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แผนการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2559
1. บทนา
ตามแผนปฏิบตั ิงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิเมือ่
วัน ที่ 13 ตุล าคม 2559 ได้ ก าหนดวิ สัย ทัศ น์ (Vision) เป็ น ศูน ย์ ก ลางการให้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
และพันธกิจ (Mission) 2 พันธกิจ ประการแรกเป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การ สนับสนุนการเรี ยนการสอน การบริ หารทรัพยากร
และสนับสนุนการบริ หาร ประการที่สองให้ บริ การอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึง่ ทัง้ 2 พันธกิจจะเน้ นการ “บริ การ” เป็ น
หัวใจสาคัญของสานักงานอธิ การบดี การบริ การที่ดีและมีประสิท ธิ ภาพจะเกิ ดขึ ้นได้ เมื่อผู้ปฏิบตั ิงานหรื อบุคลากรมีความรู้
ความเข้ าใจในหน้ าที่ที่รับผิดชอบอย่างแท้ จริ ง ฉะนัน้ “ความรู้ ” หรื อ “องค์ความรู้ ” ที่ผกู ติดกับบุคคลจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ ซึ่งเป็ น
ฐานความรู้ที่ช่วยสนับสนุนให้ สานักงานอธิการบดีมี “บริ การ” ที่มีสมรรถนะสูค่ วามเป็ นเลิศ (Performance Excellence)
สานักงานอธิ การบดีจึงสนับสนุนให้ เกิดการจัดการความรู้ เพื่อ การพัฒนาความรู้ สร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และมุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ต่อไป โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ ที่กระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคล หรื อเอกสารต่างๆ มาพัฒนาให้ เป็ น
ระบบ เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู และสามารถฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อัน ส่ง ผลให้ สานัก งานอธิ ก ารบดี มี ความสามารถในเชิ งแข่ง ขันสูง สุด โดยกระบวนการรบริ ห ารจัด การความรู้ ในองค์ กร
ประกอบด้ วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ การเข้ าถึงข้ อมูล และการแลกเปลีย่ นความรู้ทงภายในและ
ั้
ภายนอกองค์กร การสร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ภายในองค์กร การกาหนดแนววิธีปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการความรู้ในองค์กรให้ ดียิ่งขึ ้น
ดังนันการจั
้
ดการความรู้ของสานักงานอธิการบดีจึงสอดคล้ องกับ แผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15
ปี มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริ หารที่มี
คุณภาพโดยใช้ เครื่ องมือทางการบริ หาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เป้าประสงค์ 5.2 มีระบบและเครื่ องมือทางการ
บริ หารที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์นาเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็ นเลิศมาใช้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รหัส SAP17 โครงการส่งเสิรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ด้ านการถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ การเรี ยนรู้ และการบูรณาการขอบเขต KM
(KM Focus Area)
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แผนการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2. คณะกรรมการจัดการความรู้
เพื่อให้ การจัดการความรู้สานักงานอธิการบดีดาเนินกงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ ประกาศแต่งตังที
้ มงานดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้บริ หารระดับสูง (Chief Knowledge Officer / CKO)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
ที่ปรึกษา
2.2 คณะกรรมการดาเนินงาน (KM Team)

1. นางเยาวเรศ ใหลอุดม
2. นายนรินทร์ ทินกร ณ อยุธยา
3. นางสาววรรณวดี พรหมสุรินทร์
4. นายภานุมาศ อินทสิทธิ์
5. นางสาววราพร ภัทราลดานนท์
6. นางสาวขวัญธิดา แฉล้ มวารี
7. นายศักดิธชั วรรธนภาคย์
8. นางสาวสิริพฒ
ั น์ ชลคีรี
9. นายจีรพงษ์ ด้ วงเพียร
10. นางสาวมุกดามาศ กาบคา
11. นางสาวอัญมณี เมฆปรีดาวงศ์
12. นายนคร บริพนธ์มงคล
13. นายธนวัฒน์ อภิสกุลรัตน์
14. นางสาวอรชพรพรรณ เจียมจรัสโชค
15. นางสาวบุศรา สราคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

16. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

หน้ า | 2

จัดทาแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี
รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร
ผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้ างความรู้ใหม่
ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้ องระหว่างองค์กรกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
รวมรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ ในการสร้ างนวัตกรรม และกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

แผนการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

17. ขอบเขต (Focus Area)
17.1 สนับสนุนแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2563
 ประเด็ นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒ นาระบบบริ หารที่ มีคุณภาพโดยใช้ เครื่ องมือ ทางการบริ ห าร และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เป้าประสงค์ 5.2 มีระบบและเครื่ องมือทางการบริ หารที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันปี
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีมีกลยุทธ์นาเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศมาใช้ ในการ
ประกัน คุณภาพการศึก ษาภายใน รหัส SAP17 โครงการส่งเสิรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ด้ านการถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ิ การเรี ยนรู้ และการบูรณาการ
17.2 สนับ สนุน แผนปฏิ บัติ ก าร (Action Plan) สานัก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงาน และการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ เป้าประสงค์ 2.2 มีการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)
17.3 สนับสนุนแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาและเสริ มสร้ างสมรรถนะบุคลากรให้ มีคณ
ุ ภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานและการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ

18. เป้ าหมาย (Desired State)
18.1
18.2
18.3
18.4

เพื่อนาแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยมาปฏิบตั ิให้ เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
สร้ างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ในสานักงานอธิการบดี
รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร
ตกผลึกองค์ความรู้และจัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดี

19. ปั จจัยแห่ งความสาเร็จ (Key Success Factor)
19.1
19.2
19.3
19.4
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นโยบายที่ให้ การสนับสนุนการจัดการความรู้
ความมีสว่ นร่วมของผู้นาในการจัดการความรู้
ทัศนคติ การสร้ างแรงจูงใจ และความร่วมมือในการจัดการความรู้
การวัดผลการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

20. แผนการจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์ การจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้ างสมรรถนะบุคลากรให้ มีคุณภาพ
ที่

เป้ าประสงค์

1

บุคลากรมีความรู้
ความเข้ าใจ
ในการจัดการ
ความรู้

ตัวชีว้ ัด
ร้ อยละของบุคลากรที่ได้ รับ
การพัฒนาความรู้ ในเรื่อง
การจัดการความรู้ ตาม
โครงการอบรมการจัดการ
ความรู้

เป้ าหมาย 4 ปี
2559-2562
ร้ อยละ 50
ของส่วนงาน
ภายใน
สานักงาน
อธิการบดี

ปี การศึกษา
2559

2560

2561

2562

ร้ อยละ 20
ของส่วนงาน
ภายใน
สานักงาน
อธิการบดี

ร้ อยละ 30
ของส่วนงาน
ภายใน
สานักงาน
อธิการบดี

ร้ อยละ 40
ของส่วน
งานภายใน
สานักงาน
อธิการบดี

ร้ อยละ 50
ของส่วนงาน
ภายใน
สานักงาน
อธิการบดี
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แผนการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

จัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนดาเนินการ
ด้ านการจัดการความรู้

1. โครงการบรรยายและฝึ ก
ปฏิบตั ิการให้ ความรู้เรื่องการ
จัดการความรู้

ประธานและ
คณะกรรมการ

จัดช่องทางการสื่อสาร
และถ่ายทอดความรู้
ความเข้ าใจการจัดการ
ความรู้ในส่วนงาน
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างส่วนงาน
จัดระบบและพัฒนา
องค์ความรู้ให้ ทนั สมัย
โดยใช้ ระบบสารสนเทศ
สร้ างระบบการ
ประเมินผลการจัดการ
ความรู้
เผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและภายนอก
องค์กร

2. โครงการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้สานักงานอธิการบดี

ประธานและ
คณะกรรมการ

3. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและภายนอกองค์กร
4. โครงการใช้ ระบบสารสนเทศ
ในการจัดการความรู้

ประธานและ
คณะกรรมการ
ประธานและ
คณะกรรมการ
ประธานและ
คณะกรรมการ
ประธานและ
คณะกรรมการ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ
ที่

เป้ าประสงค์

1

บุคลากรใช้ การ
จัดการความรู้
เป็ นส่วนหนึ่งของ
งานที่ทา

ตัวชีว้ ัด
มีการนาองค์ความรู้ที่
สังเคราะห์แล้ วไปใช้ ในการ
พัฒนา ปรับปรุงทุกส่วน
งาน

เป้ าหมาย 4 ปี

ปี การศึกษา

2559-2562

2559

2560

ร้ อยละ 50
ภายในปี 2562
ของส่วนงาน
ภายใน
สานักงาน
อธิการบดี

ร้ อยละ 20

ร้ อยละ 30

2561
ร้ อยละ 40

2562
ร้ อยละ 50
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลักดันการนาองค์
ความรู้ที่ได้ ไปใช้ ในการ
ทางาน

1. โครงการนาองค์ความรู้ไปใช้
พัฒนาส่วนงาน

หน่วยงานที่เข้ าร่วม
โครงการ

2. โครงการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
ในองค์กร

หน่วยงานที่เข้ าร่วม
โครงการ

หมายเหตุ
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