
แผนการจัดการความรู
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจําปการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปณิธาน: สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คุณภาพชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมุงเนนการผลิตนักปฏิบัติดานวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคม

พันธกิจ:
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูการผลิต

การบริการ และการสรางมูลคาเพ่ิมใหประเทศ
3. มุงบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม
4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรกัษศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการดวยระบบธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางานขององคกร

ประเด็นยุทธศาสตร:
1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีมีความเขมแข็ง
2. สรางคนดี คนเกง ท่ีมีทักษะในการทํางาน ทําใหเปนทุนมนุษย(Human Capital) ของประเทศ
3. ศูนยสงเสริมการเรียนรู ตลอดจนการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ

ท่ีไดมาตรฐานเพ่ือความเปนอยูท่ีดีของคนไทย

เปาประสงค:
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชงิบูรณา

การท่ีมีความเขมแข็งดานวิชาการเปนท่ีพ่ึงของประชาชนในทุกพ้ืนท่ีใหสามารถเรียน รูไดตลอดชีวิต
2. ผลิตบัณฑิตวิชาชีพท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีคุณธรรม และปฏิบัติงานไดอยางมือ

อาชีพ
3. ประชาชนมีศักยภาพในการสรางงานดานวิชาชีพ ดานเทคโนโลยี ท่ีสามารถแขงขันได



ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา: สรางสังคมอุดมปญญาแบบยั่งยืน

วิสัยทัศน: มุงม่ันพัฒนาหนวยงานสูศูนยแหงการเรียนรูชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนพ้ืนฐานของ
ระบบงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารจัดการท่ีดีและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

พันธกิจ:
1. พัฒนาคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน  การศึกษาคนควา วิจัยของมหาวิทยาลัยและประชาชนรวมถึงผูพิการ
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง
3. ใหบริการทางวิชาการดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแกสังคม
4. สงเสริมการอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร:
1. ศูนยแหงการเรียนรู (Center of Learning) ท่ีสามารถเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหมีศักยภาพสูงข้ึนและมีระบบบริหารจัดการท่ีดี
3. สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

เปาประสงค:
1. มีศูนยแหงการเรียนรูชั้นนําในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงและมีระบบบริหารจัดการท่ีดี
3. สรางสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย



ตารางความเช่ือมโยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปณิธาน (Determination)

สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
ปณิธาน (Determination)

สรางสังคมอุดมปญญาแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน (Vision)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คุณภาพชั้นนําในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ที่มุงเนนการผลิตนักปฏบิัติดานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน (Vision)
มุงมั่นพัฒนาหนวยงานสูศูนยแหงการเรียนรูชั้นนําในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือบนพื้นฐานของ

ระบบงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารจัดการที่ดีและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม
พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูการผลิต การ
บริการ และการสรางมูลคาเพิ่มใหประเทศ

3. มุงบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม
4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการดวยระบบธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานขององคกร

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อการจัดการเรียนการสอน

การศึกษาคนควา วจิัยของมหาวิทยาลยัและประชาชนรวมถึงผูพิการ
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง
3. ใหบริการทางวิชาการดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแกสังคม
4. สงเสริมการอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล บนพื้นฐานคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประเด็นยทุธศาสตร (Strategy)
1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีความเขมแข็ง
2. สรางคนดี คนเกง ที่มีทักษะในการทํางาน ทําใหเปนทุนมนุษย(Human Capital) ของประเทศ
3. ศูนยสงเสริมการเรียนรู ตลอดจนการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได

มาตรฐานเพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย

ประเด็นยทุธศาสตร (Strategy)
1. ศูนยแหงการเรียนรู (Center of Learning) ที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหมีศักยภาพสูงขึ้นและมีระบบบริหารจัดการที่ดี
3. สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

เปาประสงค (Purpose)
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มี

ความเขมแข็งดานวิชาการเปนที่พึ่งของประชาชนในทุกพื้นที่ใหสามารถเรียน รูไดตลอดชีวิต
2. ผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีคุณธรรม และปฏิบตัิงานไดอยางมืออาชีพ
3. ประชาชนมีศักยภาพในการสรางงานดานวิชาชีพ ดานเทคโนโลย ีที่สามารถแขงขันได

เปาประสงค (Purpose)
1. มีศูนยแหงการเรียนรูชั้นนําในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. หนวยงานมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีระบบบริหารจัดการที่ดี
3. สรางสังคมแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทย



การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรในระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค

ประเทศ 2. การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต
2.1 การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

คนไทยทุกกลุมทุกวัน ไดรับการศกึษาท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง ตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสรมิสรางการแขงขันของประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ 1. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใชความรูเปนฐาน
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
3. การสรางโอกาศทางการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต

มหาวิทยาลยั 1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ท่ีมีความเขมแข็ง

2. สรางคนดี คนเกง ท่ีมีทักษะในการทํางาน ทําใหเปนทุนมนุษย
(Human Capital) ของประเทศ

3. ศูนยเสริมการเรยีนรู ตลอดจนการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเชิงบณูรณาการท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือความเปนอยูดีของ
คนไทย

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน เปนแหลงการศึกษาดาน
วิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีมีความเขมแข็งดานวิชาการเปน
ท่ีพ่ึงของประชาชนในทุกพ้ืนท่ีใหสามารถเรียน รูไดตลอดชีวิต

2. ผลิตบัณฑติวิชาชีพท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีคณุธรรม
และปฏิบตัิงานไดอยางมืออาชีพ

3. ประชาชนมีศักยภาพในการสรางงานดานวิชาชีพ ดานเทคโนโลยี ท่ี
สามารถแขงขันได

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. ศูนยแหงการเรียนรู (Center of Learning) ท่ีสามารถเรียนรู ไดทุก
ท่ี ทุกเวลา

2. บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหมีศักยภาพสูงข้ึนและมีระบบ
บริหารจดัการท่ีดี

3. สงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต

1. มีศูนยแหงการเรียนรูช้ันนําในระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

2. หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสงูและมีระบบบรหิารจดัการท่ีดี

3. สรางสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย





แบบฟอรมท่ี 2: แผนการจัดการความู (KM Action Plan)
ชื่อหนวยงาน: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 2: สรางคนดี คนเกง ท่ีมีทักษะในการทํางาน ทําใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 2: บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหมีศักยภาพสูงขึ้นและมีระบบบริหารจัดการท่ีดี
องคความรูท่ีจําเปน: การพัฒนากระบวนการทํางานของหนวยงานสายสนับสนุน
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 การบงชี้ความรู
- จัดประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวของใน

การกําหนดประเด็นความรู

มิ.ย. 54 จํานวนประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมประเด็นความรูดาน
การพัฒนางานท่ีปฏิบัติ 2 เรื่อง

ผูบริหาร คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ความรู สวส.

2 การสรางและแสวงหาความรู
- ภายในหนวยงาน
- ภายนอกหนวยงาน

ส.ค. 54 รอยละของคณาจารยท่ีเขา
รวมกิจกรรม/โครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเขารวมใน
กิจกรรม

บุคลากรสํานักฯ คณะทํางาน

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ
- วิเคราะห สังเคราะหความรูท่ีมีอยู

ในตัวบุคคล

ส.ค. 54 มีเอกสารการวิเคราะหการ
จัดการความรู

ไมนอยกวา 2 ประเด็น บุคลากรสํานักฯ คณะทํางาน

4 การประมวลและกล่ันกรองความรู
- การสกัดความรู/แกนความรู

ส.ค. 54 มีแหลงแลกเปล่ียนเรียนรู
หรือ รวบรวมความรู

อยางนอย 1 กิจกรรม บุคลากรสํานักฯ คณะทํางาน

5 การเขาถึงความรู
- นําองคความรูเผยแพรใน website
- จัดทําเอกสารเผยแพร
- หนังสือเวียน

พ.ย. 54 จํานวนชองทางท่ีเขาถึงองค
ความรู

ไมนอยกวา 2 ชองทาง บุคลากรสํานักฯ คณะทํางาน

6 การแบงปน แลกเปล่ียนความรู
- สราง web Blog ใน website
- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู
- ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops)

พ.ย. 54 - web Blog
- มีกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู
- ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops)

- web Blog ใน website
- มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูอยางนอย

1 ครั้ง
- ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops)

บุคลากรสํานักฯ คณะทํางาน

7 การเรียนรู
- บุคลากรมีการนําความรูท่ีไดจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรูปไปปฏิบัติ

ธ.ค. 54
เปนตนไป

เอกสาร/คูมือการ
ปฏิบัติงาน

อยางนอย 1 เรื่อง บุคลากรสํานักฯ คณะทํางาน



รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอรมท่ี 2: แผนการจัดการความู (KM Action Plan)
ชื่อหนวยงาน: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 2: สรางคนดี คนเกง ท่ีมีทักษะในการทํางาน ทําใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 2: บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหมีศักยภาพสูงขึ้นและมีระบบบริหารจัดการท่ีดี
องคความรูท่ีจําเปน: การพัฒนากระบวนการทํางานของหนวยงานสายสนับสนุน
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 การบงชี้ความรู
- จัดประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวของใน

การกําหนดประเด็นความรู

มิ.ย. 54 จํานวนประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมประเด็นความรูดาน
การพัฒนางานท่ีปฏิบัติ 2 เรื่อง

ผูบริหาร คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ความรู สวส.

มีจํานวน 3
ประเด็น

2 การสรางและแสวงหาความรู
- ภายในหนวยงาน
- ภายนอกหนวยงาน

ส.ค. 54 รอยละของคณาจารยท่ีเขา
รวมกิจกรรม/โครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเขารวมใน
กิจกรรม

บุคลากรสํานักฯ คณะทํางาน รอยละของการ
พัฒนาบุคลากร
เทากับ 100

ขอมูลจา
การประชุม/
ศึกษาดูงาน

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ
- วิเคราะห สังเคราะหความรูท่ีมีอยู

ในตัวบุคคล

ส.ค. 54 มีเอกสารการวิเคราะหการ
จัดการความรู

ไมนอยกวา 2 ประเด็น บุคลากรสํานักฯ คณะทํางาน มีจํานวน 3
ประเด็น

4 การประมวลและกล่ันกรองความรู
- การสกัดความรู/แกนความรู

ส.ค. 54 มีแหลงแลกเปล่ียนเรียนรู
หรือ รวบรวมความรู

อยางนอย 1 กิจกรรม บุคลากรสํานักฯ คณะทํางาน - มีการประชุม
แลกเปล่ียน
ความรู

- มีการเขารวม
กิจกรรมเพ่ือ
ถายทอด
ความรูระดับ
มหาวิทยาลัย

5 การเขาถึงความรู
- นําองคความรูเผยแพรใน website
- จัดทําเอกสารเผยแพร
- หนังสือเวียน

พ.ย. 54 จํานวนชองทางท่ีเขาถึงองค
ความรู

ไมนอยกวา 2 ชองทาง บุคลากรสํานักฯ คณะทํางาน ดําเนินการ 2
ชองทาง ไดแก
- เผยแพรผาน

website



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ
- การจัดทํา

รายงาน
เอกสาร
เผยแพร

6 การแบงปน แลกเปล่ียนความรู
- สราง web Blog ใน website
- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู
- ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops)

พ.ย. 54 - web Blog
- มีกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู
- ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops)

- web Blog ใน website
- มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูอยางนอย

1 ครั้ง
- ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops)

บุคลากรสํานักฯ คณะทํางาน ดําเนินการ 3
ชองทาง ไดแก
- web Blog

ใน website
- มีกิจกรรมใน

การ
แลกเปล่ียน
เรียนรูโดย
การ

- มีการสราง
กลุมชุมชน
นักปฏิบัติ
ภายใน
หนวยงาน

7 การเรียนรู
- บุคลากรมีการนําความรูท่ีไดจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรูปไปปฏิบัติ

ธ.ค. 54
เปนตนไป

เอกสาร/คูมือการ
ปฏิบัติงาน

อยางนอย 1 เรื่อง บุคลากรสํานักฯ คณะทํางาน ระบบจัดเก็บ
องคความรูดาน
การแกไข
ปญหา
คอมพิวเตอร


