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1.1 ผู้บริหารและบุคลากร ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมพจิารณา
ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการจดัการ
ความรู้ ประจ าปีการศึกษา

1.1.1 จดัประชุมผู้บริหารและ
บุคลากร ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คร้ัง 1  จดัประชุมพจิารณาค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการการจดัการความรู้ 
ส านักวทิยบริการฯ

1.2  คณะกรรมการการจดัการความรู้ส านักวทิย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม
พจิารณาก าหนดประเด็นและเป้าหมายการ
จดัการความรู้

1.2.1 จดัประชุมคณะกรรมการการ
จดัการความรู้ ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนด
ประเด็นและเป้าหมายการจดัการ
ความรู้ ได้แก ่
       (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ

คร้ัง 2  คณะกรรมการการจดัการความรู้
พจิารณาประเด็นองค์ความรู้

1.3  คณะกรรมการจดัการความรู้ 
(คณะกรรมการด าเนินงาน) ร่วมประชุมวเิคราะห์
ประเด็นและขอบเขตการจดัการความรู้ ตาม
ประเด็นและเป้าหมายทีว่างไว้

1.3.1 จดัประชุมคณะกรรมการการ
จดัการความรู้ (คณะกรรมการ
ด าเนินงาน) วเิคราะหป์ระเด็นและ
ขอบเขตการจดัการความรู้ ใน
ประเด็นทีก่ าหนด โดยมีขอบเขตการ
จดัการความรู้ ดังนี้
        (1) การสร้างการรับรู้ของ
บุคลากรภายในส านักวทิยบริการฯ 
ใหท้ราบถึงข้อมูลทีส่ าคัญในการ
ประมาณการค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการ ใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ
        (2) บุคลากรส านักวทิยบริการ
ฯ สามารถเขียนรายงานค่าใช้จา่ยใน
การเดินทางไปราชการได้อย่างถูกต้อง

คร้ัง 1  คณะกรรมการด าเนินงาน ร่วม
ประชุมวเิคราะหแ์ละก าหนดขอบเขต
การจดัการความรู้

2. จดัท าแผนการจดัการความรู้ 2.1  จดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action 
Plan) ประจ าปีการศึกษา

แผนการจดัการความรู้ แผน 1  คณะกรรมการการจดัการความรู้ร่วม
จดัท าแผนการจดัการความรู้

ปจัจัยแหง่ความส าเร็จการปฏบิตัิ ตัวชีว้ัด
ป ีพ.ศ. 2562

ค่าเปา้หมาย

ปกีารศึกษา 2562

ป ีพ.ศ. 2563

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

(1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

คณะกรรมการการจดัการความรู้ส านัก
วทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.  ก าหนดองคความรูหลักทีจ่ าเปนหรือ
ส าคัญของหนวยงานและก าหนดประเด็น
ขอบเขตของการจดัการความรู

ประจ าปกีารศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

กิจกรรมทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ



3. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะ
ด าเนินการจดัการความรู้

3.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายบุคลากร ทีจ่ะ
ด าเนินการจดัการความรู้

มีกลุ่มเป้าหมายบุคลากรส านักวทิย
บริการฯ จ านวน 2 กลุ่ม
1. กลุ่มข้าราชการ
2. กลุ่มพนักงานมหาวทิยาลัย/
ลูกจา้งชั่วคราว

กลุ่ม 2  แบ่งกลุ่มความรับผิดชอบ

4. แสวงหาความรู้ทีต้่องการใหเ้หมาะสม
ต่อการด าเนินงาน

4.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบภาระงาน จดัหา
ความรู้ทีต้่องการใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินงานที่
ตอบสนองต่อการปฏบิัติงานของหน่วยงาน

แนวปฏบิัติค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการ

รายงาน 1  ผู้รับผิดชอบจดัท ารายงานแนวปฏบิัติ
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ

เจา้หน้าการเงินและเบิกจา่ย

5. แบ่งบันและแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
เผยแพร่ไปสู้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

มีกระดานข่าว คลังสารสนเทศการ
จดัการความรู้

ช่องทาง 1         จดัท ากระดานข่าว 


 ผู้ดูแลเวบ็ไซต์

จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ัง 3    บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ผ่านกระดานข่าว

บุคลากรส านักวทิยบริการฯ

6. รวบรวมองค์ความรู้และจดัเกบ็อย่าง
เป็นระบบ

6.1 รวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบของคลัง
สารสนเทศ

มีคลังสารสนเทศจดัเกบ็องค์ความรู้ เวบ็ไซต์ 1  จดัท าคลังสารสนเทศการจดัการ
ความรู้

ผู้ดูแลเวบ็ไซต์

7. น าองคความรู / แนวปฏบิัติทีดี่ทีไ่ด
จากการจดัการความรูมาใชประโยชน

7.1 บุคลากรส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับมาใช้
ประโยชน์ในการปฏบิัติงานการเดินทางไปราชการ

ความถูกต้องในการเขียนรายงาน
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ
ในแต่ละคร้ังไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

ร้อยละ 80        จดัท า รวบรวมเอกสารและเผยแพร่
ตัวอย่างการเขียนรายงานค่าใช้จา่ย
ในการเดินทางไปราชการ

เจา้หน้าการเงินและเบิกจา่ย

8. การประเมินผลการด าเนินงานการ
จดัการความรูตามแผน

8.1 ประเมินผลการด าเนินงานจดัการความรู้ตาม
ประเด็นทีก่ าหนด ด้วยการบันทึกสถิติการแกไ้ข
รายงานการเดินทางไปราชการ และสถิติการ
สอบถามข้อสงสัยของผู้เดินทางไปราชการ จาก
ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและเบิกจา่ย เป็นลาย
ลักษณ์อกัษร

รายงานสถิติการแกไ้ขรายงาน
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
และสถิติการสอบถามข้อสงสัยของผู้
เดินทางไปราชการ จากผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงินและเบิกจา่ย เป็นลาย
ลักษณ์อกัษร

รายงาน 3    จดัท าแบบฟอร์มเกบ็สถิติการแกไ้ข
รายงานค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ

เจา้หน้าการเงินและเบิกจา่ย

5.1 แบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามประเด็น
และเป้าหมายในการจดัการความรู้ทีก่ าหนดด้วย
การจดัประชุม พร้อมทัง้เผยแพร่แนวปฏบิัติทีดี่
ผ่านทางเวบ็ไซต์


