
สรุปผลการดําเนินงานแผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปการศึกษา 2560 
แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan)  
ช่ือหนวยงาน  : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประเด็นความรู :  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือความกาวหนาในสายอาชีพ 
ตัวช้ีวัด (KPI) :  จํานวนบุคลากรท่ียื่นการวิเคราะหคางานเพ่ือกําหนดตําแหนงและเสนทางความกาวหนาสายอาชีพ จํานวน 1 คน 

 
 

กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1.การบงช้ีความรู(Knowledge identification) 

 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
สถาบันสูสถาบันเรียนรู สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสาร
สารสนเทศ 

-สํานักวิทยบริการฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู KM เลขท่ี 3034/2560  ลงวันท่ี 26 
ธันวาคม 2560 เพ่ือทําหนาท่ีในการดําเนินการการ
จัดการความรู วางแผนดําเนินงาน จัดกิจกรรมการ
จัดการความรู พรอมกับคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
ความรูของสํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานให
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

จํานวนคําสั่ง
แตงตั้ง 

1 ฉบับ จํานวน 1 ฉบับ ไดแก 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู  
เลขท่ี 3034/2560  
ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 

รองอธิการบดี  
ผศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต 
งานประกัน
คุณภาพของ
สํานักวิทย
บริการ 

 

1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือ
สรางองคความรูใหม 

- คณะกรรมการการจัดการความรูของสํานักวิทย
บริการฯ ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ีพุธท่ี 
27 ธันวาคม 2560 ไดดําเนินการประชุมเ พ่ือ
ดําเนินการถามความคิดเห็น และกําหนดประเด็น
ในการสรางองคความรูใหมท่ีมีอยูภายใน  

จํานวนครั้ง 
ท่ีประชุม 

1 ครั้ง จํานวน 1 ครั้ง ไดแก 
รายงานการประชุมบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ 2560 
ครั้งท่ี 1 วันท่ีพุธท่ี 27  
ธันวาคม 2560 

-คณะกรรมการ
KM  

 

2.การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 
- การคนหาและรวบรวมความรูในองค
ความรูท่ีไดรับการคัดเลือก 
 

- คณะกรรมการจัดการความรูไดดําเนินการ
รวบรวม และการคนหาความรูในองคความรูท่ี
ไดรับการคัดเลือกเรื่องการวิเคราะหคางานเพ่ือ

จํานวนแหลง
ความรู 

อยางนอย 
2 แหลง
เรียนรู 

จํานวน 2 แหลงเรียนรู ไดแก  
-เว็บไซต สํานักสงเสรมิและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร สํานักงาน

-คณะกรรมการ
KM  
-นายวรุตม ชาง

 



กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

กําหนดตําแหนงและเสนทางความกาวหนาสาย
อาชีพ โดยมีการแสวงความรูจากภายนอก ซ่ึงไดแก  
- คูมือการวิเคราะหแประเมินคางานระดับชํานาญ
งาน/ชํานาญการ ของ รศ. สุรชัย ขวัญเมือง  
และเขารวมการอบรมการวิเคราะหคางาน ใชเปน
แนวทางในการเขียนและปรับปรุงแบบประเมินคา
งานในตําแหนงตาง ๆ 

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
http://basd.mua.go.th/index.as
px  
- เว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(สํานักงาน ก.พ.) 
http://www.ocsc.go.th/job/stan
dard-position 
- คูมือการวิเคราะหแประเมินคางาน
ระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ ของ 
รศ. สุรชัย ขวัญเมือง 

เถ่ือน 
-บุคลากรสํานัก
วิทยบริการฯ 
จํานวน 12 ทาน 
 

3.การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

3.1 จัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการ
จัดเก็บความรูท่ีไดจากการรวบรวม 

- สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทําระบบฐานขอมูล
บนเว็บไซตเก่ียวกับการจัดการความรูของสํานัก
วิทยบริการฯ  เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ความกาวหนาในสายอาชีพ 

http://lib.vru.ac.th/?q=node/842 เพ่ือ
ดําเนินการรวบรวมความรูเก่ียวกับการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือกาวเขาสูตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน และมี
การจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ โดยนําความรู
จากแหลงตาง ๆ มาจัดเก็บไวเปนหมวดหมู  

จํานวนแหลง
เผยแพรความรู 

อยางนอย 
1 แหลง 

จํานวน 1 แหลง ไดแก 
เว็บไซตการจัดการความรูของ 
สํานักวิทยบริการฯ  
http://lib.vru.ac.th/?q=node/8
42 

-คณะกรรมการ
KM 
-นายวรุตม ชาง
เถ่ือน 
 

 

3.2 รวบรวมความรูท่ีไดเพ่ือเผยแพรบน
เว็บไซต 

-คณะกรรมการนําความรูท่ีไดจากการวิเคราะห
และประเมินคางาน มาเผยแพรบนเว็บไซตการ
จัดการความรูของสํานักวิทยบริการฯ เพ่ือใชเปน
แหลงเรียนรูสําหรับบุคลากรของสํานักวิทยบริการ
ฯ นําไปใชในการเขียนการวิเคราะหและประเมินคา
งานในรุนตอไป 

จํานวนแหลง
เผยแพรความรู 

อยางนอย  
1 แหลง 

จํานวน 1 แหลงไดแกเว็บไซต
การจัดการความรูของสํานัก
วิทยบริการฯ 
http://lib.vru.ac.th/?q=nod
e/842 

-นายวรุตม ชาง
เถ่ือน 

 

4.การประมวลและกล่ันกรองความรู(Knowledge Codification and Refinement) 



กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

- รวมกันพิจารณาทบทวนความถูกตอง
ของเนื้อหาประเด็นความรูท่ีไดจัดทํา
ไวอยางเปนระบบ 

- คณะกรรมการการจัดการความรูไดมีการทบทวน
ความถูกตองของเนื้อหาในการปรับปรุงการเขียน
การวิเคราะหคางานเพ่ือกําหนดตําแหนงและ
เสนทางความกาวหนาสายอาชีพ ตามรูปแบบท่ี
เปนมาตรฐาน พรอมท้ังสรุปแนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการ
เขียนการวิเคราะหคางานเพ่ือกําหนดตําแหนงและ
เสนทางความกาวหนาสายอาชีพ ของสํานักวิทย
บริการฯ  

องคความรูท่ีได อยางนอย 
 1 เรื่อง 

 

จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 
- การเขียนการวิเคราะหคางาน
เพ่ือกําหนดตําแหนงและ
เสนทางความกาวหนาสาย
อาชีพ 

-คณะกรรมการ 
KM 

 

5.การเขาถึงความรู(Knowledge Access) 

-  เผยแพรความรูผานชองทางตางๆ 
ไดแก การจัดทํา Website 

- คณะกรรมการการจัดการความรูมีการเผยแพร
องคความรูท่ีไดจากการเขียนการวิเคราะหคางาน
เพ่ือกําหนดตําแหนงและเสนทางความกาวหนาสาย
อาชีพ ของสํานักวิทยบริการฯ บนเว็บไซต KM 
สํานักวิทยบริการฯ 
http://lib.vru.ac.th/?q=node/842 เพ่ือเปนการ
เผยแพรความรู และผูท่ีสนใจสามารถเขาถึงความรู 

จํานวนชองทาง 
การเขาถึงความรู 

อยางนอย   
1     

ชองทาง 

จํานวน 1 ชองทาง 
-เว็บไซต KM ของสํานักวิทย
บริการ 
http://lib.vru.ac.th/?q=nod
e/842 

-คณะกรรมการ 
KM 

-นายวรุตม ชาง
เถ่ือน 

 

6.การแบงปนแลกเปล่ียนความรู(Knowledge Sharing) 
- จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับบุคลากรของสํานักวิทยบริการ 

- คณะกรรมการ KM มีการจัดอบรมการวิเคราะหคา
งานเพ่ือกําหนดตําแหนงและเสนทางความกาวหนา
สายอาชีพ และบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ไดมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี แนวทางการเขียนการ
วิเคราะหคางานเพ่ือกําหนดตําแหนงและเสนทาง
ความกาวหนาสายอาชีพ เม่ือวันอังคารท่ี 9 มกราคม 
2561 ณ หองประชุมชั้น 3 หอง 302 อาคารสํานัก
วิทยบริการฯ  โดยคุณอัฉราภรณ เอ่ียมสถาน เปนผู
ถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ
รวมกัน และไดเขารวมการ 

จํานวนกิจกรรม อยางนอย 
1   

กิจกรรม 

จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก 
- แนวทางการเขียนการ
วิเคราะหคางานเพ่ือกําหนด
ตําแหนงและเสนทาง
ความกาวหนาสายอาชีพ 
- แนวปฏิบัติท่ีดีข้ันตอนในการ
ยื่นการวิเคราะหคางานเพ่ือ
กําหนดตําแหนงและเสนทาง
ความกาวหนาสายอาชีพ 

- คณะกรรมการ
KM 

- บุคลากรสํานัก
วิทยบริการฯ 

 

http://lib.vru.ac.th/?q=node/842


กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

- วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 ไดเขารวมโครงการ
ติดตามผลงานการประเมินคางานและการขอ
กําหนดตําแหนงสูงข้ึน โดยวิทยาการ รศ.สุรชัย 
ขวัญเมือง เพ่ือใหเกิดการวิเคราะหงานและมีแนวใน
การเขียนภายใตองคประกอบในการประเมินคางาน 
4 องคประกอบหลัก มีแนวทางในการเขียนท่ีถูกตอง 

7.การเรียนรู (Learning) 

- คณะกรรมการจัดการความรูสามารถ
นําองคความรูท่ีไดรับมาในรูปแบบและ
วิธีการตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ไดนําความรูท่ีได
จากการเรียนรูนําไปใชในการเขียนการวิเคราะหคา
งานเพ่ือกําหนดตําแหนงและเสนทางความกาวหนา
สายอาชีพ ทําใหบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ 
สามารถยื่นเอกสารการประเมินคางาน ตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ โดยมีผูยื่น
จํานวน 12 คน ไดแก  
1. นางสาวอัฉราภรณ เอ่ียมสถาน ตําแหนง
บรรณารักษ 
2. นางปยนันท ลีละชาต  ตําแหนงบรรณารักษ 
3. นางปยวรรณ วงษเรียนรอต ตําแหนง
บรรณารักษ 
4. นางสาวพจนี เสาวรส ตําแหนงนักเอก
สารสนเทศ 
5. นางวีนา อาจหาญ ตําแหนงเจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป 
6.นางสาวนรินทร หนูเอก ตําแหนงบรรณารักษ 
7. นางสาวจิราภรณ ปานเทวัญ ตําแหนง
นักวิชาการโสต 

จํานวนบุคลากร
ท่ียื่นการ
วิเคราะหคางาน
เพ่ือกําหนด
ตําแหนงและ
เสนทาง
ความกาวหนา
สายอาชีพ 
 
 

อยางนอย 
1 

คน 

- วิธีการเขียนการวิเคราะหคา
งานเพ่ือกําหนดตําแหนงและ
เสนทางความกาวหนาสาย
อาชีพ มีบุคลากรท่ียื่นการ
วิเคราะหคางานเพ่ือกําหนด
ตําแหนงและเสนทาง
ความกาวหนาสายอาชีพ 
จํานวน 12 คน 

-คณะกรรมการ 
KM 

-บุคลากรสํานัก
วิทยบริการฯ 

 

 



กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

8. นางสางพัทธนันท แสงปาก ตําแหนงเจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป 
9. นายอภิชาติ หันชะโด ตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
10. นางสาวทุเรียน พัฒนศักดิ์สมบูล ตําแหนง
บรรณารักษ 
11. นางสาวทิพาตินันท สุดแจง ตําแหนง
บรรณารักษ 
12. นายปริญญา หงษทอง ตําแหนงนักเอก
สารสนเทศ 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปการศึกษา 2560 มีกิจกรรม/การดําเนินท้ังหมด 7 กิจกรรม มีการ
ดําเนินการครบทุกกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 ของแผนการจัดการความรู เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือความกาวหนาในสายอาชีพ ของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 


