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แผนการจัดการความรู ้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
องค์ความรู้ : การใช้โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา  
ตัวช้ีวัด (KPI) : บุคลากรจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถใช้โปรแกรมเพ่ิม - ถอน รายวิชาได้ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด: บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถใช้โปรแกรมเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาที่มาติดต่อขอเพ่ิม - ถอน รายวิชา                      

หน้าเคาเตอร์ได้ 
 
ล าดับ กระบวนการจัดการความรู้ กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
(Knowledge 
identification) 
 

- ส านักส่งเสริมวิชาการฯ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ ตามค าสั่ง
แต่งตั้งท่ี 3006/2560 ลงวันที่ 22 
ธันวาคม 2560 เพ่ือท าหน้าที่                 
ในการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของส านักฯ 

พฤศจิกายน 
2560 

จ านวนค าสั่ง
แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ร้อยละของบุคลากร 
ในส านักฯ 

คณะกรรมการ KM ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

จ านวน 1 
ฉบับ 

  - ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

พฤศจิกายน 
2560 

จ านวนองค์ความรู้ ร้อยละของบุคลากร 
ในส านักฯ 

คณะกรรมการ KM 1 องค์ความรู้ 
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ล าดับ กระบวนการจัดการความรู้ กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

2. การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
(Knowledge Creation 
and Acquisition 

ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ส านักงานที่ได้เลือกมาเป็นองค์
ความรู้ โดยศึกษาข้อมูลจากการใช้
โปรแกรมระบบงานทะเบียนของ
ส านัก 

ธันวาคม 2560 จ านวนแหล่ง
แสวงหาความรู้ 

ร้อยละของบุคลากร 
ในส านักฯ 

คณะกรรมการ KM 1 แหล่งเรียนรู้ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge 
Organization) 

น าองค์ความรู้ที่ได้มาด าเนินการ
จัดท าเป็นคู่มือการใช้โปรแกรม
เพ่ิม-ถอน รายวิชา ของส านัก 

มกราคม 2561 มีแหล่งเรียนรู้เป็น
คู่มือ 

ร้อยละของบุคลากร 
ในส านักฯ 

คณะกรรมการ KM อย่างน้อย    
1 แหล่งเรียนรู้ 

น าข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการใช้
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา 
ของส านักเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ 

กุมภาพันธ์ 
2561 

มีแหล่งเรียนรู้ 
บนเว็บไซต์ 

ร้อยละของบุคลากร 
ในส านักฯ 

คณะกรรมการ KM อย่างน้อย  
1 แหล่งเรียนรู้ 

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

มีการประชุมเพ่ือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนา
ความรู้ คือการแลกเปลี่ยนรู้การใช้
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา ของ
ส านัก โดยเชิญบุคลากรของส านัก
ที่มีความรู้ความเข้าใจมาถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

มีนาคม 2561 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ร้อยละของบุคลากร 
ในส านักฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน 
รายวิชา ได้ดีข้ึน 

คณะกรรมการ KM ร้อยละ 80 
ของบุคลากร

ในส านัก 

จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการน าองค์ความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ 

มีนาคม 2561 จ านวนแนวปฏิบัติ
ที่ดี (คู่มือการใช้) 

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม
เพ่ิม-ถอน รายวิชาของ

ส านักฯ  

คณะกรรมการ KM ได้แนวปฏิบัติ
ที่ดีเป็น
ขั้นตอน 

การเพ่ิม-ถอน 
รายวิชาของ

ส านักฯ 
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ล าดับ กระบวนการจัดการความรู้ กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

5. การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge Access) 

เผยแพร่จัดท าเอกสารขั้นตอน   
การใช้โปรแกรมเพ่ิม-ถอน 
รายวิชาของส านักให้บุคคลากร
ในส านักทราบ พร้อมเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของส านักฯ 

เมษายน 
2561 

จ านวนบุคลากร              
ที่ได้รับทราบ
ขั้นตอนการใช้
โปรแกรมและ            

มีเว็บไซต์เผยแพร่
ของส านักฯ 

ร้อยละของบุคลากร 
ในส านักฯ 

คณะกรรมการ KM ขั้นตอน 
การเพ่ิม-ถอน 
และเว็บไซต์
ของส านักฯ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยจัดประชุม พูดคุย และตอบข้อ
ซักถามเพ่ือให้เข้าใจตรงกันและ                
ถือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 2561 

มีกิจกรรม               
การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

ร้อยละของบุคลากร 
ในส านักฯ 

คณะกรรมการ KM กิจกรรม
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
อย่างน้อย    

1 ครั้ง 
7. การเรียนรู้ (Learning) การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้                

ในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากร              
ในส านักฯ มีการน าคู่มือมาท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา                 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและ                  
ตอบข้อซักถาม ให้มีความรู้                 
ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 2561 

จ านวนผู้น า                   
องค์ความรู้ไปใช้ 

ร้อยละของบุคลากร                  
ในส านักที่ได้รับทราบ

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม
เพ่ิม-ถอน รายวิชา 

คณะกรรมการ KM ร้อยละ 80 
ของบุคลากร

ทั้งหมด 

 


