แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ สานักคอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. หลักการและเหตุผล
องค์ ก รที่ เ กิ ดขึ้ น ในสั ง คมทุ ก สั ง คมนั้ น มีอ งค์ ป ระกอบที่ ส ำคัญ 4 ด้ ำ น ด้ว ยกั นคื อ บุค ลำกร
งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ และกำรบริหำรหรือกำรจัดกำร ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ จะต้องมี
ลักษณะที่มีควำมสอดคล้องกัน มีควำมสมดุลซึ่งกันและกัน องค์ประกอบด้ำนบุคลำกรเป็นองค์ป ระกอบ
หนึ่งที่จะต้องทำหน้ำที่ปฏิบัติภำรกิจตำมที่ได้รับมอบหมำยในงำนที่แตกต่ำงกันไป เพื่อให้องค์กรนั้น ๆ
ได้ มี ก ำรเคลื่ อ นไหวและด ำเนิ น กำรไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมำยขององค์ ก รหรื อ เป้ ำ หมำยขององค์ ก รอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย นโยบำย และแผนงำนต่ำง ๆ
บุคลำกรที่เข้ำไปทำหน้ำที่ขององค์กรในตำแหน่งต่ำง ๆ นั้น จะต้องมีกำรปฏิบัติงำนให้สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี แต่มิใช่เพียงแต่ต้องกำรให้ภำรกิจดังกล่ำวสำเร็จไปด้วยดีในเชิงปริมำณเท่ำนั้น บุคลำกรที่
อยู่ในองค์กรจะต้องช่วยองค์กรให้มีควำมก้ำวหน้ำไปด้วยพร้อม ๆ กัน มีกำรพั ฒนำในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้
องค์กรสำมำรถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ที่มีภำรกิจเช่นเดียวกันได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้นบุคลำกรต้องจำเป็น
จะต้องมีกำรพัฒนำตนเองในด้ำนควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำที่ทันสมัยขึ้นไปอีก และรวมไปถึงกำรพัฒนำ
ทักษะต่ำง ๆ ที่เป็นของบุคลำกร เพื่อจะได้นำเอำควำมรู้ ควำมคิด ทักษะที่เพิ่มมำกขึ้นนั้นมำประยุกต์ใช้
ในงำนของตนเอง และสิ่งนั้นจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องที่ให้องค์กรได้รับกำรพัฒนำไปอีกทำงหนึ่ง
ควำมรู้ที่เกิดขึ้นในองค์กรทั้งที่เป็นควำมรู้ องค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่ในองค์กร และควำมรู้ใหม่ที่
ได้ม ำจำกกำรพั ฒนำบุ ค ลำกรที่ บุ ค ลำกรนั้นได้นำมำประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นกำรปฏิบัติงำน เพื่ อให้องค์ก รมี
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนที่เพิ่มมำกขึ้น ถือได้ว่ำเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องรักษำให้คงไว้ต่อไปใน
อนำคต ดังนั้นกระบวนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้นี้จึงต้องมีกำรพิจำรณำควบคู่ไปกับกำรพัฒนำบุคลำกร
เช่นเดียวกัน
ในองค์กรต่ำง ๆ นั้น กำรพัฒนำบุคลำกรจะต้องมีกำรกำหนดทิศทำงและแผนให้มีจุดมุ่งหมำย
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำบุคลำกรนั้นไปทำงหนึ่งเป็นผลโดยตรงกับบุคลำกรผู้
ได้รับกำรพัฒนำที่จะแสดงออกได้จำกควำมก้ำวหน้ำ ควำมเจริญเติบโตในกำรดำเนินงำน แต่อีกทำงหนึ่ง
ต้องคำนึงถึงก็คือองค์ควำมรู้ที่บุคลำกรได้มำจำกกำรพัฒนำนั้น จะต้องมีกำรจัดเก็บรวบรวมเอำไว้ใน
องค์กรเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่ำจะสูญสิ้นไปหรือคงอยู่ไว้ในตัวบุคลำกรนั้น ๆ ควำมรู้ที่นี้จะเป็นประโยชน์
กับองค์กร และบุคลำกรอื่น ๆ อีกมำกมำย ดังนั้นกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่ำงแท้จริง
องค์กรต้องคำนึงถึงควำมรู้ที่ได้มำนั้น ต้องมีกระบวนกำรจัดกำรเพื่อให้ควำมรู้นั้นคงอยู่ในองค์กร และ
พร้อมที่จะถูกนำมำใช้ในโอกำสต่อไปได้อย่ำงดี
ปั จ จุ บั น ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรในองค์ ก รนั้น ไม่ ใ ช่ แ ต่ เ พี ย งเกิ ด ขึ้ น กั บ
บุคลำกรและกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้กับองค์กรเท่ำนั้น กำรดำเนินกำรที่จะจัดให้

ควำมรู้ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นนั้ น เป็ น ประโยชน์ต่ อ ไปในอนำคตกั บบุ ค ลำกรและองค์ก รนั้ น จึ งจ ำเป็น ต้ อ งมี
กระบวนกำรที่จัดกำรที่พัฒนำบุคลำกรและควำมรู้นั้นเป็นประโยชน์กับองค์กรต่อไป
นโยบำยหรือแผนกำรพัฒนำบุ คลำกรจึงเป็นส่วนสำคัญอีก อย่ำงหนึ่งที่อยู่ ในงำนกำรบริหำร
จัดกำรบุคคลหรือทรัพยำกรมนุษย์ องค์กรต่ำง ๆ ในปัจจุบันได้ตระหนักถึงกำรพัฒนำบุคลำกรมำกยิ่งขึ้น
ในด้ำนควำมรู้ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องในงำน และรวมไปถึงลักษณะทำงด้ำนควำมผูกพันที่มีต่ อองค์กรควำม
พึงพอใจในงำนที่บุคลำกรนั้น ๆ ได้ปฏิบัติอยู่ องค์กรต่ำง ๆ จึงต้องกำหนดให้มีแผนงำนพัฒนำบุคลำกร
เพิ่มเติมจำกงำนบริหำรบุคคลทั่วไปอีกส่วนหนึ่ง กำรพัฒนำบุคลำกรที่ดี จึงต้องคำนึงถึงขั้นตอนตั้งแต่
ขั้นตอนแรกที่จะเริ่มให้มีกำรพัฒนำ และผลลัพธ์ที่จะส่งผลให้กับองค์กรด้วย ในฐำนะที่องค์กรจะคงอยู่
ต่อไปในอนำคต โดยเฉพำะผลกำรพัฒนำในด้ำนควำมรู้
สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีภำรกิจที่สนับสนุน
ทำงด้ำนวิชำกำรให้กับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่มีภำรกิจกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย
ซึ่งภำรกิจดังกล่ำวนั้นเกี่ยวข้องเป็นอย่ำงมำกกับเทคโนโลยีทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะให้ทำให้ภำรกิจของมหำวิทยำลัยดำเนินไปได้อย่ำง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ดังนั้น บุคลำกรที่เข้ำทำหน้ำที่ในสำนักคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นจะต้องมีควำมรู้
ควำมสำมำรถที่จะสำมำรถได้รับกำรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เทคโนโลยี ต่ำ ง ๆ และสำมำรถประยุ ก ต์มำใช้ใ นงำนของส ำนัก คอมพิ วเตอร์ไ ด้อย่ ำงดีและมีก ำรนำ
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำประยุคใช้ เพื่อให้องค์ควำมรู้ ที่ได้จำกกำรพัฒนำบุคลำกรถูกจัดเก็บภำยใน
องค์กรอย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถก่อให้เกิดผลดีต่อบุคลำกรและองค์กรในด้ำนควำมรู้ในด้ำนต่อไป
ประกอบกับนโยบำยหรือยุทธศำสตร์ของรัฐบำล และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ต้องให้มีแผนงำน
นโยบำย และกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น และถือเป็นส่วน
หนึ่งของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของหน่วยงำนด้วย สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ดำเนินกำร
จัดทำแผนงำนกำรพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมชัดเจนและ
สำมำรถปฏิบัติได้ เพื่อให้เป็นกำรเสริมและสนับสนุนภำรกิจที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลำกรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถในงำนหรือ
วิชำชีพ หรือหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ให้มำกยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อให้บุค ลำกรของส ำนัก คอมพิวเตอร์ไ ด้มีก ำรนำเอำควำมรู้ที่ไ ด้รับกำรพั ฒนำนั้น มำ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติภำรกิจของสำนักคอมพิวเตอร์มำกยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อให้มีกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ที่ได้จำกกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลำกร

2.4 เพื่อให้บุ ค ลำกรของสำนัก คอมพิ วเตอร์ไ ด้มีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่ งขึ้น
ภำยหลังกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
2.5 เพื่อให้บุคลำกรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้มีควำมผูกพันกับองค์กรมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจำก
กำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น
2.6 เพื่ อ วำงแนวทำงที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ กั บ หน่ ว ยงำนในกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรของส ำนั ก
คอมพิวเตอร์ในอนำคต
3. เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดเป้ำหมำยให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักคอมพิวเตอร์ ในกำร
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
 ด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพที่ใช้ในงำน
 ด้ำนกำรพัฒนำวิชำกำรด้ำนอื่น ๆ ที่จะมำสนับสนุนงำนในหน้ำที่
 ด้ำนกำรพัฒนำทักษะในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ
 ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำร
ซึ่งเป้ำหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น บุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์จะได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำ
โดยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้
 กำรฝึกอบรมระยะสั้นวิชำชีพ/วิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
 กำรฝึกอบรมระยะยำวในวิชำชีพ/วิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
 กำรประชุมสัมมนำในสำขำวิชำชีพ/วิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในสำขำวิชำชีพ/วิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
 กำรศึกษำดูงำนในวิชำกำร/วิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กิจกรรมต่ำง ๆ ที่กำหนดข้ำงต้นนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ส่งเสริมให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมใน
กิจกรรมทั้งที่สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินกำรจัดกิจกรรมเอง และกิจกรรมที่หน่วยงำนภำยนอกจัดขึ้น
นอกจำกนั้นสำนักคอมพิวเตอร์ยังได้กำหนดให้บุคลำกรที่เข้ำร่วมกำรพัฒนำบุคลำกรได้นำเสนอ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ได้รับกำรเพิ่มเติมต่อสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสำนักคอมพิวเตอร์จะได้ดำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ต่อไปเพื่อให้ควำมรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นองค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรพัฒนำองค์กร
และบุ คลำกรต่อไป และมีก ำรประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรจัดกำรควำมรู้เ พื่อนำมำพัฒนำ
ปรับปรุง ต่อไป

4. ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
บุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำ
บุคลำกรอย่ำงน้อย 1 กิจกรรม และมีกำรดำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ที่บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำมำนั้นมี
กำรจัดกำรตำมขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วนทุก
กิจกรรมของกำรพัฒนำบุคลำกรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
5. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำ
บุคลำกรและกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 1,760,100.- บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสน
หกหมื่นหนึ่งร้อยบำทถ้วน) จำกงบประมำณเงินรำยได้แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำกำรศึกษำ ผลผลิต
ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ โดยจำแนกกิจกรรมต่ำงๆดังแสดงในตำรำงที่ 1 ดังนี้
ตำรำงที่ 1 งบประมำณกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรจัดกำรควำมรู้ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายการ
ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
ทุนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำที่จัดเอง
ค่ำใช้จ่ำยเจรจำควำมร่วมมือและศึกษำดูงำน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
60,000.00
60,000.00
1,240,100.00
350,000.00
50,000.00
1,760,100.00

แหล่งเงิน
งบประมำณเงินรำยได้
งบประมำณเงินรำยได้
งบประมำณเงินรำยได้
งบประมำณเงินรำยได้
งบประมำณเงินรำยได้

ประเภท
งบดำเนินงำน
งบดำเนินงำน
งบเงินอุดหนุน
งบรำยจ่ำยอื่น
งบรำยจ่ำยอื่น

อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำบุคลำกร สำนักคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่กล่ำวในตอนต้นยังมี
ส่วนที่ไม่ต้องใช้งบประมำณของหน่วยงำนด้วยเช่นกัน
6. แผนกำรดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรจัดกำรควำมรู้
ในกำรพัฒนำบุคลำกร สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดแผนกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับภำระงำน
ของบุคลำกร ซึ่งประกอบไปด้วยกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนทักษะในกำรปฏิบัติงำน ด้ำน
กำรบริหำรและด้ำนควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่ ดังแสดงในตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 แผนการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทการพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนำด้ำนวิชำชีพ
ด้ำนคอมพิวเตอร์

กิจกรรม
ฝึกอบรมระยะสั้น
ฝึกอบรมระยะสั้น
ฝึกอบรมระยะยำว
ฝึกอบรมระยะยำว
ประชุมสัมมนำ
ประชุมสัมมนำ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
ศึกษำดูงำนด้ำนคอมพิวเตอร์
ศึกษำดูงำนด้ำนคอมพิวเตอร์

งบ
ต.ค.
ประมาณ 55
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

ส.ค.
56

ก.ย.
56

.
ประเภทการพัฒนาบุคลากร
2. พัฒนำด้ำนวิชำกำรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม
ฝึกอบรมระยะสั้น
ฝึกอบรมระยะสั้น
ฝึกอบรมระยะยำว
ฝึกอบรมระยะยำว
ประชุมสัมมนำ
ประชุมสัมมนำ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
ศึกษำดูงำนด้ำนคอมพิวเตอร์
ศึกษำดูงำนด้ำนคอมพิวเตอร์

งบ
ต.ค.
ประมาณ 55
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

ส.ค.
56

ก.ย.
56

ประเภทการพัฒนาบุคลากร

3. พัฒนำทักษะในกำร
ปฏิบัติงำน

กิจกรรม

ฝึกอบรมระยะสั้น
ฝึกอบรมระยะสั้น
ฝึกอบรมระยะยำว
ฝึกอบรมระยะยำว
ประชุมสัมมนำ
ประชุมสัมมนำ
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ศึกษำดูงำนด้ำนคอมพิวเตอร์
ศึกษำดูงำนด้ำนคอมพิวเตอร์

งบ
ต.ค.
ประมาณ 55

ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

ส.ค.
56

ก.ย.
56

ประเภทการพัฒนาบุคลากร

4. พัฒนำด้ำนกำรบริหำร

กิจกรรม

ฝึกอบรมระยะสั้น
ฝึกอบรมระยะสั้น
ฝึกอบรมระยะยำว
ฝึกอบรมระยะยำว
ประชุมสัมมนำ
ประชุมสัมมนำ
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ศึกษำดูงำนด้ำนคอมพิวเตอร์
ศึกษำดูงำนด้ำนคอมพิวเตอร์

งบ
ต.ค.
ประมาณ 55

ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

ส.ค.
56

ก.ย.
56

ประเภทการพัฒนาบุคลากร

5. พัฒนำควำมก้ำวหน้ำใน
ตำแหน่งหน้ำที่

กิจกรรม

กำรกำหนดควำมก้ำวหน้ำใน
ตำแหน่ง (Career Path)
กำรวิเครำะห์สมรรถนะของ
ตำแหน่ง (Competencies)
กำรพัฒนำสมรรถนะ
กำรดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่ง
หน้ำที่
กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่ง
หน้ำที่

ต.ค.
55

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

ส.ค.
56

ก.ย.
56

แผนกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้ในตำรำงที่ 2 แต่ไม่ได้ระบุกิจกรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจำกกำรจัด กิจกรรมต่ำง ๆ นั้น
ที่บ่งบอกรำยละเอียดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะที่ต้องรอกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก และภำยในมหำวิทยำลัยที่เป็นผู้จัดกิจกรรมประเภทต่ำง ๆ นั้น
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้จะต้องมีกำรดำเนินกำรควบคู่กันไปพร้อมกำรพัฒนำบุคลำกรทุกกิจกรรม ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดแผนกำรดำเนิ นงำน
กำรจัดกำรควำมรู้ดังแสดงในตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 แผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กิจกรรม
1.กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่/เพิ่มเติม
2.กำรสืบหำแหล่งควำมรู้ที่บคุ ลำกรสมำรถรับกำรพัฒนำ
3 กำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำ
บุคลำกร
5.กำรประเมินองค์ควำมรู้ทีได้รบั มำจำกกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
6.กำรประมวลและจัดกำรนำควำมรู้เข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรควำมรู้
7.กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ภำยนอกองค์กร
8.กำรพัฒนำปรับปรุงองค์ควำมรูท้ ี่มีให้มคี วำมสมบูรณ์ทันสมัย

ต.ค.
55

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

ส.ค.
56

ก.ย.
56

6. ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
1. บุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำน
วิชำชีพคอมพิวเตอร์ ด้ำนวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภำระงำนและวิชำชีพด้ำนทักษะ และด้ำนกำรบริหำรงำน
2. สำนักคอมพิวเตอร์มีกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ที่ได้จำกกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลำกร
3. สำนักคอมพิวเตอร์มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
4. สำนักคอมพิวเตอร์ได้ประโยชน์จำกกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ได้รับเพิ่มเติมใหม่
ของบุคลำกรทำให้หน่วยงำนมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรดำเนินงำนมำกยิ่งขึ้น
5. เพิ่มขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ได้รับโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำ
บุคลำกร
6. บุคลำกรมีควำมผูกพันและควำมสำมัคคีในองค์กรมำกขึ้น

