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สรุปผลการดําเนินงานแผนการจัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปการศึกษา 2559 
แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  
ชื่อหนวยงาน  : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประเด็นความรู :  เรื่อง คูมือการใชโปรแกรมระบบงานทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตัวชี้วัด (KPI) :  จํานวนบุคลากรในสํานักที่นําความรูไปใช 
 

ขั้นตอนการจัดการความรู เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

กิจกรรม/การดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1. การบงชี้ความรู (Knowledge identification) 

 1.1 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
บริหารจัดการความรู 

- สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการ
ความรู ตามคําสั่งแตงต้ังที่ 333/2560 ลง
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 เพื่อทําหนาที่
ในการดําเนินงานการจัดการความรูของ
สํานักฯ  

จํานวนคําสั่งแตงต้ัง 1 ฉบับ จํานวน 1 ฉบับ ไดแก                  
คําสั่งแตงต้ังที่ 333/2560               

ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 

รองอธิการบดี  

1.2 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อ
สรางองคความรูใหม 

- คณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการ
ความรูของสํานัก มีการประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการสรางองคความรูใหม
ประเด็นความรูที่ได คือ คูมือการใช
โปรแกรมระบบงานทะเบียนของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 

จํานวนองคความรู 1 องคความรู องคความรูใหม ประเด็นความรู
ที่ไดคือ คูมือการใชโปรแกรม
ระบบงานทะเบียนของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ของสํานักฯ 
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2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 
- ศึกษา คนควา วิเคราะห รวบรวม
ขอมูล เชน ศึกษาขอมูลจากประกาศ
และคูมือการใชโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
 
 

- คณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการ
ความรูของสํานักมีการนําคูมือคูมือการใช
โปรแกรมระบบงานทะเบียนของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบเดิมมาปรึกษากันเพื่อนํามาปรับปรุง
ใหไดขอมูลที่ตรงกัน 

จํานวนแหลงเรียนรู อยางนอย 1 
แหลงเรียนรู 

แหลงเรียนรูที่ศึกษาคนควา 
ไดแก คูมือการใชโปรแกรม
ระบบงานทะเบียนของสํานัก

สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนแบบใหมและเว็บไซต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ของสํานักฯ 

 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

- นําองคความรูที่ไดมาดําเนินการเปน
คูมือการใชโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

- รวบรวมไวที่เว็บไซตของสํานักฯ 

- มีคูมือการใชโปรแกรมระบบงานทะเบียน
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

- มีการนําขอมูลเกี่ยวกับคูมือการใช
โปรแกรมระบบงานทะเบียนของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเผยแพร
ไวบนเว็บไซต 

มีแหลงเรียนรู อยางนอย 1 
แหลงเรียนรู 

- คูมือการใชโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

- เว็บไซต 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ของสํานักฯ 

 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

- เชิญบุคลากรของสํานักที่มีความรู
ความเขาใจมาถายทอดองคความรู 

- สํานักสงเสริมฯ มีการจัดประชุม                      
เพื่อพัฒนากลุมเปาหมายใหไดรับ                 
การพัฒนาความรู คือการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการใชโปรแกรมระบบงานทะเบียน
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 

แนวปฏิบัติที่ดี ไดแนวปฏิบัติที่
ดี 

คูมือการใชโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน                    

ฉบับสมบูรณอยางนอย 1 เลม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ของสํานักฯ 
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5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

- เผยแพรจัดทําเอกสารคูมือการใช
โปรแกรมระบบงานทะเบียนของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมอบใหผูบริหารและ
บุคคลากรของสํานัก 

- เผยแพรในเว็บไซตของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

อยูระหวางการดําเนินการ - จํานวนผูบริหาร
และบุคลากรของ
สํานักที่รับคูมือการ
ใชโปรแกรม
ระบบงานทะเบียน
ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  

- มีเว็บไซตเผยแพร 

ผูบริหารและ
บุคลากรของ

สํานัก 

ผูบริหารและบุคลากรของสํานัก
มีความรูความเขาเกี่ยวกับคูมือ

การใชโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ของสํานักฯ 

 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 
- มีการจัดประชุมเพื่อนําคูมือการใช

โปรแกรมระบบงานทะเบียนของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมา
พูดคุยและตอบขอซักถามเพื่อใหเขาใจ
ตรงกันและถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน 

- มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

อยางนอย 1 
กิจกรรม 

มีความรูความเขาใจในข้ันตอน
การใชโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

เพิ่มข้ึน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ของสํานักฯ 

 

7. การเรียนรู (Learning) 

- บุคลากรในสํานักนําองคความรูและ
วิธีการตางๆ ไปใชในการปฏิบัติงาน 

- มีการนําคูมือการใชโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนที่ไดรับมาทําความเขาใจ
เกี่ยวกับข้ันตอนการรับสมัครนักศึกษาเพื่อ
ใชตอบคําถามและมีความรูความเขาใจไป
ในแนวเดียวกัน 

จํานวนผูนํา            
องคความรูไปใช 

ผูบริหารและ
บุคลากรใน

สํานักที่ไดรับ
คูมือ 

มีความรูความเขาใจในข้ันตอน
การใชโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนของสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนและ                     
ตอบขอซักถามไดชัดเจน     
เปนไปในแนวเดียวกัน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ของสํานักฯ 
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2559 มีกิจกรรม/การดําเนินทั้งหมด 7 กิจกรรม                     

มีการดําเนินการครบทุกกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 ของแผนการจัดการความรู เรื่อง การใชโปรแกรมระบบงานทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 


