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แผนการจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีการศึกษา 2559
1. บทนา
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมควำมรู้ ต้ อ งมี ก ำรจั ด เก็ บ ควำมรู้ ใ น
หลำยหลำกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบฐำนข้อมูล เอกสำร เครือข่ำย คลังข้อมูล สำนักวิทยบริกำรฯ เป็นหน่วยงำนที่
ทำหน้ำที่ หักในกำรเป็ นแหล่ง เก็บรวบรวมควำมรู้ ต่ำงๆ รวมทั้ง เครื่องมือในกำรค้นหำสำรนิเทศอันได้แก่
บัตรรำยกำร บัตรคำถำมที่ใช้บ่อย ซึ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นฐำนควำมรู้ทั้งสิ้น ห้องสมุดประเภทแรกที่นำเอำกำร
จั ด กำรควำมรู้ เ ข้ ำ มำประยุ ก ต์ ใ ช้ ในกำรท ำงำนคื อ ห้ อ งสมุ ด เฉพำะต่ ำ งๆ ซึ่ ง ห้ อ งสมุ ด เฉพำะก็ มี
ทรัพยำกรสำรนิเทศที่เป็นเฉพำะสำขำวิชำ อันเอื้ออำนวยต่อกำรควบรวมควำมรู้เฉพำะด้ำนอยู่ก่อนแล้ว และ
ห้ อ งสมุ ด ก็ เหมื อนองค์ก รอื่น ๆ ที่ต้ อ งกำรกำรจัด กำรควำมรู้ ม ำพั ฒ นำควำมรู้ ใ นองค์ก รเช่น เดีย วกั น เช่ น
ห้ องสมุดจ ำเป็ น ต้อ งสร้ ำงควำมรู้ จ ำกสถิติ กำรใช้ข้ อมูล ทั้งสถิติก ำรเข้ำถึ งฐำนข้อมู ล กำรเข้ำใช้ห้ อ งสมุ ด
นอกจำกนี้ ห้ องสมุดยั งใช้ควำมรู้ ในกำรสร้ ำงจุดแข็งให้ ห้ อ งสมุดเอง เนื่องจำกกำรจัด กำรควำมรู้เป็นหนึ่ ง
เครื่องมือในกำรวำงแผนและออกแบบงำนบริกำรของห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ปรัชญา
“แหล่งรวมองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำสู่สังคม”
วิสัยทัศน์
“สำนักวิทยบริกำร เป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ชั้นนำของสังคม”
พันธกิจ
1. พัฒนำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในทุก ๆ ด้ำน เพื่อเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้
แหล่งรวมควำมรู้ชั้นนำของสังคม
2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ และดำเนินกำรให้สอดคล้องตำมหลักสูตร ตำมควำมต้องกำรของสังคม
3. บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุกกับสังคม
4. สืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม
5. สร้ ำงพันธมิตร เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดภำคีต่ำง ๆ ทั้งภำยใน และภำยนอกให้
ก้ำวหน้ำทันประชำคมอำเซียน

3
6. พัฒนำระบบกำรบริกำรจัดกำรที่ดี ตำมหลักธรรมำภิบำล และระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โดยคำนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
เป้าประสงค์
1. จัดหำทรัพยำกรในกำรให้บริกำรองค์ควำมรู้ตรงตำมควำมต้องกำรของสังคม
2. จัดสภำพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะดวกสบำย และมีมำตรฐำน
3. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ
4. ยกระดับกำรบริกำรห้องสมุดให้ได้มำตรฐำนระดับชำติ
ตัวชี้วัดแผนการจัดการความรู้
1. บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
2. ดำเนินกำรตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดได้ครบทุกประเด็น
การติดตามและประเมินผล
คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรฯ กำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยได้ทำกำรแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
1. กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือน โดยติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและ
รำยงำนให้มหำวิทยำลัยทรำบ
2. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนรอบ 9 เดือน โดยรำยงำนกำรดำเนิน งำนเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลำ
ของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมปีกำรศึกษำ
กำรจัดกำรควำมรู้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่รวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกำรจัดกำรควำมรู้ =
Knowledge Management KM คือ กำรนำเอำควำมรู้มำจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถนำมำเผยแพร่
หรือนำกลับมำใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำองค์กำรให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
กำรจัดกำรควำมรู้มีมำนำนแล้วแต่ไม่ค่อยได้นำมำเผยแพร่หรือนำมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำง
จริ ง จั ง จนกระทั่ ง มำในปั จ จุ บั น ได้ มีก ำรนำเอำกำรจัด กำรควำมรู้ เ ข้ำ มำเป็ น ส่ วนหนึ่ งของกำรประเมิ น
ควำมสำเร็จขององค์กำร จึงได้มีกำรส่งเสริมให้ทำ KM กันอย่ำงแพร่หลำย ปัจจัยควำมอยู่รอดขององค์กำร
- ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของบุคลำกร
- นวัตกรรมที่นำมำช่วยในกำรทำงำน
- ควำมสัมพันธ์ที่ดีของบุคลำกร
- ควำมรวดเร็วในกำรทำงำนและค่ำใช้จ่ำยในองค์กำร
- ผู้นำองค์กำร
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ผู้นำองค์กำร มีรูปแบบของกำรทำงำนที่ไม่เหมือนกัน แต่องค์ประกอบที่ผู้นำต้องมี คือ วิสัยทัศน์
ควำมมุ่งมั่นที่จะนำพำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำองค์กำรให้
ก้ำวหน้ำ ประเภทของควำมรู้ มี 2 อย่ำง คือ
1. ควำมรู้แบบชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge ) คือ ควำมรู้ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็น
ควำมรู้ที่ได้มำจำกกำรเรียนในห้องเรียน กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ควำมรู้ที่อยู่ในตำรำ เช่น พวกหลักวิชำ
หรือทฤษฎีทั้งหลำยอันได้จำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ผ่ำนกระบวนกำรพิสูจน์ กระบวนกำรวิจัย จึง
เรียกว่ำ ควำมรู้ชัดแจ้ง
2. ควำมรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge ) คือ เป็นสิ่งที่เห็นไม่ชัด เป็น ควำมรู้ที่เกิดจำก
กำรฝึกฝน กำรปฏิบัติงำนจนเกิดทักษะและ กลำยเป็นควำมชำนำญ เชี่ยวชำญ จึงเป็นประสบกำรณ์ติด
ตัวของแต่ละบุคคล เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกวิจำรณญำณ ปฏิภำณไหวพริบ เป็นเทคนิคเฉพำะตัวบุคคล
ในกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำ 2559 นี้ ได้นำเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน ด้วยสำนักวิทยบริกำรเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โดยมี
หน้ำที่หลักในกำรให้กำรบริกำร ซึ่งภำยในสำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรให้บริกำรต่ำง ๆ มำกมำย ผู้ใช้บริกำรหลัก
ๆ ประกอบด้วย คณำจำรย์ นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี -ปริญญำเอก พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำง นักเรียน
โรงเรียนสำธิต รวมถึงบุคคลภำยนอก ก่อที่ผู้ใช้จะได้รับกำรเข้ำถึงในกำรให้บริกำรและกำรยืม -คืน ทรัพยำกร
สำรสนเทศต่ำง ๆ ของสำนักวิทยบริกำรฯ จำเป็นต้องได้รับกำรสมัครสมำชิกก่อนทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในกำร
ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ เนื่องด้วยจุดบริกำรต่ำงๆ ของสำนักวิทยบริกำรฯ ในวันเสำร์ – อำทิตย์ และช่วงเวลำ
16.30 – 18.00 น. มีกำรอยู่เวร จึงมีเจ้ำหน้ำที่ปรับเปลี่ยน ทำให้ในกำรให้บริกำรในส่วนของ สมำชิก มีควำม
ผิดพลำดเกิดขึ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้จึงได้มีกำรจัดกิจกรรมในกำรให้ควำมรู้ในเรื่อง “กำร
บริ หำรจั ดกำรสมำชิกห้ องสมุ ด” ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ ำว โดยกำรกลั่ นกรองควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนในงำนบริกำรและกิจกรรม จำกผู้รู้/ผู้มีประสบกำรณ์/ผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภำพและ
บังเกิดประสิทธิผลในกำรทำงำนต่อไป ลดกำรทำงำนที่ผิดพลำดได้อย่ำงมำก
ดังนั้น เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพในกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ทำงคณะกรรมกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรจัดกำรสมำชิก เพื่อให้กำรบริกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึง
ได้จัดทำ “คูมือกำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด ” ซึ่งจะประกอบด้วย พร้อมกับมีแนวทำงในกำรดำเนินกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรที่เป็นมำตรฐำนและรูปแบบเดียวกัน
มหำวิทยำลั ย รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้กำหนดยุ ทธศำสตร์กำรพัฒ นำของ
มหำวิทยำลัยที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัยไว้ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิตให้ตรงกับควำมต้องกำรของสังคม กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ และพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและ
นำนำชำติ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยุทธศำสตร์ที่ 5
ยุทธศำสตร์ที่ 6

กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถำนประกอบกำร
กำรทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชำติ
กำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ

เพื่ อให้ ส ำมำรถน ำแนวคิ ด กำรจั ด กำรควำมรู้ มำประยุก ต์ ใช้ ในกำรบริ ห ำรจั ดกำรที่ ส อดคล้ องกั บ
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย สำนักวิทยบริกำรฯ ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ในปี กำรศึกษำ
2559 ดังนี้
1.1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM สานักวิทยบริการฯ
เพื่อให้กำรจัดทำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมกำรมี
อำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1) กำหนดเป้ำหมำยและดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ สำนักวิทยบริกำรฯ ให้เป็นไปตำม
นโยบำยกำรบริหำรงำน และมีควำมสอดคล้องกับมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง
2) วำงแผนกำรดำเนินงำน, กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ KM ประจำปี, นำเสนอแผนกำร
ดำเนินงำน
3) วิเครำะห์ และกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ KM, ผลักดันบุคลำกรให้มีส่วนร่วม
ปฏิบัติ
4) รวบรวมองค์ควำมรู้ พัฒนำเครือข่ำย KM จัดทำระบบข้อมูลเผยแพร่สู่ภำยใน และ
ภำยนอก
5) ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำแนวทำงกำรดำเนินงำน
และกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรฯ ต่อไป
1.2 ขอบเขตของ KM (KM Focus Area)
คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ สำนักวิทยบริกำรฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำประเด็น
ยุ ทธศำสตร์ ที่มหำวิทยำลั ย จะน ำกำรจั ดกำรควำมรู้ ไ ปประยุกต์ใช้ในปี งบประมำณ 2559 ได้แก่ ประเด็ น
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรวิจัยที่สะสมองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดย
สร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ได้เลือกดำเนินกำรในเรื่อง “คู่มือกำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด ”
เป็นอันดับแรก ของปีกำรศึกษำ 2559 ทำงคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น แนวปฏิบัติที่ดี
ในกำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำรสมำชิกของสำนักวิทยบริกำรฯ
ทำงคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญ ของกำรจัดกำรสมำชิก เพื่อให้กำรบริกำรเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

6
1.3 เป้าหมาย KM (Desired State)
เป้ำหมำย KM (Desired State) ในปีกำรศึกษำ 2559 ของสำนักวิทยบริกำรฯ คือ สำนักวิทยบริกำรฯ
มีกำรจัดกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรจัดกำรสมำชิก ในแต่ละประเภท
2) เพือ่ ให้บุคลำกรสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้นำไปแนะนำ หรือทรำบวิธีกำร
จัดกำรสมำชิกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3) เพื่อให้เกิดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน “คู่มือกำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด”
1.4 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ (Key Success Factor) ที่จะเอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำรสมำชิก
ห้องสมุด ของสำนักวิทยบริกำรฯ คือ
1) นโยบำยของสำนักวิทยบริกำรฯ ที่ให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ชัดเจน
2) ผู้บริหำรของสำนักวิทยบริกำรฯ เห็นควำมสำคัญ ส่งเสริม และให้กำรสนับสนุน ในจัด
กิจกรรม “คู่มือกำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด”
3) บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรฯ เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด
มีทีมงำนที่เป็นผู้บริหำรและบุคลำกรภำยในสำนักวิทยบริกำรฯ ที่มีประสบกำรณ์คอยให้
คำแนะนำ

แผนการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ประเด็นความรู้ : กำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตัวชี้วัด (KPI) : คูมือกำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด จำนวน 1 เรื่อง
ลาดับ กระบวนการจัดการ
กิจกรรม / การดาเนินการ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรฯ

งำนประกันคุณภำพ

คำสั่ง

ของสำนักวิทยบริกำรฯ

แต่งตั้ง

ความรู้
1.

กำรบ่งชี้ควำมรู้

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำร

กันยำยน 2559 จำนวนคำสั่ง

(Knowledge

ควำมรู้ KM ของสำนักวิทย

แต่งตั้ง

identification)

บริกำรฯ

คณะกรรมกำร

จำนวน

จัดกำรควำมรู้

1 ฉบับ

ประชุมเพื่อระดมควำมคิดเห็น

พฤศจิกำยน

เพื่อดำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้

2559

และวิเครำะห์ควำมรู้ที่
จำเป็นต้องใช้ในกำรดำเนินกำร

จำนวนครั้งของ
กำรประชุม

คณะกรรมกำร KM

คณะกรรมกำร KM

ประชุม
อย่ำงน้อย
1 ครั้ง
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ลาดับ

กระบวนการจัดการ

กิจกรรม / การดาเนินการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

กำรค้นหำและรวบรวมควำมรู้
ในองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก

มกรำคม 2560

จำนวนแหล่ง
ควำมรู้

บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรฯ

คณะกรรมกำร KM

อย่ำงน้อย
1 แหล่ง

วิเครำะห์ คัดแยก และ
เมษำยน 2560
ดำเนินกำรจัดกลุ่มประเด็น
ควำมรู้ที่ได้จำกกำรสร้ำงและ
แสวงหำควำมรู้ให้เป็นระบบ
รวบรวมควำมรู้ที่ได้เพื่อเผยแพร่ เมษำยน 2560
บนเว็บไซต์

หมวดหมู่ของ
ควำมรู้

บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรฯ

คณะกรรมกำร
KM

1 เล่ม

มีแหล่งเผยแพร่
ควำมรู้

บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรฯ

คณะกรรมกำร
KM

บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรฯ

คณะกรรมกำร
KM

แหล่ง
เผยแพร่
ควำมรู้
อย่ำงน้อย
1 แหล่ง
องค์ควำมรู้
อย่ำงน้อย
1 เรื่อง

ความรู้
2.

3.

กำรสร้ำงและแสวงหำ
ควำมรู้ (Knowledge
Creation and
Acquisition)
กำรจัดควำมรู้ให้เป็น
ระบบ
(Knowledge
Organization)

4.

พฤษภำคม 2560
ดำเนินกำรประมวลผลและ
กิจกรรม
จัดทำควำมรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Knowledge Codification เป็นมำตรฐำน จัดกิจกรรมเพื่อ
and Refinement)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง
รวบรวมองค์ควำมรู้

กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู้
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ลาดับ

กระบวนการจัดการ

กิจกรรม / การดาเนินการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

มีช่องทำงกำร
เข้ำถึงควำมรู้

บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรฯ

คณะกรรมกำร KM

ช่องทำง
อย่ำงน้อย
2 ช่องทำง

จำนวนครั้งของ
กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรฯ

คณะกรรมกำร KM

บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรฯ

บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรฯ

ความรู้
5.

กำรเข้ำถึงควำมรู้
(Knowledge Access)

6.

กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ควำมรู้
(Knowledge Sharing)

7.

กำรเรียนรู้ (Learning)

พฤษภำคม 2560
เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ ได้แก่ Website
ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร
เผยแพร่ ในกำรดำเนินกำรใน
กำรจัดกำรควำมรู้
พฤษภำคม 2560
จัดกิจกรรมพบปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำเอกสำร
เผยแพร่

สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับ
มำในรูปแบบและวิธีกำรต่ำงๆ
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน นำผลที่
ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ขยำย
ผลไปยังฝ่ำย/งำนต่ำง ๆ ของ
สำนักวิทยบริกำรฯ รวมทั้งกำร
นำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรทำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ

พฤษภำคม 2560

กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ควำมรู้
1 กิจกรรม
คณะกรรมกำร KM จำนวน
อย่ำงน้อย
1 คน

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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