แผนการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ สานักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ มีกำรสร้ ำง และกำรพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ และสังคมแห่งกำรเรี ยนรู้ ซึ่งต้ องมีกำรจัดกำร
ควำมรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้ โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่กระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล หรื อ
เอกสำรมำพัฒ นำให้ เ ป็ น ระบบ เพื่ อให้ ทุกคนในองค์ก รสำมำรถเข้ ำ ถึง ควำมรู้ และพัฒ นำตนเองให้ เ ป็ นผู้ร้ ู รวมทัง้
ปฏิบตั งิ ำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันส่งผลให้ สำนักคอมพิวเตอร์ มีควำมสำมำรถในเชิงแข่ งขันสูงสุด กระบวนกำรในกำร
บริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ประกอบด้ วย กำรระบุควำมรู้ กำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำรจัดเก็บ กำรเข้ ำถึงข้ อมูล และ
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทงภำยในและภำยนอกองค์
ั้
กร กำรสร้ ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรี ยนรู้ภำยในองค์กร กำร
กำหนดแนววิธีปฏิบตั ิงำน ตลอดจนกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริ หำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร
ให้ ดียิ่งขึ ้น
ตำมแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี มหำวิทยำลัยศรี นครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 – 2567) ในประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1 สร้ ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรี ยนรู้ในทุกศำสตร์ และสำขำวิชำให้ มีคณ
ุ ภำพ เป้ำประสงค์ 1.4 สร้ ำง
และพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำกำระบวนกำรเรี ยนรู้ กลยุทธ์ คือ SAP9 : โครงกำรกำรสร้ ำงและพัฒนำกำรจัดกำรองค์
ควำมรู้และกระบวนกำรเรี ยนรู้ และ RAP17 โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรควำมรู้
โดยสอดคล้ อ งกับ แผนกลยุท ธ์ ส ำนัก คอมพิ ว เตอร์ ด้ ำ นกำรพัฒ นำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภำพในกำร
ค้ นคว้ ำวิจยั และกำรเรี ยนกำรสอน ด้ ำนบริ กำรวิชำกำรคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ ำนกำรพัฒนำแนว
ปฏิบตั ทิ ี่ดีเพื่อเสริมสร้ ำงควำมเข้ มแข็งด้ ำนกำรประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

กำรจัดกำรควำมรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินกำรตำมแผนกำรดำเนินงำนระยะยำว โดยมีแผนกำรทำงำนระยะสัน้
รำยปี เพื่อดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ อย่ำงยัง่ ยืนต่อไป
ตารางแผนการดาเนินการระยะยาว
ดาเนินงาน ปี งบประมาณ

กิจกรรม

ผลลัพธ์

จัดทำเครื่ องมือกำรจัดกำรควำมรู้สนู่ วัตกรรมใหม่
และเผยแพร่กำรจัดกำรควำมรู้ให้ ทวั่ ถึงทังหน่
้ วยงำน
จัดหมวดหมูอ่ งค์ควำมรู้ และปลูกฝังกำรจัดกำรควำมรู้
สูเ่ ครื่ องมือมำกขึ ้น
ผลักดันกำรสร้ ำงบทควำม (ควำมรู้) และจัดเก็บสูเ่ ครื่ องมือ
มำกขึ ้น โดยส่งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ ำนวิชำชีพ

ได้ เครื่ อ งมื อ และเผยแพร่ ก ำร
จัดกำรควำมรู้ตอ่ หน่วยงำน
จำแนกควำมรู้ออกเป็ นหมวดหมู่

1

2551

2

2552

3

2553-2554

4

2555

เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ ควำมรู้ ระหว่ำงกลุ่ม ผู้สนใจ
กำรจัดกำรควำมรู้ (COP)

5

2556

6

2557

เพิ่มบทควำม (ควำมรู้) ให้ ครบทุกหมวดหมูข่ ององค์ควำมรู้
ที่จดั ตังขึ
้ ้น
เผยแพร่องคร์ ควำมรู้ และแนวปฏิบตั ิที่ดี

7

2558

กำรจัดกำรข้ อมูลและสำรองข้ อมูลดิจิตอลระหว่ำงสำนัก
คอมพิวเตอร์ และสำนักหอสมุดกลำง ระยะที่ 1

8

2559

กำรจัดกำรข้ อมูลและสำรองข้ อมูลดิจิตอลระหว่ำงสำนัก
คอมพิวเตอร์ และสำนักหอสมุดกลำง ระยะที่ 2

9

2560

ปลูกฝั งกำรจัดกำรควำมรู้ สู่บุคลำกรยุคใหม่ และทบทวน
แนวปฏิบตั ิที่มีในองค์กรให้ ทนั สมัย

เ ค รื่ อ ง มื อ มี ค ว ำ ม รู้ เ พิ่ ม ขึ ้น
ทั ง้ ควำมรู้ จำกกำรฝึ กอบรม
สั ม ม น ำ แ ล ะ ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบตั ิกำร
เกิดบทควำม (ควำมรู้) ที่ผำ่ นกำร
แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ ระหว่ำงกลุ่ม
ผู้สนใจกำรจัดกำรควำมรู้ (COP)
มี บ ทควำมทุ ก หมวดหมู่ อ งค์
ควำมรู้
เผยแพร่ อ งค์ ค วำมรู้ และแนว
ปฏิบตั ิที่ดีให้ ได้ รับกำรใช้ งำน
ระบบจัด กำรข้ อ มูลและสำรอง
ข้ อมูลดิจิตอล และแนวปฏิบตั ิที่ดี
จำกกำรแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ระบบจัด กำรข้ อ มูลและสำรอง
ข้ อมูลดิจิตอล และแนวปฏิบตั ิที่ดี
จำกกำรแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
สร้ ำงจิ ต ส ำนึ ก ให้ บุ ค ลำกรได้
ตระหนักถึงองค์ควำมรู้ ที่มีอยู่ใน
องค์กร

ตารางแผนการดาเนินการระยะสัน้ ปี 2551
กิจกรรม

1

กิจกรรม
จัดทาเครื่องมือการจัดการความรู้ส่ นู วัตกรรมใหม่
และเผยแพร่ การจัดการความรู้ให้ ท่ วั ถึงทัง้ หน่ วยงาน
ประชุมจัดหำเครื่ องมือเพื่อจัดเก็บควำมรู้สนู่ วัตกรรมใหม่

2

จัดทำเครื่ องมือในรูปแบบเว็บไซต์

3
4

จัดกิจกรรมเผยแพร่เครื่ องมือกำรจัดกำรควำมรู้
จัดอบรมกำรใช้ เครื่ องมือกำรจัดกำรจัดกำรควำมรู้

ผลลัพธ์
ได้ เครื่องมือและเผยแพร่ การจัดการ
ความรู้ต่อหน่ วยงาน
ไ ด้ เ ค รื่ อ ง มื อ จั ด เ ก็ บ ค ว ำ ม รู้
mediawiki tools
ไ ด้ เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ พื่ อ จั ด เ ก็ บ ค ว ำ ม รู้
http://chilchil.swu.ac.th
กิจกรรมเผยแพร่เครื่ องมือกำรจัดกำรควำมรู้
บุคคลกำรสำมำรถใช้ เครื่ องมือกำรจัดกำร
ควำมรู้

ตารางแผนการดาเนินการระยะสัน้ ปี 2552
กิจกรรม

1
2
3

กิจกรรม
จัดหมวดหมู่องค์ ความรู้
และปลูกฝั งการจัดการความรู้ส่ เู ครื่องมือมากขึน้
ประชุมคณะกรรมกำรกลุม่ ย่อย ในกำรจัดหมวดหมูค่ วำมรู้
ปรับเปลีย่ นเว็บไซต์ให้ มีหมวดหมูก่ ำรจัดกำรควำมรู้
จัดประชุมเพื่อเผยแพร่ กำรนำบทควำมสูห่ มวดหมูท่ ี่เหมำะสม

4

เผยแพร่และให้ คำแนะนำในกำรจัดหมวดหมูบ่ ทควำม (ควำมรู้)

ผลลัพธ์
จาแนกความรู้ออกเป็ นหมวดหมู่
ได้ หมวดหมูใ่ นกำรจำแนกบทควำม (ควำมรู้)
ได้ หมวดหมูใ่ นกำรจำแนกบทควำม (ควำมรู้)
บุคลำกรเข้ ำใจกำรนำบทควำม (ควำมรู้) เข้ ำ
สูห่ มวดหมูท่ ี่กำหนดขึ ้น
บุคลำกรเข้ ำใจกำรนำบทควำม (ควำมรู้) เข้ ำ
สูห่ มวดหมูท่ ี่กำหนดขึ ้น

ตารางแผนการดาเนินการระยะสัน้ ปี 2553 - 2554
กิจกรรม

กิจกรรม
ผลักดันการสร้ างบทความ (ความรู้) และจัดเก็บสู่เครื่องมือมากขึน้
โดยส่ งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้ านวิชาชีพ

1

ประชุมเพื่อผลักดันส่งเสริ มกำรสร้ ำงบทควำม (ควำมรู้) สูเ่ ครื่ องมือ

2

ประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบ “บทควำมที่ดี” เพื่อเป็ นแนวทำง
ให้ ผ้ จู ดั เก็บควำมรู้ไปในทิศทำงเดียวกัน
จัดกิจกรรมส่งเสริ มสร้ ำงแรงจูงใจให้ ผ้ จู ดั เก็บควำมรู้ดีเด่น
และกระตุ้นผู้ยงั ไม่ชำนำญในกำรจัดกำรควำมรู้สเู่ ครื่ องมือ
จัดกิจกรรมอบรมกำรใช้ เครื่ องมือกำรจัดกำรควำมรู้
ภำยในหน่วยงำน และจำแนกบทควำม (ควำมรู้) ให้ ตรงตำมหมวดหมู่
จัดอบรมสัมมนำเชิญวิทยำกรเผยแพร่กำรจัดกำรควำมรู้

3
4
5

ผลลัพธ์
เครื่องมือมีความรู้เพิ่มขึน้
ทัง้ ความรู้จากการฝึ กอบรม
สัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
เกิ ด แนวทำงและนโยบำยกำร
ผลักดันกำรจัดกำรควำมรู้
ได้ รูปแบบ “บทควำมที่ดี”
ส่งเสริ มและสร้ ำงแรงจูงใจ
หน่วยงำนมีบุคลำกรสำมำรถนำ
ควำมรู้สเู่ ครื่ องมือ
ปลูกฝังกำรจัดกำรควำมรู้

ตารางแผนการดาเนินการระยะสัน้ ปี 2554 - 2555
กิจกรรม

1
2
3
4

กิจกรรม
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้
ระหว่ างกลุ่มผู้สนใจการจัดการความรู้ (COP)

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ควำมรู้ภำยในฝ่ ำยสูอ่ งค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้
สำนักคอมพิวเตอร์
ประชุมเพื่อแลกเปลีย่ นองค์ควำมรู้ระหว่ำงกลุม่ ผู้สนใจ (COP) เรื่ องเดียวกัน
จัดเก็บควำมรู้ที่สำมำรถเผยแพร่ออกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
(Explicit knowledge) เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี
จัดกิจกรรมประกวดควำมรู้ที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (Explicit knowledge)
จำกแหล่งควำมรู้ที่จดั เก็บไว้

ผลลัพธ์
เกิดบทความ (ความรู้) ที่ผ่าน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ าง
กลุ่มผู้สนใจการจัดการความรู้
(COP)
ทุ ก ฝ่ ำยได้ แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้
ควำมรู้ที่มีอยูใ่ นฝ่ ำย
ได้ องค์ควำมรู้ ที่สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ จริ ง
เกิ ด แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ส ำมำรถ
นำไปปฏิบตั ิได้ จริ ง
ส่ ง เสริ ม และสร้ ำงแรงจู ง ใจให้
หน่ว ยงำนก้ ำ วสู่องค์ กรแห่งกำร
เรี ยนรู้

ตารางแผนการดาเนินการระยะสัน้ ปี 2555 - 2556
กิจกรรม

1

กิจกรรม
เพิ่มบทความ (ความรู้) ให้ ครบทุกหมวดหมู่ขององค์ ความรู้ท่ จี ัดตัง้ ขึน้

2

กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ควำมรู้ภำยในฝ่ ำยสูอ่ งค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้
สำนักคอมพิวเตอร์
จัดทำคูม่ ือ หรื อแนวปฏิบตั ิที่ดีของกำรปฏิบตั ิงำน

3

เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (Explicit knowledge)

4

จัดเก็บองค์ควำมรู้บนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผลลัพธ์
มีบทความทุกหมวดหมู่องค์
ความรู้
ทุ ก ฝ่ ำยได้ แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้
ควำมรู้ที่มีอยูใ่ นฝ่ ำย
ได้ องค์ควำมรู้ ที่สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ จริ ง
บุ ค ลำกรมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำใจ
เพิ่มขึ ้น
เกิ ด องค์ ค วำมรู้ ที่ จั ด เก็ บ เป็ น
ห ม ว ด ห มู่ ผ่ ำ น เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ

ตารางแผนการดาเนินการระยะสัน้ ปี 2556 - 2557
กิจกรรม

กิจกรรม
เผยแพร่ องคร์ ความรู้ และแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ี

1

แลกเปลีย่ นองค์ควำมรู้ และแนวปฏิบตั ิที่ดีภำยในองค์กร

2

เผยแพร่องค์ควำมรู้ สูน่ ิสติ ในมหำวิทยำลัย

3

เผยแพร่องคร์ ควำมรู้ สูบ่ คุ ลำกรในมหำวิทยำลัย

4

จัดเก็บองค์ควำมรู้บนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผลลัพธ์
เผยแพร่ องค์ ความรู้ และแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีให้
ได้ รับการใช้ งาน
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และเครื่ องมือแนว
ปฏิบตั ิที่ดี
นิสิตได้ รับองคร์ ควำมรู้ และสำมำรถนำไปใช้
งำนได้
บุคลำกรได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และองค์ควำมรู้
เพิ่มขึ ้น
เกิ ด องค์ ค วำมรู้ ที่ จัด เก็ บ เป็ น หมวดหมู่ผ่ ำ น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ตารางแผนการดาเนินการระยะสัน้ ปี 2557 - 2558
กิจกรรม

1
2
3
4
5

กิจกรรม
การจัดการข้ อมูลและสารองข้ อมูลดิจติ อลระหว่ าง
สานักคอมพิวเตอร์ และสานักหอสมุดกลาง
ประชุมหำรื อแนวทำงกำรจัดเก็บข้ อมูล
และสำรองข้ อมูลดิจิตอล
จัดทำระบบจัดเก็บข้ อมูลและสำรองข้ อมูลดิจิตอล
จัดทำคูม่ ือ หรื อแนวปฏิบตั ิที่ดขี องกำรปฏิบตั งิ ำน
เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
(Explicit knowledge)
จัดเก็บองค์ควำมรู้บนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผลลัพธ์
ระบบจัดการข้ อมูลและสารองข้ อมูลดิจิตอล
และแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้เข้ ำร่วมกิจกรรมได้ แลกเปลีย่ นควำมรู้
เพื่อกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรข้ อมูล
เครื่ องมือจัดกำรข้ อมูลและสำรองข้ อมูลดิจิตอล
องค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ ำใจเพิม่ ขึ ้น
เกิดองค์ควำมรู้ที่จดั เก็บเป็ นหมวดหมู่
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ตารางแผนการดาเนินการระยะสัน้ ปี 2558 - 2559
กิจกรรม

1
2
3
4
5

กิจกรรม
การจัดการข้ อมูลและสารองข้ อมูลดิจติ อลระหว่ าง
สานักคอมพิวเตอร์ และสานักหอสมุดกลาง ระยะที่ 2
ประชุมหำรื อแนวทำงกำรจัดเก็บข้ อมูล
และสำรองข้ อมูลดิจิตอล ระยะที่ 2
จัดทำระบบจัดเก็บข้ อมูลและสำรองข้ อมูลดิจิตอล
จัดทำคูม่ ือ หรื อแนวปฏิบตั ิที่ดขี องกำรปฏิบตั งิ ำน
เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
(Explicit knowledge)
จัดเก็บองค์ควำมรู้บนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผลลัพธ์
ระบบจัดการข้ อมูลและสารองข้ อมูลดิจิตอล
และแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้เข้ ำร่วมกิจกรรมได้ แลกเปลีย่ นควำมรู้
เพื่อกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรข้ อมูล ระยะที่ 2
เครื่ องมือจัดกำรข้ อมูลและสำรองข้ อมูลดิจิตอล
องค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ ำใจเพิม่ ขึ ้น
เกิดองค์ควำมรู้ที่จดั เก็บเป็ นหมวดหมู่
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

