเปล่ียนแปลงทางด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว 
ทํ าให้ความรู้ ท่ี มีอยู่ เ ดิมไม่สามารถ
นํามาใช้ได้ 

1. การกําหนดทิศทางขององค์ความรู้
หลกัขององค์กรให้สอดคล้องกบั
วิสยัทศัน์ของสว่นงาน (S-5 6, T-1) 

 

1. กําหนดแนวทางการสร้างแรงจงูใจในการ
จดัการความรู้ 
(W-3, T-1) 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กรอบนโยบายการจัดการความรู้  

สํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานงานหลกัท่ีรับผิดชอบด้านโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่าย ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั และบริการซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลยัและ
บริการห้อง Lab เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการวิจัย โดยสํานักคอมพิวเตอร์ ได้มี
วตัถปุระสงค์จะดําเนินการจดัการความรู้ตา่งๆภายในองค์กรท่ีมีอยูก่ระจดักระจายอยูภ่ายในแตล่ะบคุคลให้มาเป็น
ความรู้ท่ีสามารถเผยแพร่ได้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีการนําเกณฑ์ประเมิน
คณุภาพ Edpex มาดําเนินการกํากบัและควบคมุให้มีการทํางานท่ีเป็นระบบและเป็นมาตรฐานสากล 

ดังนัน้สํานักคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดทําแนวปฏิบัติในการจัดการความรู้ โดยประกอบไปด้วยขัน้ตอน  
9 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการจดัการความรู้ 
2. จดัทํา Focus group เพ่ือให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนดทิศทางการจดัการความรู้ 
3. กําหนดทิศทางและเปา้หมายการบริหารจดัการความรู้เพ่ือมุง่สูว่ิสยัทศัน์ของการจดัการความรู้ 
4. กําหนดและจดัลําดบัความสําคญัของหวัข้อความรู้ท่ีทําให้บรรลเุปา้หมายท่ีกําหนด 
5. ประเมินสถานะความรู้และรูปแบบการบริหารจดัการความรู้ท่ีมี 
6. ออกแบบรูปแบบและคดัเลือกเคร่ืองมือบริหารจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม 
7. กําหนดกรอบการดําเนินการ แผนงาน และทีมงาน 
8. ดําเนินการบริหารจดัการความรู้ 
9. ประเมินผลตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
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ส่วนที่ 3 
แผนการจดัการความรู้ สาํนักคอมพวิเตอร์  พ .ศ. 2562-2565 

การจดัการความรู้สํานกัคอมพิวเตอร์ มุง่ให้องค์กรนัน้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ภายในองค์กร ทําให้เกิด
วฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเร่ิมจากให้มีการจดัการความรู้ท่ีมีอยู่ในตวับคุคล ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร สามารถนําไปใช้และเม่ือมีการใช้งานสามารถนํามาปรับปรุงและพฒันาให้เกิดแนวปฏิบตัิท่ี
ดี เพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดียิ่งขึน้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึน้ เพ่ือให้การ
บริการของสํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นท่ีพอใจของผู้ใช้บริการ 

เพ่ือพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจดัการองค์ความรู้ เพ่ือมาใช้ในการพฒันา
งาน โดยมีการกําหนดระดบัขัน้การจดัการความรู้ แบง่ออกเป็น 4 ระดบั ดงันี ้ 

1. ระดบับุคคล (Personal KM) หมายถึง บคุลากรภายในองค์กรมีความตระหนกัด้านการจดัการ
ความรู้ และสามารถจดัการความรู้ท่ีมีอยูใ่นตนเองได้ โดยมีการจดัทําคูมื่อหรือขัน้ตอนการปฏิบตังิาน
ตามสายงานอยา่งครบถ้วน 

2. ระดบัฝ่าย (Department, Project, Team KM) หมายถึง บคุลากรภายในฝ่ายมีการจดัการองค์
ความรู้และสามารถให้บคุลากรท่ีปฏิบตังิานภายในฝ่ายปฏิบตัร่ิวมกนัได้ 

3. ระดบัองค์กร  (Organization-wide KM) หมายถงึ บคุลากรภายในองค์กรสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้
ข้ามสายงานและนํามาประยกุต์ได้ 

4. ระดบัองค์กรภายนอก (Inter-Organization KM) หมายถึง องค์กรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
องค์กรภายนอก 

ดงันัน้ เพ่ือให้การจดัทําแผนการจดัการความรู้สํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565  บรรลตุามเปา้หมาย
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล สํานกัคอมพิวเตอร์จงึได้กําหนดวิสยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตร์ ไว้ดงันี ้

วสิัยทศัน์การจัดการความรู้  

องค์กรท ี่มีการจัดการความรู้ อย่างมีระบบเพ ื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
  



[ 13 ] 

 

แผนการจดัการความรู้สํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พนัธกจิการพฒันาการจัดการความรู้  

สร้างและจดัการองค์ความรู้ เพ่ือใช้ในการแบ่งปันให้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ือสนบัสนุนพนัธกิจ
หลกัของมหาวิทยาลยั 

ประเดน็ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้  

เปา้ประสงค์ท่ี 1  บคุลากรมีศกัยภาพการจดัการองค์ความรู้  

กลยทุธ์ 

- สง่เสริมการนําความรู้มาพฒันางานทางด้านวชิาชีพ   

- สง่เสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจดัการความรู้ในองค์กร 

- พฒันาผู้ รู้ในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจดัการความรู้ 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2  การพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดการความรู้  

เปา้ประสงค์ท่ี 1  มีระบบและกลไกลในการจดัการความรู้ 

กลยทุธ์ 

- สง่เสริมและพฒันาระบบและกลไกในการจดัการความรู้ 

- กําหนดแนวทางการสร้างแรงจงูใจในการจดัการความรู้ 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3  การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ให้มีประสิทธ ิภาพ   

เปา้ประสงค์ท่ี 1  เพ่ือพฒันาการจดัการความรู้ให้มีประสทิธิภาพ 

กลยทุธ์ 

- สง่เสริมและพฒันาการจดัการความรู้ให้มีประสทิธิภาพ  

เปา้ประสงค์ท่ี 2  มีแผนภาพเทคโนโลยีในการกําหนดหลกัองค์ความรู้หลกั 

กลยทุธ์ 

- กําหนดทิศทางขององค์ความรู้หลกัขององค์กรให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของสว่นงาน 
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ยุทธศาสตร์ท ี่ 1  การพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้  

เพื่อพฒันาศกัยภาพบคุลากรภายในองค์กรให้มีความตระหนกัด้านการจดัการความรู้ และสามารถจดัการความรู้ที่มีอยู่ในตนเองได้ รวมถึงการสร้าง
บคุลากรต้นแบบด้านการจดัการความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจดัการความรู้แก่บคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 

ตารางที่ 4  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการจดัการความรู้  

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
เปา้หมายตวัชีว้ดัหลกั 

กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

การดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

62 63 64 65 62 63 64 65 

บคุลากรมี
ศกัยภาพการ
จดัการองค์
ความรู้ 

ร้อยละของ
บคุลากรที่มี
ศกัยภาพการ
จดัการองค์ความรู้ 
ระดบับคุคล 
(Personal KM) 

90 - 70 80 90 สง่เสริมการนําความรู้
มาพฒันางาน
ทางด้านวิชาชีพ   

- กําหนดกรอบการ
จดัทําคูม่ือปฏิบตัิงาน
ตามภาระงาน 

 - - - งานบคุคล, 
หวัหน้าฝ่าย 

- โครงการสง่เสริมการ
จดัทําคูม่ือการ
ปฏิบตัิงานรายบคุคล 

-    คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 

 ร้อยละความเข้าใจ
ของบคุลากรที่เข้า
รับการอบรม 

90 - 70 80 90 สง่เสริมการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจดัการ
ความรู้ในองค์กร 

- โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การจดัการความรู้ใน
องค์กร 

-    คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 

 จํานวนของผู้ รู้ใน
องค์กรให้มีความรู้
ความเข้าใจด้าน
การจดัการความรู้ 

3 - - - 3 พฒันาผู้ รู้ในองค์กรให้
มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจดัการ
ความรู้ 

- โครงการอบรมสร้าง
บคุลากรต้นแบบด้าน
การจดัการความรู้ 

-    งานบคุคล 
(3 คน ได้แก่  
- งานบคุคล  
- ประสานมิตร 
- องครักษ์) 



 

 

[ 15 ] 

แผนการจดัการความรู้สํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2  การพฒันาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดการความรู้  

เพื่อให้การจดัการความรู้มีระบบและกลไกในการบริหารจดัการ โดยมีการวางแผนในการจดัเก็บความรู้ ให้เป็นระบบและมีการดําเนินการติดตามผล 
การดําเนินการจดัการความรู้ โดยมีการกําหนดตวัชีว้ดัด้านการจดัการความรู้ให้เป็นสว่นหนึง่ของการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ตารางที่ 5  ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาปรับปรุงระบบและกลไกในการจดัการความรู้ 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
เปา้หมายตวัชีว้ดัหลกั 

กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

การดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

62 63 64 65 62 63 64 65 

มีระบบและ
กลไกในการ
จดัการความรู้ 

มีระบบจดัเก็บ
และสืบค้นองค์
ความรู้ 

1 1 - - - สง่เสริมและพฒันา
ระบบและกลไกใน
การจดัการความรู้ 

- ศกึษาและพฒันา
เครื่องมือที่ใช้ในการ
จดัเก็บและสืบค้นองค์
ความรู้ 

    คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 

 จํานวนในการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จดัการความรู้ 
ตอ่ปี 

2  2 2 2 - การติดตามและ
ประเมินผลการจดัการ
ความรู้ 

-    คณะกรรมการ
จดัการความรู้  

 มีการกําหนด
ตวัชีว้ดัด้านการ
จดัการความรู้
ให้เป็นสว่นหนึง่
ของตวัชีว้ดัใน
การประเมินผล
การปฏิบตัิงาน 

มี มี มี มี มี -กําหนดแนวทางการ
สร้างแรงจงูใจในการ
จดัการความรู้ 

- กิจกรรมการกําหนด
หลกัเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานรายบคุคล 

    คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 
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เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
เปา้หมายตวัชีว้ดัหลกั 

กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

การดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

62 63 64 65 62 63 64 65 

        - กิจกรรมเสริมสร้าง
แรงจงูใจด้านการ
จดัการความรู้ (สะสม
แต้ม) 

    คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 
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ยุทธศาสตร์ท ี่ 3  การพฒันาระบบการจัดการความรู้ ให้มีประสิทธ ิภาพ  

 การพฒันาระบบการจดัการความรู้ให้มีประสทิธิภาพนัน้เป็นสว่นสําคญัที่จะเป็นสว่นที่ผลกัดนัให้องค์กรก้าวสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มจาก
บคุลากรมีการจดัเก็บองค์ความรู้ของตนเองผา่นเครื่องมือการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ มีการจดัทําขัน้ตอนการปฏิบตังิาน (Work Manual)จากนัน้นําขัน้ตอน
ปฏิบตัิงานที่ทํางานร่วมกนัและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ลดขัน้ตอนการทํางาน (Lean) หรือเกิดเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี (Best 
Practice) ในการทํางานจนกระทัง่เกิดนวตักรรมใหมเ่กิดขึน้ภายในองค์กร 

ตารางที่ 8  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาระบบการจดัการความรู้ให้มีประสทิธิภาพ 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
เปา้หมายตวัชีว้ดัหลกั 

กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

การดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

62 63 64 65 62 63 64 65 

เพื่อพฒันาการ
จดัการความรู้
ให้มี
ประสทิธิภาพ 
 

จํานวนการลด
ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงาน และ
การให้บริการ
(Lean)  

 

18 - 6 6 6 สง่เสริมและ
พฒันาการจดัการ
ความรู้ให้มี
ประสทิธิภาพ 

- ทบทวนขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานและการ
ให้บริการ 
 

-    หวัหน้าฝ่าย 

จํานวนแนว
ปฏิบตัิที่ดี 
(Best 
Practice) ที่มี
การปรับใช้
ภายในองค์กร 

6 - 2 2 2 - กิจกรรมสร้างแนว
ปฏิบตัิที่ดีโดยใช้การ
ถอดบทเรียน AAR 

-     
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เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
เปา้หมายตวัชีว้ดัหลกั 

กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

การดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

62 63 64 65 62 63 64 65 

มีแผนภาพ
เทคโนโลยีใน
การกําหนดองค์
ความรู้หลกั 

แผนภาพ
เทคโนโลยีหลกั
ที่ใช้ในการ
กําหนดองค์
ความรู้ของ
องค์กร 

1 - 1 - - กําหนดทิศทางของ
องค์ความรู้หลกัของ
องค์กรให้สอดคล้อง
กบัวิสยัทศัน์ของสว่น
งาน 

- กําหนดและจําแนก
องค์ความรู้หลกัที่ใช้
ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสว่นงาน 

-  - - หวัหน้าฝ่าย 

ร้อยละการ
ดําเนินงานตาม
แผนภาพ
เทคโนโลยีหลกั 

50 - 30  40 50 - ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนภาพเทคโนโลยี
หลกั 

-    คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 
และ หวัหน้า
ฝ่าย 
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ส่วนที่ 4 
การนําแผนการจดัการความรู้ ไปสู่การปฏบิัต  ิ

การนําแผนการจดัการความรู้ท่ีได้นัน้ไปสูก่ารปฏิบตัิจะต้องได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีไม่วา่จะเป็นใน
ส่วนของผู้บริหารท่ีให้ความสําคญักบัการจดัการความรู้และในส่วนของบคุลากรภายในหน่วยงานท่ีจะต้องเห็นถึง
ความสําคญัในการจดัการความรู้ว่าสิ่งท่ีมีการดําเนินการจดัเก็บความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัคนท่ีเป็น Tacit Knowledge 
แปลงออกมาให้อยู่ในรูปของ Explicit Knowledge โดยขัน้ตอนการนําแผนการจดัการความรู้ไปสู่การปฏิบตัินัน้ก็
จะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนทัง้ 9 ขัน้ตอน โดยในแตล่ะขัน้ตอนจะต้องมีการกําหนดผู้ ท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมในแต่
ละขัน้ตอน เพ่ือให้สามารถตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิานด้านการจดัการความรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ขัน้ตอนการจดัการความรู้ ผู้ รับผิดชอบ 

1. ทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการ
จดัการ  

ทกุคนในหน่วยนงาน 

2. จัดทํา  Focus group เ พ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางการจดัการความรู้  

ทกุคนในหน่วยนงาน 

3. กําหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้เพ่ือ
มุง่สูว่ิสยัทศัน์ของการจดัการความรู้ 

ผู้บริหารและคณะกรรมการจดัการความรู้ 

4. กําหนดและจัดลําดบัความสําคญัของหัวข้อความรู้ท่ีทําให้
บรรลเุปา้หมายท่ีกําหนด 

หวัหน้าฝ่าย 

5. ประเมินสถานะความรู้และรูปแบบการบริหารจดัการความรู้ คณะกรรมการจดัการความรู้ 

6. ออกแบบรูปแบบและคดัเลือกเคร่ืองมือบริหารจดัการความรู้
ท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการจดัการความรู้ 

7. กําหนดกรอบการดําเนินการ แผนงาน และทีมงาน คณะกรรมการจดัการความรู้ 

8. ดําเนินการบริหารจดัการความรู้ คณะกรรมการจดัการความรู้ 

9. ประเมินผลตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ คณะกรรมการจดัการความรู้ 
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การข ับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้  
เพ่ือให้การผลกัดนัและการขบัเคลื่อนแผนการจดัการความรู้ สํานกัคอมพิวเตอร์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั

และบรรลตุามเปา้หมาย ดงันี ้

ปี พ.ศ. เปา้หมายการขบัเคลื่อนแผนการจดัการความรู้ 

2562 เตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 

2563 ระดบับคุคล (Personal KM)  
บคุลากรภายในองค์กรมีความตระหนกัด้านการจดัการความรู้ และสามารถจดัการความรู้ท่ีมีอยู่
ในตนเองได้ โดยมีการจดัทําคูมื่อหรือขัน้ตอนการปฏิบตังิานตามสายงานอยา่งครบถ้วน 

2564 ระดบัฝ่าย (Department, Project, Team KM)  
บคุลากรภายในฝ่ายมีการจดัการองค์ความรู้และสามารถให้บคุลากรท่ีปฏิบตังิานภายในฝ่าย
ปฏิบตัร่ิวมกนัได้ 

2565 � ระดบัองค์กร (Organization-wide KM)  
บคุลากรภายในองค์กรสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ามสายงานและนํามาประยกุต์ได้ 

� ดําเนินการระดบัองค์กรภายนอก (Inter-Organization KM)  
องค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัองค์กรภายนอก 

การตดิตามและประเมินผล 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการจดัการความรู้สํานกัคอมพิวเตอร์ บรรลเุป้าหมายตามแผนการ
จดัการความรู้ท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ สํานกัคอมพิวเตอร์จงึควรมีการดําเนินการดงันี ้

1. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารท่ีทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานการ
จดัการความรู้ประจําปี 

2. กําหนดให้มีการสร้างแรงจงูใจในการจดัการความรู้ เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นให้บคุลากรเกิดความรู้สกึ
ในการสร้างและจดัเก็บองค์ความรู้ขององค์กรให้เป็นระบบ 

3. ให้มีการกําหนดกรอบการประเมินตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้ ในแต่ละปีตามการ
ขบัเคลื่อนแผนการจดัการความรู้ 

4. ให้นําตวัชีว้ดัของการจดัการความรู้ไปเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินผลการปฏิบตังิานรายบคุคล 

5. ให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้และทิศทางของการจัดการความรู้ของ 
สํานกัคอมพิวเตอร์เป็นประจําทกุปีเพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของสว่นงาน  
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ส่วนที่ 5 
แนวทางในการพฒันาการจดัการความรู้ ในอนาคต 

 การจดัการความรู้นัน้ถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคญัในการพฒันางานของสํานกัคอมพิวเตอร์ หากขาดความรู้
ใหม่ในการให้บริการแล้ว สํานักคอมพิวเตอร์ก็จะไม่เกิดการบริการงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันัน้การท่ีจะทําให้
บุคลากรทุกคนในส่วนงาน เข้าใจและรับรู้ได้ถึงความสําคญัของการจัดการความรู้นัน้ เป็นส่วนสําคญั การหา
ความรู้ในปัจจบุนันัน้มีมากมายแต่การท่ีจะนําความรู้นัน้มาใช้หรือนํามาพฒันาต่อยอดนัน้เป็นเร่ืองสําคญั สํานกั
คอมพิวเตอร์ต้องให้ความสําคญักับการท่ีนําความรู้มาใช้เพ่ือพฒันาหน่วยงาน นอกจากหน่วยงานมีการพฒันา
แล้วบคุลากรภายในหน่วยงานก็จะมีการพฒันา สามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารปรับเปล่ียนท่ีดีขึน้  

 การพฒันาการจดัการองค์ความรู้ ในการสร้างกลยทุธ์องค์ความรู้ ส่วนงานจะต้องตอบได้จะต้องใช้องค์
ความรู้ด้านใดเป็นกลยุทธ์เพ่ือให้การบริการของสํานักคอมพิวเตอร์ เป็นท่ีพอใจของผู้ ใช้บริการ ดงันัน้จึงต้องมี
กระบวนการในการคดัเลือกองค์ความรู้ท่ีเกิดจากภาพในอนาคตขององค์กรว่าจะเดินไปในทิศทางใด และจําแนก
องค์ความรู้นัน้ให้ตรงกับบุคลากรในฝ่ายแต่ละฝ่าย เพ่ือท่ีจะได้ช่วยกันผลกัดนัองค์กรต่อไป โดยขัน้ตอนในการ
พฒันาการจดัการองค์ความรู้นัน้ มีดงันี ้

1. ระบุปัญหา (Identify the problem) เป็นการรวบรวมข้อมูลและค้นหาปัญหาท่ีเกิดขึน้ในองค์กรท่ี
จําเป็นต้องแก้ไข จากนัน้ทําการพิจารณาว่าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนงานมีเพียงพอท่ีจะแก้ไขปัญหา
เหลา่นัน้ได้หรือไม ่สว่นงานต้องได้รับความรู้ในสว่นใดเพิ่มเตมิเพ่ือท่ีแก้ไขปัญหานัน้ๆได้ 

2. การจัดเตรียมกระบวนการเปล่ียนแปลง (Prepare for change) เป็นการออกแบบขัน้ตอนการ
เปล่ียนแปลงในการพฒันาองค์ความรู้ ว่าการดําเนินการแบบใดท่ีดําเนินการไปแล้วแตไ่ม่สามารถทํา
ให้องค์กรเกิดการพฒันาก็ต้องมีการปรับกระบวนการเพ่ือหากระบวนการท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีในการ
ปฏิบตังิาน (Best Practice) ให้เกิดขึน้ 

3. การสร้างทีมงานสําหรับพฒันาองค์ความรู้ (Create the team) ต้องมีการสร้างทีมงานด้านการพฒันา
องค์ความรู้อยา่งเข้มแข็ง ซึง่จะเป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารจดัการองค์ความรู้ภายในองค์กร ซึง่อาจจะ
เป็นตวัแทนในแต่ละฝ่ายหรือตวัแทนจากประสานมิตรและองครักษ์ และเจ้าหน้าท่ีบริหารงานบุคคล 
เป็นผู้ นําในการบริหารจดัการความรู้ โดยอาจจะมีโครงการนําร่องให้บคุลากรนําองค์ความรู้ต่างๆมา
แก้ไขปัญหาในการปฏิบตังิาน เป็นต้น 
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4. กําหนดองค์ประกอบตา่งๆขององค์ความรู้ (Map out the knowledge) มีการกําหนดแยกประเภทองค์
ความรู้ภายในองค์กรวา่ การดําเนินการจดัเก็บองค์ความรู้นัน้จะต้องจดัเก็บจากแหลง่ใด และผู้ใดเป็น
ผู้ ท่ีมีองค์ความรู้นัน้อยูภ่ายในสว่นงาน เพ่ือให้ง่ายตอ่การใช้งานและแก้ปัญหาภายในสว่นงาน 

5. สร้างกลไกในการตอบสนองกลบั (Create a feedback mechanism) เป็นการกําหนดขัน้ตอนและ
กระบวนการในการรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร โดยอาจจะมีระบบท่ีให้บุคลากรสามารถ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ของสว่นงานกลบัมายงัผู้บริหารหรือหวัหน้าฝ่ายได้ช่วยกนั
เพ่ือแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 



[ 23 ] 

 

แผนการจดัการความรู้สํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคผนวก 1 
คาํนิยามที่เกี่ยวข้อง 

 คําศพัท์ คําอธิบาย 

การจดัการความรู้  
(Knowledge Management) 

การรวบรวม สร้าง จดัระเบียบ แลกเปล่ียน และประยกุต์ใช้ความรู้ใน
องค์กร โดยพฒันาระบบจาก ข้อมลู ไปสู ่สารสนเทศ เพ่ือให้เกิด 
ความรู้ และปัญญาในท่ีสดุ 

ความรู้แบบฝังลกึ  
(Tacit Knowledge) 

เป็นความรู้ท่ีไมส่ามารถอธิบายโดยใช้คําพดูได้ มีรากฐานมาจากการ
กระทําและประสบการณ์ มีลกัษณะเป็นความเช่ือ ทกัษะ และเป็นอตั
วิสยั (Subjective) ต้องการการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความชํานาญ มี
ลกัษณะเป็นเร่ืองสว่นบคุคล 

ความรู้ชดัแจ้ง  
(Explicit Knowledge) 

ความรู้ชดัแจ้ง เป็นความรู้ท่ีรวบรวมได้งา่ย จดัระบบและถ่ายโอนโดยใช้
วิธีการดจิิทลั มีลกัษณะเป็นวตัถดุบิ (Objective) เป็นทฤษฏี สามารถ
แปลงเป็นรหสัในการถ่ายทอดโดยวิธีการท่ีเป็นทางการ ไมจํ่าเป็นต้อง
อาศยัการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเพ่ือถ่ายทอดความรู้ เชน่ นโยบายของ
องค์กร กระบวนการทํางาน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยทุธ์ เปา้หมาย
และความสามารถขององค์กร 

การจดัการความรู้ระดบับคุคล 
(Personal KM) 

บุคลากรภายในองค์กรมีความตระหนักด้านการจัดการความรู้ และ
สามารถจัดการความรู้ท่ีมีอยู่ในตนเองได้ โดยมีการจัดทําคู่มือหรือ
ขัน้ตอนการปฏิบตังิานตามสายงานอยา่งครบถ้วน 

การจดัการความรู้ระดบัฝ่าย 
(Department, Project, Team KM) 

บคุลากรภายในฝ่ายมีการจดัการองค์ความรู้และสามารถให้บคุลากรท่ี
ปฏิบตังิานภายในฝ่ายปฏิบตัร่ิวมกนัได้ 

การจดัการความรู้ระดบัองค์กร 
(Organization-wide KM)  

บุคลากรภายในองค์กรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสายงานและ
นํามาประยกุต์ได้ 

การจดัการความรู้ระดบัองค์กรภายนอก 
(Inter-Organization KM) 

องค์กรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัองค์กรภายนอก 

กิจกรรมการถอดบทเรียน AAR  
(After Action Review) 

การถอดบทเรียนเป็นทัง้แนวคิดและเคร่ืองมือ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการ
จัดการความรู้ โดยเป็นกระบวนการดึงองค์ความรู้จากการทํางาน
ออกมาใช้เป็นทนุในการทํางาน เพ่ือยกระดบัให้ดียิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก 2 
คณะทาํงานจัดทาํแผนการจดัการความรู้ สาํนักคอมพวิเตอร์   

พ .ศ. 2562-2565  

1. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจดัการความรู้ 
(นายสมบญุ อดุมพรยิ่ง) 

2. ประธานคณะกรรมการการจดัการความรู้ 
(นายมหทัธวฒัน์  รักษาเกียรตศิกัดิ)์ 

3. หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 
(นางสาวสวุิมล  คงศกัดิต์ระกลู) 

4. หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
(นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ)์ 

5. นางสาวอมรรัตน์  เอือ้มานะสกลุ 
6. นายภทัรชยั  ไชยมงคล 
7. นางสาวสธิุสา  แจ่มสขุ 
8. นายวรเศรษฐ์  ธนะคณูเศรษฐ์ 
9. นายสมภพ  ศรีเอียง 
10. นางสาวจรีุรัตน์  เมืองไชย 

 



 

 

 


