
แผนการจัดการความรู ดานการบริหารตามพันธกิจอ่ืนๆ  
ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ปการศึกษา 2562 
...................................................................................... 

 
ช่ือหนวยงาน 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ประเด็นความรูท่ีดําเนินการจัดการความรู ดานการบริหารตามพันธกิจอ่ืนๆ ไดแก เรื่อง 
 การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ Webometrics 
 
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ : 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน  
มีธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี : 4 ระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
กลยุทธท่ี : 6 สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการฯ : 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใหมีความพรอมตอการใหบริการ 
เปาประสงคท่ี : 1.1 สํานักฯ เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรูและ
การใหบริการ 
กลยุทธท่ี : 1.1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบตางๆ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดตามคํารับรอง (KPI) : 37 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏตามเกณฑ Webometrics 
 
ขั้นตอนการจัดการความรู วัตถุประสงค กิจกรรม วัน เดือนป กลุมผูรวมกิจกรรม 
(1) การกําหนดความรูหลัก
ท่ีจําเปนหรือสําคัญตองาน
หรือกิจกรรมของกลุมหรือ
องคกร 

- ไดประเด็นการจัดการ
ความรู 
- มีคณะทํางานการจัดการ

ความรู 

- มีผูรับผิดชอบการจดัการ
ความรูของหนวยงาน 
 
 

- การประชุมอภิปรายศึกษา
ประเด็นการจัดการความรูของ
ปการศึกษา 2561 เพ่ือวาง
แผนการจดัการความรูในป
การศึกษา 2562 พรอมระบุ
องคความรูท่ีจําเปน 
- แตงตั้งผูรับผดิชอบการจัด 
การความรู เรื่อง การพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 

ก.ย.-ต.ค. 
2562 

- ผูบริหารของสาํนัก

วิทยบริการฯ 

- ผูรับผดิชอบการ

จัดการความรูของ

สํานักวิทยบริการฯ 

- บุคลากรของสํานัก

วิทยบริการฯ 

(2) การเสาะหาความรูท่ี
ตองการ 

- ไดแผนการพัฒนาเว็บไซต
เพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 
- ไดแนวทางการพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 
- จํานวนการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช

- ศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
ความรูท่ีฝงอยูในคน  (Tacit 
Knowledge) และความรูท่ี
ชัดแจง  (Explicit 
Knowledge) เรื่อง การ
พัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับ
เกณฑ Webometrics 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

พ.ย. 2562-
มี.ค. 2563 

- ผูบริหารของสาํนัก

วิทยบริการฯ 

- ผูรับผดิชอบการ

จัดการความรูของ

สํานักวิทยบริการฯ 

- บุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯ 



ขั้นตอนการจัดการความรู วัตถุประสงค กิจกรรม วัน เดือนป กลุมผูรวมกิจกรรม 
งานการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือ
รองรับเกณฑ 
Webometrics 

เรียนรูเก่ียวกับการพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง 
หรือสรางความรูบางสวน
ใหเหมาะตอการใชงานของ
ตน 

- ไดแนวปฏิบัติในการ
บริหารจดัการเว็บไซตของ
หนวยงาน 
- ไดแนวทางการพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 

- นําองคความรูเก่ียวการ
พัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับ
เกณฑ Webometrics มา
แลกเปลีย่นและปรับปรุงให
เหมาะสมกับงาน โดยได
ถายทอดใหกับบุคลากรท่ี
เก่ียวของกับการดูแล
เว็บไซตของหนวยงาน 

มี.ค.-เม.ย. 
2563 

- ผูบริหารของสาํนัก

วิทยบริการฯ 

- ผูรับผดิชอบการ

จัดการความรูของ

สํานักวิทยบริการฯ 

- บุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯ 

(4) การประยุกตใชความรู
ในกิจการงานของตน 

- ไดแนวทางการพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 
 

- นําความรูท่ีไดมา
ดําเนินงานการพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือรองรับเกณฑ 
Webometrics 

เม.ย. 2563 - บุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯ 

(5) การนําประสบการณ
จากการทํางาน และการ
ประยุกตใชความรูมา
แลกเปลีย่นเรยีนรู และ
สกัด “ขุมความรู” ออกมา
บันทึกไว 

- เพ่ือเผยแพรองคความรู 
ไดแก เว็บไซต, เฟสบุค, 
แผนพับ, Line, จดหมาย
ขาว 
- เพ่ือไดชุมชนการเรียนรู 

- นําองคความรูท่ีไดมา
เผยแพรโดยจัดทําเอกสาร 
- สรางชุมชนการเรยีนรูการ
พัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับ
เกณฑ Webometrics 

พ.ค. 2563 - บุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯหรือ
บุคลากรอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลยัฯ ท่ี
สนใจ 

(6) การจดบันทึก “ขุม
ความรู” และ “แกน
ความรู” สําหรับไวใชงาน 
และปรับปรุงเปนชุดความรู
ท่ีครบถวน ลุมลึกและ
เช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะตอ
การใชงานมากยิ่งข้ึน 

- ไดแนวทางการดําเนินงาน
การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือ
รองรับเกณฑ 
Webometrics 

- จํานวนผูนําแนวทางการ
พัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับ
เกณฑ Webometrics ใชใน
การปฏิบัติงาน คดิเปนรอย
ละ 80 และนําแนว
ปฏิบัติงานท่ีดี (Best 
Practices) มาไวใชงาน 

พ.ค. 2563 - บุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯ 

 
 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(นางสาวสรลัชนา นํ้าเงินสกุณ)ี 

ผูรับผิดชอบงานการจัดการความรู                                                                                    
วัน เดือน ป ......2.....ตลุาคม.....2562.......... 

 

 

ลงช่ือ................................................................... 
(รองศาตราจารยอรณุลักษณ  รัตนพันธุ) 

ผูอํานวยการ 
วัน เดือน ป ......2.....ตลุาคม.....2562.......... 

 

 


