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คํานํา
การจัดการความรู้ (knowledge management -KM) นัน้ คือกระบวนการในการรวบรวม สร้ าง
จัด ระเบี ย บ แลกเปลี่ ย น และประยุก ต์ ค วามรู้ ในองค์ ก ร โดยได้ มี การพัฒ นาจากการนํ า เข้ า ข้ อ มูลเพื่ อ
ประมวลผลไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้ เกิดความรู้และปั ญญา
เนื่องจากในสํานักคอมพิวเตอร์ นนเป็
ั ้ นองค์กรที่ต้องใช้ เทคโนโลยีเพื่อใช้ ในการสร้ างสรรค์
การให้ บริ การให้ กับผู้ใช้ ภายในมหาวิทยาลัยนัน้ ความรู้ ต่างๆภายในสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ มีการกระจัด
กระจายแตกต่างกันมาก แม้ ชื่อตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่เหมือนกัน ยังมีภาระงานหรื อการทํางานที่
แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง ดังนัน้ รู ปแบบการจัดการความรู้ หรื อประเภทของความรู้ นัน้ ก็ย่อมแตกต่างกัน
ออกไป ประกอบกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั นัน้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทํ าให้ ถ้าไม่มีรูปแบบการ
จัดเก็บ ค้ นหา หรื อแบ่งปั นที่ดีภายในองค์กร ก็จะทําให้ เกิดความแตกต่างกันและไม่สามารถที่จะเชื่อมโยง
งานต่างๆให้ เป็ นหนึง่ เดียวได้
ดังนัน้ สํานักคอมพิวเตอร์ จึงได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ จึงได้ มีการ
กํ าหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานให้ บุคลากรภายในสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และจัดให้ มีกิจกรรมที่บุคลากรภายในสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการความรู้ โดยได้ มีการกําหนดไว้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบบริ หารงานสํานัก
คอมพิวเตอร์ ให้ มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดให้ มีการจัดทําแผนการดําเนินการจัดการความรู้ พ.ศ. 25622565 โดยสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ มีการจัดกิจกรรม เพื่อทําการระดมความเห็นให้ บคุ ลากรได้ มีสว่ นร่ วมในการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของการบริ หารจัดการความรู้ อีกทังยั
้ งได้ จดั ทํา focus group เพื่อให้ ทกุ คนได้ เป็ น
ส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการบริ หารจัดการความรู้ เพื่อที่จะเป็ นประโยชน์กับบุคลากรและองค์กรให้ มีการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และเพื่อมุง่ สูก่ ารเป็ นองค์กรให้ การเรี ยนรู้
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ส่ วนที่ 1
ข้ อ มูล ทั่วไป
ความเป็ นมา
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ เริ่ มดําเนินงานอย่างเป็ นทางการ
ตังแต่
้ ปี 2525 ในรูปแบบของโครงการจัดตังสํ
้ านักบริการคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้ รับการยกฐานะขึ ้นเป็ นส่วนราชการ
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536 วันที่ 29 ธันวาคม 2536 และให้ มีสํานักงานเลขานุการในสํานักคอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงาน
ของสํานักคอมพิวเตอร์ นนั ้ มีผ้ อู ํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ทําหน้ าที่ในการกํากับดูแลในการบริ หารงานภายใน
สํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ นัน้ เพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้ อ งกับ ภารกิ จ หลัก
สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ จดั แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็ น 6 ฝ่ าย ได้ แก่ สํานักงานผู้อํานวยการ ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย และฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและบริการ โดยดําเนินการขออนุมตั แิ ละผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2544
ต่อ มาในปี พ.ศ. 2559 มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒได้ เ ปลี่ ย นเป็ น มหาวิ ท ยาลัย ในกํ า กับ ของรั ฐ
เพื่อรองรับการบริ หารงานภายใต้ การเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สํานักคอมพิวเตอร์ จึงได้ ปรับโครงสร้ างของ
หน่วยงานภายในสํานักคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็ น 6 ฝ่ าย ดังนี ้
1. สํานักงานผู้อํานวยการ
2. ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
3. ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
4. ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5. ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและบริ การ
6. ฝ่ ายบริ การคอมพิวเตอร์ องครักษ์
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ในการประชุมครัง้ ที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2559 ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป
ปั จจุบนั นี ้ สํานักคอมพิวเตอร์ มีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่องโดยเป็ นส่วนงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อผลักดัน
และดํ า เนิ น งานตามนโยบายด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารของมหาวิท ยาลัย เพื่ อให้ นิ สิต
คณาจารย์ บุคลากร และส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถก้ าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และการพัฒนาเข้ าสู่ยุคสังคมการเรี ยนรู้ แบบดิจิทัล และ Thailand 4.0 นําไปสู่
การเป็ น Digital University ต่อไป

[2]
อาคารสถานที่ต งั ้
สํานักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 11 ถึง ชัน้ 14
114 ถนนสุขมุ วิท ซอยสุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2649 5706 หรื อ 0 2649 5000 ต่อ 15069, 15048 โทรสาร 0 2259 2217
สํานักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
อาคารเรี ยนรวม ชัน้ 3 มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมูท่ ี่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 0 2649 5196 หรื อ 0 2649 5000 ต่อ 21124 - 21126
อีเมล : swucc@g.swu.ac.th
เว็บไซต์ : http://cc.swu.ac.th

ปรัช ญา ปณิธ าน วิส ัย ทัศน์ และพัน ธกิจ
ปรัช ญา
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู้
ปณิธ าน
มุง่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ด้วยปั ญญาและคุณธรรม
วิส ัย ทัศ น์
สํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ศูน ย์ ก ลางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี ม าตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
พัน ธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนและ
การค้ นคว้ าวิจยั
4. บริการวิชาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสติ และบุคลากร

แผนการจัดการความรู้สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

[3]
ยุท ธศาสตร์ ส าํ นัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 เพื่อให้ การดําเนินงาน
ของสํานักคอมพิวเตอร์ สอดรับกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2560-2563 และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 1
การพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อพัฒ นาภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 2
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารมหาวิทยาลัยด้ านการบริหารจัดการ
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 3
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน และการค้ นคว้ าวิจยั
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 4
การบริการวิชาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสติ และบุคลากร
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 5
การพัฒนาระบบบริ หารงานสํานักคอมพิวเตอร์ ให้ มีประสิทธิภาพ

ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาบุค ลากร สํานัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ มีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ขึ ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ สํานัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 ซึง่ ประกอบด้ วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 1
บุคลากรมีศกั ยภาพ สมรรถนะ และมีความสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 3
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการพัฒนาบุคลากร
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ค่ านิย มและสมรรถนะหลัก ของส่ วนงาน
ค่ านิย มของส่ วนงาน
ค่านิยมของสํานักคอมพิวเตอร์ คือ STRIVE

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นส่วนงานสนับสนุนที่สร้ างสรรค์งานบริ การไอทีชั ้นเลิศให้ กบั มหาวิทยาลัยและสังคม

S
T
R
I
V
E

Service mind
Teamwork
Responsibility
Innovation
Value
Ethics & Engagement

มุง่ สร้ างสรรค์การบริการที่ดี
มุง่ การทํางานเป็ นทีม
มุง่ สร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
มุง่ สร้ างสรรค์นวัตกรรม
มุง่ สร้ างคุณค่าแก่องค์กรและสังคม
มุง่ สร้ างจริยธรรมและรักองค์กร

สมรรถนะหลัก ของส่ วนงาน
สานักคอมพิวเตอร์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ ความสามารถ มีการติดตามเทคโนโลยี
ใหม่อยูเ่ สมอ สามารถปรับตัวให้ เท่าทันกับเทคโนโลยี และนํามาประยุกต์ใช้ งานได้
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โครงสร้ างการแบ่ งส่ วนงานและการบริห ารงาน
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
สํานักคอมพิวเตอร์

สํานักงานผู้อํานวยการ
งานบริ หารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานบริ การการศึกษา

ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครื อข่าย
งานบริ หารระบบเครื อข่าย
งานบริ หารระบบเครื อข่าย
ไร้ สายเครื อข่าย
งานบริ หารระบบโทรศัพท์
ผ่านเครื อข่าย
งานดูแลระบบเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
งานดูแลระบบรักษา
ความปลอดภัยบน
เครื อข่าย

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
งานพัฒนาและสนับสนุน
นวัตกรรมเพื่อการเรี ยน
การสอน
งานบริ หารจัดการเว็บไซต์
งานออกแบบกราฟฟิ ก

ฝ่ ายระบบสารสนเทศ

ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบริ การ

งานบริ หารฐานข้ อมูล
มหาวิทยาลัย
งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
งานดูแลบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ
งานส่งเสริ มการใช้ งาน
ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย

งานบริ หารระบบเครื อข่าย
ประจําอาคาร
งานปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์
งานบริ การห้ องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์

ฝ่ ายบริการคอมพิวเตอร์
องค์รักษ์
งานบริ หารและธุรการ
งานบริ หารระบบเครื อข่าย
ประจําอาคาร
งานปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์
งานบริ การห้ องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1 ภาพแสดงโครงสร้ างการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักคอมพิวเตอร์
(ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรี นคินทรวิโรฒ ในการประชุมครัง้ ที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559)
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงโครงสร้ างการบริ หารงานของสํานักคอมพิวเตอร์
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ข้ อ มูล การฝึ กอบรมของบุค ลากร
ตามที่ แ ผนการบริ ห ารจัด การความรู้ ได้ มี การกํ า หนดกรอบนโยบายในการพัฒ นาบุคลากรไว้ โ ดยมี
รายละเอียดว่าบุคลากรต้ องทุกคนต้ องได้ รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามสายงาน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ซึง่ ในปี 2562 ได้ มีรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรดังนี ้
ตารางที่ 1 การพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ 2562 (ข้ อมูล ณ 31 สิงหาคม 2562)
ปี พ.ศ.
2561

2562

ประจําเดือน

ด้ านทักษะทางวิชาชีพ

รวมการพัฒนาทุกด้ าน

จํานวน (ครัง้ )

จํานวน (คน)

จํานวน (ครัง้ )

จํานวน (คน)

ตุลาคม

3

4

4

45

พฤศจิกายน

2

2

3

17

ธันวาคม

-

-

1

1

มกราคม

2

8

2

8

กุมภาพันธ์

3

3

5

13

มีนาคม

14

14

16

23

เมษายน

13

11

15

13

พฤษภาคม

12

14

14

20

มิถนุ ายน

9

11

11

13

กรกฎาคม

5

9

5

10

สิงหาคม

3

6

3

6
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ส่ วนที่ 2
การวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis)
ด้ านการจัด การความรู้
การวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) ด้ านการจัด การความรู้
การวิเคราะห์ด้านการบริ หารจัดการความรู้ ของสํานักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็ นการพิจารณาสภาพแวดล้ อม
ภายในโดยได้ มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน และสภาพแวดล้ อมภายนอกของส่วนงาน ทัง้ ด้ านโอกาส และ
อุปสรรคในการดําเนินงาน โดยสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการนํ าผลการดําเนินการจัดการความรู้ ประจํ าปี พ.ศ. 2559-2561 มาประกอบการพิจารณา ร่ วมกับ
แนวโน้ มการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร์ ภายใน 4 ปี ข้างหน้ า ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการบริ หาร
จัดการความรู้
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ SWOT ด้ านการจัดการความรู้ สํานักคอมพิวเตอร์
S จุดแข็ง/ข้ อได้ เปรี ยบ (Strengths)
W จุดอ่อน/ปัญหา (Weaknesses)
1. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กบั บุคลากรภายใน
องค์กร
ส่วนงานมีการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลากรมีส่วน 2. ขาดการส่งเสริ มการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
3. การสร้ างแรงจูงใจในการจัดการความรู้มีน้อย
ร่ วมในการจัดการความรู้ และการวิจัยเพื่อให้ องค์ กรมี
4. ไม่มีแนวทาง ขันตอน
้
และกระบวนการในการ
การพัฒนานวัตกรรมหรื อบริการใหม่ๆ
ปฏิบตั ิที่ชดั เจน
ส่วนงานมีสถานที่และสภาพแวดล้ อมที่ดีในการ
5. ขาดการส่งเสริมสภาพแวดล้ อมและช่องทางในการ
ปฏิบตั ิงาน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการจัดการความรู้
ส่วนงานมีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริ มให้ บคุ ลากร 6. มีความล่าช้ าในการปรับตัวนําองค์ความรู้ใหม่มา
ได้ ไปศึกษาหาความรู้
ประยุกต์ใช้ งานจริงในกระบวนการทํางาน
7. ส่วนงานไม่มีการผลักดันการดําเนินงานด้ านการ
บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามสายวิชาชีพ
จัดการความรู้อย่างจริงจัง
บุคลากรมีความรู้เท่าทันด้ านเทคโนโลยี
8. ภาระงานมีปริมาณมาก ไม่สามารถจัดการความรู้
9. ขาดเครื อข่ายบุคลากรด้ านเทคโนโลยี

1. ส่วนงานมีการแต่งตังคณะกรรมการด้
้
านการจัดการ
ความรู้ของสํานักคอมพิวเตอร์
2.

ปั จจัยภายใน

3.
4.
5.
6.

แผนการจัดการความรู้สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
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ปั จจัยภายนอก

[9]
O โอกาส (Opportunities)

T ภัยคุกคามและอุปสรรค (Threats)

1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการผลักดันให้ บคุ ลากรมี
ความก้ าวหน้ าตามสายงาน
2. มหาวิทยาลัยกําหนดให้ การจัดทําความรู้เป็ น
ยุทธศาสตร์ หนึง่ ของมหาวิทยาลัย
3. มีช่องทาง/เครื่ องมือให้ บคุ ลากรเลือกเผยแพร่ความรู้ที่
หลากหลาย
4. การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยีที่สามารถทําให้ ง่าย
ต่อการเข้ าถึง สืบค้ น ข้ อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย
5. มีการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ของมหาวิทยาลัย
6. บุคลากรมีโอกาสได้ เข้ าร่วมประชุมสัมมนากับองค์กร
ภายนอกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ
7. บุคลากรได้ รับเชิญเป็ นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้จาก
ส่วนงานภายนอกองค์กร

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ทําให้
ความรู้ที่มีอยูเ่ ดิมไม่สามารถนํามาใช้ ได้

จากตารางที่ 4 การกําหนด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ด้ านการจัดการ
ความรู้ ของสํานักคอมพิวเตอร์ หลังจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ ว จึงได้ นําข้ อมูล
ทังหมด
้
มาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์ โดยใช้ ตารางที่เรี ยกว่า TOWS Matrix ซึง่ เป็ นตารางการ
วิเคราะห์ ที่นําข้ อมูลที่ ได้ จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์ เพื่ อกํ าหนดเป็ น
กลยุทธ์/แผนและนําไปสูแ่ ผนในการพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ตอ่ ไป
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ TOWS Matrix
S จุดแข็ง/ข้ อได้ เปรี ยบ (Strengths) W จุดอ่อน/ปั ญหา (Weakness)

ปั จจัยภายใน

ปั จจัยภายนอก

1. ส่วนงานมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการด้ านการจัดการ
ความรู้ของสํานักคอมพิวเตอร์
2. ส่วนงานมีการส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมใน
การจัดการความรู้ และการวิจยั
เพื่อให้ องค์กรมีการพัฒนา
นวัตกรรมหรื อบริ การใหม่ๆ
3. ส่วนงานมีสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้ อม
ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
4. ส่วนงานมีแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อส่งเสริ มให้ บคุ ลากรได้ ไปศึกษา
หาความรู้
5. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ตามสายวิชาชีพ
6. บุคลากรมีความรู้เท่าทันด้ าน
เทคโนโลยี

1. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กบั บุคลากร
ภายในองค์กร
2. ขาดการส่งเสริ มการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
3. การสร้ างแรงจูงใจในการจัดการความรู้มี
น้ อย
4. ไม่มีแนวทาง ขันตอน
้
และกระบวนการใน
การปฏิบตั ิที่ชดั เจน
5. ขาดการส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมและช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการจัดการ
ความรู้
6. มีความล่าช้ าในการปรับตัวนําองค์ความรู้
ใหม่มาประยุกต์ใช้ งานจริ งในกระบวนการ
ทํางาน
7. ส่วนงานไม่มีการผลักดันการดําเนินงานด้ าน
การจัดการความรู้อย่างจริ งจัง
8. ภาระงานมีปริ มาณมาก ไม่สามารถจัดการ
ความรู้
9. ขาดเครื อข่ายบุคลากรด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภายในองค์กร

O โอกาส (Opportunities)

SO กลยุทธ์เชิงรุก

1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการผลักดันให้
บุคลากรมีความก้ าวหน้ าตามสายงาน
2. มหาวิทยาลัยกําหนดให้ การจัดทํา
ความรู้เป็ นยุทธศาสตร์ หนึง่ ของ
มหาวิทยาลัย
3. มีช่องทาง/เครื่ องมือให้ บคุ ลากรเลือก
เผยแพร่ความรู้ที่หลากหลาย
4. การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยีที่
สามารถทําให้ ง่ายต่อการเข้ าถึง สืบค้ น
ข้ อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย
5. มีการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัย
6. บุคลากรมีโอกาสได้ เข้ าร่วม
ประชุมสัมมนากับองค์กรภายนอกเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ
7. บุคลากรได้ รับเชิญเป็ นวิทยากรเพือ่
ถ่ายทอดความรู้จากส่วนงานภายนอก
องค์กร

1. ส่งเสริ มการนําความรู้มาพัฒนา
งานทางด้ านวิชาชีพ
(S- 4 5 6, O-1 6 7)
2. พัฒนาผู้ร้ ูในองค์กรให้ มีความรู้
ความเข้ าใจด้ านการจัดการ
ความรู้
(S-1 2 3, O-2)

1. ส่งเสริ มการนําความรู้มาพัฒนางานทางด้ าน
วิชาชีพ
(W-6, O- 4)
2. ส่งเสริ มและพัฒนาระบบและกลไกในการ
จัดการความรู้
(W- 1 2 4 7, O-1)
3. ส่งเสริ มให้ เกิดชุมชนนักปฏิบตั ิ
(W- 1 5 9, O-3 5 6 7)
4. ส่งเสริ มการสร้ างความรู้ความเข้ าใจด้ านการ
จัดการความรู้ในองค์กร
(W- 1 2, O-2)

ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน

WT กลยุทธ์เชิงรับ

T ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats)

WO กลยุทธ์เชิงแก้ ไข

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้ านระบบเทคโนโลยี 1. การกําหนดทิศทางขององค์ความรู้ 1. กําหนดแนวทางการสร้ างแรงจูงใจในการ
หลักขององค์กรให้ สอดคล้ องกับ
จัดการความรู้
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ ว
วิ
ส
ย
ั
ทั
ศ
น์
ข
องส่
ว
นงาน
(S-5
6,
T-1)
(W-3, T-1)
ทํ า ให้ ความรู้ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ไม่ ส ามารถ
นํามาใช้ ได้
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กรอบนโยบายการจัด การความรู้
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานงานหลักที่รับผิดชอบด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่าย ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และบริ การซ่อมบํารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยและ
บริ การห้ อง Lab เพื่ อใช้ ในการเรี ยนการสอนและการค้ นคว้ าข้ อมูลเพื่ อการวิจัย โดยสํ า นักคอมพิวเตอร์ ได้ มี
วัตถุประสงค์จะดําเนินการจัดการความรู้ตา่ งๆภายในองค์กรที่มีอยูก่ ระจัดกระจายอยูภ่ ายในแต่ละบุคคลให้ มาเป็ น
ความรู้ ที่ สามารถเผยแพร่ ได้ อย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษร ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ มีการนํ าเกณฑ์ ประเมิน
คุณภาพ Edpex มาดําเนินการกํากับและควบคุมให้ มีการทํางานที่เป็ นระบบและเป็ นมาตรฐานสากล
ดัง นัน้ สํานักคอมพิวเตอร์ จึงได้ จัดทํ าแนวปฏิ บัติในการจัดการความรู้ โดยประกอบไปด้ วยขัน้ ตอน
9 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม (SWOT Analysis) ด้ านการจัดการความรู้
2. จัดทํา Focus group เพื่อให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการกําหนดทิศทางการจัดการความรู้
3. กําหนดทิศทางและเป้าหมายการบริ หารจัดการความรู้เพื่อมุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์ของการจัดการความรู้
4. กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวข้ อความรู้ที่ทําให้ บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
5. ประเมินสถานะความรู้และรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ที่มี
6. ออกแบบรูปแบบและคัดเลือกเครื่ องมือบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสม
7. กําหนดกรอบการดําเนินการ แผนงาน และทีมงาน
8. ดําเนินการบริ หารจัดการความรู้
9. ประเมินผลตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
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ส่ วนที่ 3
แผนการจัด การความรู้ ส าํ นัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
การจัดการความรู้สํานักคอมพิวเตอร์ มุง่ ให้ องค์กรนันเกิ
้ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภายในองค์กร ทําให้ เกิด
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยเริ่ มจากให้ มีการจัดการความรู้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ให้ ออกมาอยู่ในรู ปแบบที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร สามารถนําไปใช้ และเมื่อมีการใช้ งานสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้ เกิดแนวปฏิบตั ิที่
ดี เพื่อให้ องค์กรมีประสิทธิ ภาพในการทํางานที่ดียิ่งขึ ้น บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ ้น เพื่อให้ การ
บริการของสํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นที่พอใจของผู้ใช้ บริการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีความรู้ความเข้ าใจด้ านการจัดการองค์ความรู้ เพื่อมาใช้ ในการพัฒนา
งาน โดยมีการกําหนดระดับขันการจั
้
ดการความรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี ้
1. ระดับ บุค คล (Personal KM) หมายถึง บุคลากรภายในองค์กรมีความตระหนักด้ านการจัดการ
ความรู้ และสามารถจัดการความรู้ที่มีอยูใ่ นตนเองได้ โดยมีการจัดทําคูม่ ือหรื อขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน
ตามสายงานอย่างครบถ้ วน
2. ระดับ ฝ่ าย (Department, Project, Team KM) หมายถึง บุคลากรภายในฝ่ ายมีการจัดการองค์
ความรู้และสามารถให้ บคุ ลากรที่ปฏิบตั งิ านภายในฝ่ ายปฏิบตั ริ ่วมกันได้
3. ระดับ องค์ ก ร (Organization-wide KM) หมายถึง บุคลากรภายในองค์กรสามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ข้ ามสายงานและนํามาประยุกต์ได้
4. ระดับ องค์ ก รภายนอก (Inter-Organization KM) หมายถึง องค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั
องค์กรภายนอก
ดังนัน้ เพื่อให้ การจัดทําแผนการจัดการความรู้สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักคอมพิวเตอร์ จงึ ได้ กําหนดวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ ดงั นี ้

วิส ัย ทัศน์ ก ารจัด การความรู้
องค์ ก รที่ม ีก ารจัด การความรู้อ ย่ างมีร ะบบเพื่อ ให้ เ ป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้
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พัน ธกิจ การพัฒนาการจัด การความรู้
สร้ างและจัดการองค์ความรู้ เพื่อใช้ ในการแบ่งปั นให้ แก่บุคลากรอย่างเป็ นระบบ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย

ประเด็น ยุท ธศาสตร์ ก ารจัด การความรู้
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 1 การพัฒนาศัก ยภาพบุค ลากรด้ านการจัด การความรู้
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีศกั ยภาพการจัดการองค์ความรู้
กลยุทธ์
- ส่งเสริ มการนําความรู้มาพัฒนางานทางด้ านวิชาชีพ
- ส่งเสริ มการสร้ างความรู้ความเข้ าใจด้ านการจัดการความรู้ในองค์กร
- พัฒนาผู้ร้ ูในองค์กรให้ มีความรู้ความเข้ าใจด้ านการจัดการความรู้
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาปรับ ปรุ งระบบและกลไกในการจัด การความรู้
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบและกลไกลในการจัดการความรู้
กลยุทธ์
- ส่งเสริ มและพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการความรู้
- กําหนดแนวทางการสร้ างแรงจูงใจในการจัดการความรู้
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 3 การพัฒนาระบบการจัด การความรู้ใ ห้ ม ีป ระสิท ธิภ าพ
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ให้ มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
- ส่งเสริ มและพัฒนาการจัดการความรู้ให้ มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 มีแผนภาพเทคโนโลยีในการกําหนดหลักองค์ความรู้หลัก
กลยุทธ์
- กําหนดทิศทางขององค์ความรู้หลักขององค์กรให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ของส่วนงาน
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ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 1 การพัฒนาศัก ยภาพบุค ลากรด้ านการจัด การความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้ มีความตระหนักด้ านการจัดการความรู้ และสามารถจัดการความรู้ ที่มีอยู่ในตนเองได้ รวมถึงการสร้ าง
บุคลากรต้ นแบบด้ านการจัดการความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้แก่บคุ ลากรอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านการจัดการความรู้

บุคลากรมี
ศักยภาพการ
จัดการองค์
ความรู้

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

ร้ อยละของ
บุคลากรที่มี
ศักยภาพการ
จัดการองค์ความรู้
ระดับบุคคล
(Personal KM)
ร้ อยละความเข้ าใจ
ของบุคลากรที่เข้ า
รับการอบรม

90

90

-

70

80

90

จํานวนของผู้ร้ ูใน
องค์กรให้ มีความรู้
ความเข้ าใจด้ าน
การจัดการความรู้

3

-

-

-

3

62

63

64

65

-

70

80

90

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

การดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

63

64

65

- กําหนดกรอบการ
 จัดทําคูม่ ือปฏิบตั ิงาน
ตามภาระงาน
- โครงการส่งเสริมการ
- 
จัดทําคูม่ ือการ
ปฏิบตั ิงานรายบุคคล
ส่งเสริ มการสร้ าง
- โครงการเสริมสร้ าง
- 
ความรู้ความเข้ าใจ
ความรู้ความเข้ าใจด้ าน
ด้ านการจัดการ
การจัดการความรู้ใน
ความรู้ในองค์กร
องค์กร
พัฒนาผู้ร้ ูในองค์กรให้ - โครงการอบรมสร้ าง
- 
มีความรู้ความเข้ าใจ
บุคลากรต้ นแบบด้ าน
ด้ านการจัดการ
การจัดการความรู้
ความรู้

-

-





คณะกรรมการ
จัดการความรู้





คณะกรรมการ
จัดการความรู้





งานบุคคล

ส่งเสริ มการนําความรู้
มาพัฒนางาน
ทางด้ านวิชาชีพ

62

งานบุคคล,
หัวหน้ าฝ่ าย

(3 คน ได้ แก่
- งานบุคคล
- ประสานมิตร
- องครักษ์ )

[ 14 ]

แผนการจัดการความรู้สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

เป้าประสงค์

เป้าหมายตัวชี ้วัดหลัก

ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาปรั บ ปรุ งระบบและกลไกในการจัด การความรู้
เพื่อให้ การจัดการความรู้ มีระบบและกลไกในการบริ หารจัดการ โดยมีการวางแผนในการจัดเก็บความรู้ ให้ เป็ นระบบและมีการดําเนินการติดตามผล
การดําเนินการจัดการความรู้ โดยมีการกําหนดตัวชี ้วัดด้ านการจัดการความรู้ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตารางที่ 5 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดการความรู้
ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

มีระบบและ
กลไกในการ
จัดการความรู้

มีระบบจัดเก็บ
และสืบค้ นองค์
ความรู้

1

จํานวนในการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการความรู้
ต่อปี
มีการกําหนด
ตัวชี ้วัดด้ านการ
จัดการความรู้
ให้ เป็ นส่วนหนึง่
ของตัวชี ้วัดใน
การประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน

2

มี

เป้าหมายตัวชี ้วัดหลัก
62

63

64

65

1

-

-

-

2

2

2

มี

มี

มี

มี

กลยุทธ์
ส่งเสริ มและพัฒนา
ระบบและกลไกใน
การจัดการความรู้

-กําหนดแนวทางการ
สร้ างแรงจูงใจในการ
จัดการความรู้

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

การดําเนินงาน
62

63

64

65

ผู้รับผิดชอบ

- ศึกษาและพัฒนา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
จัดเก็บและสืบค้ นองค์
ความรู้
- การติดตามและ
ประเมินผลการจัดการ
ความรู้









คณะกรรมการ
จัดการความรู้

- กิจกรรมการกําหนด
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานรายบุคคล

 





คณะกรรมการ
จัดการความรู้

-

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

[ 15 ]

แผนการจัดการความรู้สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

เป้าหมายตัวชี ้วัดหลัก
62

63

64

65

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- กิจกรรมเสริ มสร้ าง
แรงจูงใจด้ านการ
จัดการความรู้ (สะสม
แต้ ม)

การดําเนินงาน
62

63

64

65







ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

[ 16 ]

แผนการจัดการความรู้สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 3 การพัฒนาระบบการจัด การความรู้ใ ห้ ม ีป ระสิท ธิภ าพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้ มีประสิทธิภาพนันเป็
้ นส่วนสําคัญที่จะเป็ นส่วนที่ผลักดันให้ องค์กรก้ าวสูอ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู้ โดยเริ่ มจาก
บุคลากรมีการจัดเก็บองค์ความรู้ของตนเองผ่านเครื่ องมือการจัดการความรู้อย่างเป็ นระบบ มีการจัดทําขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน (Work Manual)จากนันนํ
้ าขันตอน
้
ปฏิบตั ิงานที่ทํางานร่ วมกันและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กนั จนเกิดเป็ นองค์ความรู้ ใหม่ เพื่อให้ ลดขันตอนการทํ
้
างาน (Lean) หรื อเกิดเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best
Practice) ในการทํางานจนกระทัง่ เกิดนวัตกรรมใหม่เกิดขึ ้นภายในองค์กร
เป้าหมายตัวชี ้วัดหลัก
เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาการ
จัดการความรู้
ให้ มี
ประสิทธิภาพ

จํานวนการลด
ขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงาน และ
การให้ บริการ
(Lean)
จํานวนแนว
ปฏิบตั ิที่ดี
(Best
Practice) ที่มี
การปรับใช้
ภายในองค์กร

62

63

64

65

18

-

6

6

6

6

-

2

2

2

กลยุทธ์
ส่งเสริ มและ
พัฒนาการจัดการ
ความรู้ให้ มี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

การดําเนินงาน
62 63 64 65

- ทบทวนขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงานและการ
ให้ บริการ

-







- กิจกรรมสร้ างแนว
ปฏิบตั ิที่ดีโดยใช้ การ
ถอดบทเรี ยน AAR

-







ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ าฝ่ าย
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แผนการจัดการความรู้สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ตารางที่ 8 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้ มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายตัวชี ้วัดหลัก
ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

มีแผนภาพ
เทคโนโลยีใน
การกําหนดองค์
ความรู้หลัก

แผนภาพ
เทคโนโลยีหลัก
ที่ใช้ ในการ
กําหนดองค์
ความรู้ของ
องค์กร
ร้ อยละการ
ดําเนินงานตาม
แผนภาพ
เทคโนโลยีหลัก

62

63

64

65

1

-

1

-

-

50

-

30

40

50

กลยุทธ์
กําหนดทิศทางของ
องค์ความรู้หลักของ
องค์กรให้ สอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์ของส่วน
งาน

การดําเนินงาน
62 63 64 65

ผู้รับผิดชอบ

- กําหนดและจําแนก
องค์ความรู้หลักที่ใช้
ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของส่วนงาน

-



-

-

หัวหน้ าฝ่ าย

- ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนภาพเทคโนโลยี
หลัก

-





 คณะกรรมการ
จัดการความรู้
และ หัวหน้ า
ฝ่ าย

[ 18 ]

แผนการจัดการความรู้สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

[ 19 ]

ส่ วนที่ 4
การนําแผนการจัด การความรู้ ไ ปสู่ก ารปฏิบ ัต ิ
การนําแผนการจัดการความรู้ที่ได้ นนไปสู
ั ้ ก่ ารปฏิบตั ิจะต้ องได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีไม่วา่ จะเป็ นใน
ส่วนของผู้บริ หารที่ให้ ความสําคัญกับการจัดการความรู้ และในส่วนของบุคลากรภายในหน่วยงานที่จะต้ องเห็นถึง
ความสําคัญในการจัดการความรู้ ว่าสิ่งที่มีการดําเนินการจัดเก็บความรู้ ที่มีอยู่ในตัวคนที่เป็ น Tacit Knowledge
แปลงออกมาให้ อยู่ในรู ปของ Explicit Knowledge โดยขันตอนการนํ
้
าแผนการจัดการความรู้ ไปสู่การปฏิบตั ินนก็
ั้
จะต้ องดําเนินการตามขันตอนทั
้
ง้ 9 ขันตอน
้
โดยในแต่ละขันตอนจะต้
้
องมีการกําหนดผู้ที่จะเข้ ามามีสว่ นร่วมในแต่
เพื่อให้ สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้ านการจัดการความรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ละขันตอน
้
ขันตอนการจั
้
ดการความรู้

ผู้รับผิดชอบ

1. ทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม (SWOT Analysis) ด้ านการ ทุกคนในหน่วยนงาน
จัดการ
2. จั ด ทํ า Focus group เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการ ทุกคนในหน่วยนงาน
กําหนดทิศทางการจัดการความรู้
3. กําหนดทิศทางและเป้าหมายการบริ หารจัดการความรู้ เพื่อ ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการความรู้
มุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์ของการจัดการความรู้
4. กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวข้ อความรู้ ที่ทําให้ หัวหน้ าฝ่ าย
บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
5. ประเมินสถานะความรู้และรูปแบบการบริหารจัดการความรู้

คณะกรรมการจัดการความรู้

6. ออกแบบรู ปแบบและคัดเลือกเครื่ องมือบริ หารจัดการความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้
ที่เหมาะสม
7. กําหนดกรอบการดําเนินการ แผนงาน และทีมงาน

คณะกรรมการจัดการความรู้

8. ดําเนินการบริ หารจัดการความรู้

คณะกรรมการจัดการความรู้

9. ประเมินผลตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้

คณะกรรมการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

[ 20 ]
การขับ เคลื่อ นแผนการจัด การความรู้
เพื่อให้ การผลักดันและการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
และบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี ้
ปี พ.ศ.

เป้าหมายการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้

2562

เตรี ยมความพร้ อมการจัดการความรู้

2563

ระดับบุคคล (Personal KM)
บุคลากรภายในองค์กรมีความตระหนักด้ านการจัดการความรู้ และสามารถจัดการความรู้ที่มีอยู่
ในตนเองได้ โดยมีการจัดทําคูม่ ือหรื อขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านตามสายงานอย่างครบถ้ วน

2564

ระดับฝ่ าย (Department, Project, Team KM)
บุคลากรภายในฝ่ ายมีการจัดการองค์ความรู้และสามารถให้ บคุ ลากรที่ปฏิบตั งิ านภายในฝ่ าย
ปฏิบตั ริ ่วมกันได้

2565

ระดับองค์กร (Organization-wide KM)
บุคลากรภายในองค์กรสามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ข้ามสายงานและนํามาประยุกต์ได้
ดําเนินการระดับองค์กรภายนอก (Inter-Organization KM)
องค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั องค์กรภายนอก

การติด ตามและประเมิน ผล
เพื่อให้ การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ สํานักคอมพิวเตอร์ บรรลุเป้าหมายตามแผนการ
จัดการความรู้ที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักคอมพิวเตอร์ จงึ ควรมีการดําเนินการดังนี ้
1. กําหนดให้ มีคณะกรรมการบริ หารที่ทําหน้ าที่ในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานการ
จัดการความรู้ประจําปี
2. กําหนดให้ มีการสร้ างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ เพื่อให้ เกิดการกระตุ้นให้ บคุ ลากรเกิดความรู้ สกึ
ในการสร้ างและจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กรให้ เป็ นระบบ
3. ให้ มีการกํ าหนดกรอบการประเมินตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้ ในแต่ละปี ตามการ
ขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้
4. ให้ นําตัวชี ้วัดของการจัดการความรู้ไปเป็ นส่วนหนึง่ ของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล
5. ให้ มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนการจัด การความรู้ และทิ ศ ทางของการจัด การความรู้ ของ
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ของส่วนงาน
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ส่ วนที่ 5
แนวทางในการพัฒนาการจัด การความรู้ ใ นอนาคต
การจัดการความรู้ นนถื
ั ้ อเป็ นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนางานของสํานักคอมพิวเตอร์ หากขาดความรู้
ใหม่ในการให้ บริ การแล้ ว สํานักคอมพิวเตอร์ ก็จะไม่เกิดการบริ การงานที่ มีประสิทธิ ภาพ ดังนันการที
้
่ จะทําให้
บุคลากรทุกคนในส่วนงาน เข้ าใจและรับรู้ ได้ ถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ นัน้ เป็ นส่วนสําคัญ การหา
ความรู้ ในปั จจุบนั นันมี
้ มากมายแต่การที่จะนําความรู้ นนมาใช้
ั้
หรื อนํามาพัฒนาต่อยอดนันเป็
้ นเรื่ องสําคัญ สํานัก
คอมพิวเตอร์ ต้องให้ ความสําคัญกับการที่นําความรู้ มาใช้ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน นอกจากหน่วยงานมีการพัฒนา
แล้ วบุคลากรภายในหน่วยงานก็จะมีการพัฒนา สามารถพัฒนาตนเองไปสูก่ ารปรับเปลี่ยนที่ดีขึ ้น
การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ ในการสร้ างกลยุทธ์ องค์ความรู้ ส่วนงานจะต้ องตอบได้ จะต้ องใช้ องค์
ความรู้ ด้ านใดเป็ นกลยุทธ์ เพื่อให้ การบริ การของสํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นที่พอใจของผู้ใช้ บริ การ ดังนัน้ จึงต้ องมี
กระบวนการในการคัดเลือกองค์ความรู้ ที่เกิดจากภาพในอนาคตขององค์กรว่าจะเดินไปในทิศทางใด และจําแนก
องค์ความรู้ นันให้
้ ตรงกับบุคลากรในฝ่ ายแต่ละฝ่ าย เพื่อที่จะได้ ช่วยกันผลักดันองค์กรต่อไป โดยขันตอนในการ
้
พัฒนาการจัดการองค์ความรู้นนั ้ มีดงั นี ้
1. ระบุปัญหา (Identify the problem) เป็ นการรวบรวมข้ อมูลและค้ นหาปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ ในองค์ กรที่
จําเป็ นต้ องแก้ ไข จากนันทํ
้ าการพิจารณาว่าองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในส่วนงานมีเพียงพอที่จะแก้ ไขปั ญหา
้
เหล่านันได้
้ หรื อไม่ ส่วนงานต้ องได้ รับความรู้ในส่วนใดเพิ่มเติมเพื่อที่แก้ ไขปั ญหานันๆได้
2. การจัด เตรี ย มกระบวนการเปลี่ ย นแปลง (Prepare for change) เป็ น การออกแบบขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาองค์ความรู้ ว่าการดําเนินการแบบใดที่ดําเนินการไปแล้ วแต่ไม่สามารถทํา
ให้ องค์กรเกิดการพัฒนาก็ต้องมีการปรับกระบวนการเพื่อหากระบวนการที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีในการ
ปฏิบตั งิ าน (Best Practice) ให้ เกิดขึ ้น
3. การสร้ างทีมงานสําหรับพัฒนาองค์ความรู้ (Create the team) ต้ องมีการสร้ างทีมงานด้ านการพัฒนา
องค์ความรู้อย่างเข้ มแข็ง ซึง่ จะเป็ นผู้รับผิดชอบการบริ หารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร ซึง่ อาจจะ
เป็ นตัวแทนในแต่ละฝ่ ายหรื อตัวแทนจากประสานมิตรและองครักษ์ และเจ้ าหน้ าที่บริ หารงานบุคคล
เป็ นผู้นําในการบริ หารจัดการความรู้ โดยอาจจะมีโครงการนําร่ องให้ บคุ ลากรนําองค์ความรู้ ต่างๆมา
แก้ ไขปั ญหาในการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น
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4. กําหนดองค์ประกอบต่างๆขององค์ความรู้ (Map out the knowledge) มีการกําหนดแยกประเภทองค์
ความรู้ภายในองค์กรว่า การดําเนินการจัดเก็บองค์ความรู้นนจะต้
ั ้ องจัดเก็บจากแหล่งใด และผู้ใดเป็ น
ผู้ที่มีองค์ความรู้นนอยู
ั ้ ภ่ ายในส่วนงาน เพื่อให้ ง่ายต่อการใช้ งานและแก้ ปัญหาภายในส่วนงาน
้
5. สร้ างกลไกในการตอบสนองกลับ (Create a feedback mechanism) เป็ นการกํ าหนดขันตอนและ
กระบวนการในการรับฟั งข้ อคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร โดยอาจจะมีระบบที่ให้ บุคลากรสามารถ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นของส่วนงานกลับมายังผู้บริหารหรื อหัวหน้ าฝ่ ายได้ ช่วยกัน
เพื่อแก้ ไขปั ญหาในอนาคต
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ภาคผนวก 1
คํานิยามที่เ กี่ยวข้ อ ง
คําศัพท์

คําอธิบาย

การจัดการความรู้
(Knowledge Management)

การรวบรวม สร้ าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ ความรู้ใน
องค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้ อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้ เกิด
ความรู้ และปัญญาในที่สดุ
ความรู้แบบฝังลึก
เป็ นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้ คาํ พูดได้ มีรากฐานมาจากการ
กระทําและประสบการณ์ มีลกั ษณะเป็ นความเชื่อ ทักษะ และเป็ นอัต
(Tacit Knowledge)
วิสยั (Subjective) ต้ องการการฝึ กฝนเพื่อให้ เกิดความชํานาญ มี
ลักษณะเป็ นเรื่องส่วนบุคคล
ความรู้ชดั แจ้ ง เป็ นความรู้ที่รวบรวมได้ งา่ ย จัดระบบและถ่ายโอนโดยใช้
ความรู้ชดั แจ้ ง
วิธีการดิจิทลั มีลกั ษณะเป็ นวัตถุดบิ (Objective) เป็ นทฤษฏี สามารถ
(Explicit Knowledge)
แปลงเป็ นรหัสในการถ่ายทอดโดยวิธีการที่เป็ นทางการ ไม่จําเป็ นต้ อง
อาศัยการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น นโยบายของ
องค์กร กระบวนการทํางาน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เป้าหมาย
และความสามารถขององค์กร
การจัดการความรู้ระดับบุคคล
บุคลากรภายในองค์ กรมีความตระหนักด้ านการจัดการความรู้ และ
(Personal KM)
สามารถจัด การความรู้ ที่ มี อยู่ในตนเองได้ โดยมี การจัดทํ า คู่มื อ หรื อ
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านตามสายงานอย่างครบถ้ วน
บุคลากรภายในฝ่ ายมีการจัดการองค์ความรู้ และสามารถให้ บคุ ลากรที่
การจัดการความรู้ระดับฝ่ าย
(Department, Project, Team KM) ปฏิบตั งิ านภายในฝ่ ายปฏิบตั ริ ่วมกันได้
การจัดการความรู้ระดับองค์กร
บุคลากรภายในองค์ กรสามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ข้ ามสายงานและ
(Organization-wide KM)
นํามาประยุกต์ได้
การจัดการความรู้ระดับองค์กรภายนอก องค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั องค์กรภายนอก
(Inter-Organization KM)
กิจกรรมการถอดบทเรี ยน AAR
การถอดบทเรี ยนเป็ นทัง้ แนวคิดและเครื่ องมือ ซึ่ง เป็ นวิธีหนึ่งในการ
จัด การความรู้ โดยเป็ น กระบวนการดึง องค์ ค วามรู้ จากการทํ า งาน
(After Action Review)
ออกมาใช้ เป็ นทุนในการทํางาน เพื่อยกระดับให้ ดียิ่งขึ ้น
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ภาคผนวก 2
คณะทํางานจัด ทําแผนการจัด การความรู้ ส าํ นัก คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2562-2565
1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้
(นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)
2. ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้
(นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศกั ดิ)์
3. หัวหน้ าฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(นางสาวสุวิมล คงศักดิต์ ระกูล)
4. หัวหน้ าฝ่ ายระบบสารสนเทศ
(นางสาวพรทิพย์ พงษ์ สวัสดิ)์
5. นางสาวอมรรัตน์ เอื ้อมานะสกุล
6. นายภัทรชัย ไชยมงคล
7. นางสาวสุธิสา แจ่มสุข
8. นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
9. นายสมภพ ศรี เอียง
10. นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
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