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แผนการจัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปการศึกษา 2560 
 
องคความรู : การลดระยะเวลาในการใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความพึงใจ 
ตัวช้ีวัด (KPI) : จํานวนบุคลากรในสํานักท่ีนําความรูเก่ียวกับการใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา ไปใช 
เปาหมายของตัวช้ีวัด: รอยละ 80 ของจํานวนบุคลากรในสํานักท่ีสามารถใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา ได 
 

ลําดับ กระบวนการจัดการความรู กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1 การบงชี้ความรู 

(Knowledge 

identification) 

 

- สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

การจัดการความรู  ตามคําสั่ ง

แตงตั้งท่ี 3006/2560 ลงวันท่ี 22 

ธันวาคม 2560 เพ่ือทําหนาท่ีใน

การดําเนินงานการจัดการความรู

ของสํานักฯ 

พฤศจิกายน 

2560 

จํานวนคําสั่ง

แตงตั้ง

คณะกรรมการ 

รอยละของบุคลากรใน

สํานัก 

คณะกรรมการ KM คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ 

จํานวน 1 

ฉบับ 

  - ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น

เพ่ือสรางองคความรูใหม 

พฤศจิกายน 

2560 

จํานวนองคความรู รอยละของบุคลากรใน

สํานัก 

คณะกรรมการ KM 1 องคความรู 
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ลําดับ กระบวนการจัดการความรู กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

2 การสรางและแสวงหา
ความรู 
(Knowledge Creation 
and Acquisition 

ศึกษา คนควา เพ่ือรวบรวมขอมูล
เ ก่ี ย ว กั บ ป ญ ห า ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ใ น
สํานักงานท่ีได เลือกมาเปนองค
ความรู โดยศึกษาขอมูลจากการใช
โปรแกรมระบบงานทะเบียนของ
สํานัก 

ธันวาคม 2560 จํานวนแหลง
แสวงหาความรู 

รอยละของบุคลากรใน

สํานัก 

คณะกรรมการ KM 1 แหลงเรียนรู 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

- นําองคความรูท่ีไดมาดําเนินการ
จัดทําเปนคูมือการใชโปรแกรม
เพ่ิม-ถอน รายวิชา ของสํานัก 

มกราคม 2561 มีแหลงเรียนรูเปน
คูมือ 

รอยละของบุคลากรในสํานัก คณะกรรมการ KM อยางนอย   1 
แหลงเรียนรู 

- นําขอมูลเก่ียวกับคูมือการใช
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา 
ของสํานักเผยแพรไวบนเว็บไซต 

กุมภาพันธ 

2561 

มีแหลงเรียนรูบน
เว็บไซต 

รอยละของบุคลากรใน

สํานัก 

คณะกรรมการ KM อยางนอย  

1 แหลงเรียนรู 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู (Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

- มีการประชุมเพ่ือพัฒนา
กลุมเปาหมายใหไดรับการพัฒนา
ความรู คือการแลกเปลี่ยนรูการใช
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา ของ
สํานัก โดยเชิญบุคลากรของสํานัก
ท่ีมีความรูความเขาใจมาถายทอด
องคความรู 

มีนาคม 2561 รอยละของ
ผูเขารวมประชุม 

รอยละของบุคลากรใน

สํานักมีความรูความเขาใจ

ในการใชโปรแกรมเพ่ิม-

ถอน รายวิชา ไดดีข้ึน 

คณะกรรมการ KM รอยละ 80 
ของบุคลากร

ในสํานัก 

จัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือใชเปน
แนวทางในการนําองคความรูท่ีได
ไปใชประโยชน 

มีนาคม 2561 จํานวนแนวปฏิบัติ
ท่ีดี (คูมือการใช) 

คูมือการใชโปรแกรมเพ่ิม-

ถอน รายวิชาของสํานัก 

อยางนอง 1 เลม 

คณะกรรมการ KM ไดแนวปฏิบัติ
ท่ีดีเปนคูมือ
ของสํานัก 

5 การเขาถึงความรู 
(Knowledge Access) 

เผยแพรจัดทําเอกสารคูมือการใช
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชาของ
สํานักใหบุคคลากรในสํานักทราบ 

เมษายน 

2561 

จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับรูมือการใชโป

แกรมและมี

รอยละของบุคลากรในสํานัก คณะกรรมการ KM คูมือและ
เว็บไซตของ

สํานัก 
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ลําดับ กระบวนการจัดการความรู กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

พรอมเผยแพรบนเว็บไซตของ
สํานัก 

เว็บไซตเผยแพร
ของสํานัก 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 
(Knowledge Sharing) 

มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
โดยจัดประชุม พูดคุย และตอบขอ
ซักถามเพ่ือใหเขาใจตรงกันและถือ
เปนแนวปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 2561 

มีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

รอยละของบุคลากรใน
สํานัก 

คณะกรรมการ KM กิจกรรม
แลกเปลี่ยน

เรียนรู 
อยางนอย    1 

ครั้ง 
7 การเรียนรู (Learning) การนําองคความรูท่ีไดรับไปใชใน

การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรใน
สํานักมีการนําคู มือมาทําความ
เข า ใจ เ ก่ี ยว กับ ข้ันตอนการ ใช
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา เพ่ือ
ใชในการปฏิบัติงานและตอบขอ
ซักถาม ใหมีความรูความเขาใจไป
ในแนวทางเดียวกัน 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 2561 

จํานวนผูนําองค
ความรูไปใช 

รอยละของบุคลากรใน
สํานักท่ีไดรับคูมือการใช

โปรแกรมเพ่ิม-ถอน 
รายวิชา 

คณะกรรมการ KM รอยละ 80 
ของบุคลากร

ท้ังหมด 

 


