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สรุปผลการดําเนินงานแผนการจัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปการศึกษา 2560 
แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  
ช่ือหนวยงาน  : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประเด็นความรู :  เรื่อง การลดระยะเวลาในการใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความพึงพอใจ 
ตัวช้ีวัด (KPI) :  จํานวนบุคลากรในสํานักท่ีนําความรูเก่ียวกับการใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา ไปใช 
 

ข้ันตอนการจัดการความรู เรื่อง การลดระยะเวลาในการใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความพึงพอใจ 

กิจกรรม/การดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1. การบงช้ีความรู (Knowledge identification) 

 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
บริหารจัดการความรู 

- สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการ
ความรู ตามคําสั่งแตงตั้งท่ี 3006/2560 
ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 เพ่ือทําหนาท่ี
ในการดําเนินงานการจัดการความรูของ
สํานักฯ  

จํานวนคําสั่งแตงตั้ง 1 ฉบับ จํานวน 1 ฉบับ ไดแก                  
คําสั่งแตงตั้งท่ี 3006/2560               
ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 

คณะกรรมการ 
KM 

 

1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือ
สรางองคความรูใหม 

- คณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการ
ความรูของสํานัก มีการประชุมเพ่ือระดม
ความคิดเห็นในการสรางองคความรูใหม
ประเด็นความรูท่ีได คือ คูมือการใช
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา 
 

จํานวนองคความรู 1 องคความรู องคความรูใหม ประเด็นความรู
ท่ีไดคือ คูมือการใชโปรแกรม
ระบบงานทะเบียนของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 

คณะกรรมการ
จัดการความรู
ของสํานักฯ 
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กิจกรรม/การดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 
- ศึกษา คนควา วิเคราะห รวบรวม
ขอมูล เชน ศึกษาขอมูลจากประกาศ
และคูมือการใชโปรแกรม               
เพ่ิม-ถอน รายวิชาของสํานักฯ 
 
 

- คณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการ
ความรูของสํานักมีการจัดทําคูมือการใช
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชาของสํานักฯ 
เพ่ือนํามาใช 

จํานวนแหลงเรียนรู อยางนอย 1 
แหลงเรียนรู 

แหลงเรียนรูท่ีศึกษาคนควา 
ไดแก คูมือและเว็บไซต 

คณะกรรมการ
KM 

 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

- นําองคความรูท่ีไดมาดําเนินการเปน
คูมือการใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน 
รายวิชา 

- รวบรวมไวท่ีเว็บไซตของสํานักฯ 

- มีคูมือการใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา 
- มีการนําขอมูลเก่ียวกับคูมือการใช

โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชาเผยแพรไว
บนเว็บไซต 

มีแหลงเรียนรู อยางนอย 1 
แหลงเรียนรู 

- คูมือการใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน 
รายวิชา 

- เว็บไซต 

คณะกรรมการ
KM 

 

4.การประมวลและกล่ันกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

- เชิญบุคลากรของสํานักท่ีมีความรู
ความเขาใจมาถายทอดองคความรู 

- สํานักสงเสริมฯ มีการจัดประชุม                      
เพ่ือพัฒนากลุมเปาหมายใหไดรับ                 
การพัฒนาความรู คือการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา 

แนวปฏิบัติท่ีด ี ไดแนวปฏิบัติท่ี
ดี 

คูมือการใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน 
รายวิชา ฉบับสมบูรณอยางนอย 

1 เลม 

คณะกรรมการ
KM 

 

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

- เผยแพรจัดทําเอกสารคูมือการใช
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา มอบให
บุคคลากรของสํานักฯ 

- เผยแพรในเว็บไซตของสํานักฯ 

อยูระหวางการดําเนินการ - จํานวนบุคลากร
ของสํานักท่ีรับคูมือ
การใชโปรแกรม
เพ่ิม-ถอน รายวิชา  

- มีเว็บไซตเผยแพร 

บุคลากรของ
สํานัก 

บุคลากรของสํานักมีความรู
ความเขาเก่ียวกับคูมือการใช
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา 

คณะกรรมการ
KM 

 

6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Sharing) 
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กิจกรรม/การดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

- มีการจัดประชุมเพ่ือนําคูมือการใช
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา มาพูดคุย
และตอบขอซักถามเพ่ือใหเขาใจตรงกัน
และถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน 

- มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

อยางนอย 1 
กิจกรรม 

มีความรูความเขาใจในข้ันตอน
การใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน 

รายวิชา เพ่ิมข้ึน 

คณะกรรมการ
KM 

 

7. การเรียนรู (Learning) 

- บุคลากรในสํานักนําองคความรูและ
วิธีการตางๆ ไปใชในการปฏิบัติงาน 

- มีการนําคูมือการใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน 
รายวิชา ท่ีไดรับ มาทําความเขาใจเก่ียวกับ
ข้ันตอนของการเพ่ิม-ถอน รายวิชา เพ่ือใช
ตอบคําถามและมีความรูความเขาใจไปใน
แนวเดียวกัน 

จํานวนผูนํา            
องคความรูไปใช 

บุคลากรใน
สํานักฯ ท่ี
ไดรับคูมือ 

มีความรูความเขาใจในข้ันตอน
การใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน 

รายวิชา และ                     
ตอบขอซักถามไดชัดเจน     
เปนไปในแนวเดียวกัน 

คณะกรรมการ
KM 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2560 มีกิจกรรม/การดําเนินท้ังหมด 7 กิจกรรม                     

มีการดําเนินการครบทุกกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 ของแผนการจัดการความรู เรื่อง การใชโปรแกรมระบบงานทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 


