


ค าน า 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดท า

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจ าปี พ.ศ.2565  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการ

ความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณา

ขอบเขตการจัดการความรู้ตามกระบวนการ และจัดท าแผนให้สอดคล้องกับพันธ์กิจและภาระงานอย่างเป็น

รูปธรรมอันจะน าไปสู่สัมฤทธิ์ผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานของ  ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้กระบวนการประกันคุณภาพ และการด าเนินงานตามแผนเพ่ือก้าวเข้าสู่        

แนวปฏิบัติที่ (Best Practices) ต่อไป 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2565 
  



สารบัญ 
                     หน้า 

ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
การจัดการความรู้  
 หลักการและเหตุผล         1 
 วัตถุประสงค์          1 

 ขั้นตอนการด าเนินการ         1 

 ประโยชน์ที่ได้รับ          2 
 ปฏิทินการด าเนินงานพัฒนาและแนวทางปรับปรุงการจัดการความรู้     3 
 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ.2565 
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง         5

            
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การจัดการความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management) ประจ าปี พ.ศ.2565   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
หลักการและเหตุผล 
   

   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าการจัดการความรู้ ประจ าปี พ.ศ.2565 ได้มีการจัดท าแผน KM ในวิถีการท างาน
ภายในองค์กรเพ่ือการด าเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเน้นที่ความรู้ในตัวบุคคล ตามกรอบ KM ภายใน
โครงสร้างของหน่วยงาน  ที่มีการระดมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน          
เพ่ือสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร โดยใช้  
การบริการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน IT 
   ดังนั้น การจัดการความรู้ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม KM อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่มีการวางแผนพัฒนาขึ้น ตามขั้นตอนการ
ด าเนินการ KM เพ่ือการน าความรู้สู่แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ สามารถในการท าให้ สารสนเทศและข้อมูล มาเป็นการ
กระท าท่ีมีประสิทธิภาพได้ 
 2. เพ่ือให้บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ น าประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญซึ่งจะเป็นกรอบที่ท าให้เกิด
ประสบการณ์และความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 
  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินการ
จัดการ ตามกระบวนการ ดังนี้ 
 1. ทบทวน วิเคราะห์สภาพและปัญหาการ การจัดการ KM จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 
 2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ กระบวนการและเทคนิค และองค์ประกอบที่ส าคัญ เช่น (คน) ที่เป็น
แหล่งความรู้ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (เทคโนโลยี) เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ 
แลกเปลี่ยนรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 
 3. การน ากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Process) เป็นการจัดการเพ่ือน าความรู้จากแหล่ง
ความรู้ไปให้ผู้ใช้เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานและเกิดนวัตกรรมต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) โดย มีการ
ก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ การสร้างความรู้ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ การถ่ายโอนและใช้ประโยชน์จากความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการรักษาความรู้ 



 4. การถ่ายทอดและการเข้าถึงข้อมูลสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อย่างรอบด้าน เพ่ือมีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การใช้ความรู้
ร่วมกัน  
 5. การประเมินเนื้อหาองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือค้นหาข้อแก้ไข/และความรู้
ความเข้าใจในการน าคู่มือไปใช้ 
 6. การเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 7. การประเมินเพ่ือค้นหาข้อเสนอแนะ หรือค าแนะน าเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกน ามาปรับปรุง
และให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. ได้มีการระดมสมอง และเสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน 
  2. ได้มีแหล่งรวบรวมและเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลศ จากการที่ได้ร่วมมือ และประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน  
 
แผนพัฒนาและแนวทางปรับปรุงการจัดการความรู้ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ.2565 
 1. ก าหนดการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ศึกษาค้นคว้าพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ จากแนวคิดการด าเนินงาน KM ภายใน
หน่วยงานตามกระบวนการขั้นตอนความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในตัวผู้ปฏิบัติงานที่ด าเนินงานผ่านมา
Good Practice สู่การจัดท า Best practices 
 2. มีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นคุณภาพการบริการโดยมีการปรับระบบการท างานใหม่หลีกเลี่ยงงาน        
ที่ซับซ้อน และปรับปรุงการท างานตามแผนอย่างที่ตั้งไว้    
 3. มีการผูกสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือเป็นก าลังส าคัญให้แก่การท า KM เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
และทบทวนแผนเพื่อท าให้แน่ใจว่า การท างานของเรามีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานตั้งใจเอาไว้   
 4. เป็นต้นแบบของแนวปฏิบัติที่ดีและมีหน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่าน าเอากระบวนการ KM   
ขององค์กรไปใช้ประโยชน์ได้จริง                                  

 

 

 
 



 

ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
กันยายน พ.ศ.2564 1. จัดท าแผนการด าเนินงาน 

(เบื้องต้น) 
2. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
(เบื้องต้น) 

มีแผนและปฏิทินการ
ด าเนินงาน (เบื้องต้น) 
เพ่ือเตรียมส่งรายงาน 

เอกสาร
หลักฐาน 

ผู้ด าเนินงาน 
KM 

ตุลาคม พ.ศ.2564 3. จัดประชุมรายงานการจัดท า
แผนและปฏิทิน ประจ าปี  
พ.ศ.2565 (เบื้องต้น) 
4. กรณีมีการเปลี่ยนคณะทีมงาน 
ต้องจัดตั้งคณะท างานและจัดท า
ค าสั่งใหม่ 
 

มีการจัดตั้งคณะทีมงาน
และจัดท าค าสั่ง 
ประจ าปี  
พ.ศ.2565 
 

เอกสาร
หลักฐาน
ผลสรุปการ
ประชุม 

ผู้ด าเนินงาน 
KM 

พฤศจิกายน  
พ.ศ.2564 

5. จัดประชุมทบทวนและ
วิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา 
6. ปรับปรุงแผนในการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ.2565 

มีแผนและปฏิทินการ
ด าเนินงาน เพ่ือการ
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.
2565 

เอกสาร
หลักฐาน
ผลสรุปการ
ประชุม 

-คณะผู้บริหาร 
-ผู้ด าเนินงาน 
KM 
-ทีมงาน
ประกัน
คุณภาพ 
- ตัวแทนงาน 

ธันวาคม พ.ศ.2564 7. ส่งข้อมูล แผนและปฏิทินการ
ด าเนินงานให้กับหน่วยงาน
ประกันคุณภาพ 

ด าเนินการส่งส่งข้อมูล 
แผนและปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

เอกสาร
หลักฐาน 

ผู้ด าเนินงาน 
KM 

มกราคม พ.ศ.2565 8. ด าเนินการจัดประชุมตาม
กระบวนการจัดท า KM 2565 
ครั้งที่ 1 การบ่งชี้ความรู้  
ครั้งที่ 2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
 

มีการจัดประชุม  
ครั้งที่ 1-2 มีการน าเสนอ
เพ่ือการค้นหาประเด็น
การจัดการความรู้ 
ประจ าปี  
พ.ศ.2565 

เอกสาร
หลักฐาน
ผลสรุปการ
ประชุม ครั้ง
ที่ 1-2 

-คณะผู้บริหาร 
-ผู้ด าเนินงาน 
KM 
-ทีมงาน
ประกัน
คุณภาพ 
- ตัวแทนงาน 

 
 



 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2565 

9. ด าเนินการจัดประชุมตาม
กระบวนการจัดท า KM 2565 
ครั้งที่ 3 การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ 
ครั้งที่ 4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

มีการจัดประชุม  
ครั้งที่ 3-4 เปิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่
ได้เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

เอกสาร
หลักฐาน
ผลสรุปการ
ประชุม ครั้งที่ 
3-4 

-คณะผู้บริหาร 
-ผู้ด าเนินงาน 
KM 
-ทีมงาน
ประกัน
คุณภาพ 
- ตัวแทนงาน 

มีนาคม พ.ศ.2565 10. ด าเนินการจัดประชุมตาม
กระบวนการจัดท า KM 2565 
ครั้งที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 
 

มีการจัดประชุม  
ครั้งที่ 5 เปิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่
ได้เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท า สื่อ 
คู่มือ องค์ความรู้ที่มี
คุณภาพ 

หลักฐานการ
จัดท า สื่อ คู่มือ 
องค์ความรู้ที่มี
คุณภาพ 

-คณะผู้บริหาร 
-ผู้ด าเนินงาน 
KM 
-ทีมงาน
ประกัน
คุณภาพ 
- ตัวแทนงาน 

เมษายน พ.ศ.2565 11. ด าเนินการจัดประชุมตาม
กระบวนการจัดท า KM 2565 
ครั้งที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 
ครั้งที่ 7 การเรียนรู้ 

มีการจัดประชุมกับคณะ 
และหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนและการ
ถอดองค์ความรู้ที่พร้อม
เผยแพร่ 

เอกสาร
หลักฐาน
ผลสรุปการ
ประชุม  
ครั้งที่ 6-7 

-คณะผู้บริหาร 
-ผู้ด าเนินงาน 
KM 
-ทีมงาน
ประกัน
คุณภาพ 
- ตัวแทนงาน 

พฤษภาคม  
พ.ศ.2565 

12. จัดส่งผลงานผลงานแนว
ปฏิบัติที่ดี โดยส่งลิงค์หรือ URL
ผลงานไปยังหน่วยงานประกัน 
คุณภาพ 

ผลงานการจัดการ
ความรู้ KM ของ สวท.  
 

เอกสารรายงาน
ด าเนินงาน 
คู่มือแนวปฏิบัติ
ที่ดี ประจ าปี  
พ.ศ.2565 

คณะผู้บริหาร 
-ผู้ด าเนินงาน 
KM 
-ทีมงาน
ประกัน
คุณภาพ 
- ตัวแทนงาน 

มิถุนายน พ.ศ.2565 13. เข้าร่วมกิจกรรม KM Day 
ประจ าปี พ.ศ.2565 

สรุปผลงาน ผลงานที่ได้รับ
การประเมิน 

หน่วยงาน
ประกัน
คุณภาพ 



 


