
 

 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน  :  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
๑. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือ
ผลิตก ำลังคนนักวิชำชีพที่เน้น
ปฏิบัติกำร (Hands-On) 
 
 
 
๒. กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพ่ือ
กำรเติบโตร่วมกับกำรพัฒนำ 
ประเทศ 
 
 
๓. กำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรและกำรสร้ำงฐำน
วัฒนธรรมองค์กร 
 

เพ่ือพัฒนำและผลิตก ำลังคน
นักปฏิบัติในสำขำวิชำชีพ ที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง 
ยั่ ง ยื น  แ ล ะ ยึ ด มั่ น ใ น
จรรยำบรรณวิชำชีพ 
พัฒนำผลงำนวิจัย ผลงำน
สร้ำงสรรค์ กำรบริกำร
วิชำกำร นวัตกรรม และ
ก ำลังคน เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
เพ่ือมหำวิทยำลัยมีกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงมธีรรมำภิบำล 
เพ่ิมประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล และสร้ำงค่ำนิยม
ร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรจำกระบบ
จัดเก็บเอกสำรงำน
ทะเบียนในรูปแบบ
ดิจิตอล เพ่ือกำรสืบค้น
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิคกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ   



แผนการจัดการความรู้   
 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)    
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรสร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : องค์ควำมรู้ในกำรออกแบบและพัฒนำระบบจัดเกบ็เอกสำรงำนทะเบียนในรูปแบบดิจิตอล เพ่ือกำรสืบค้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : ระบบจัดเก็บเอกสำรงำนทะเบียนในรูปแบบดิจิตอล เพ่ือกำรสืบค้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำรวนระบบ 1 ระบบ 
ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ 
- ตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  
- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก ำหนด Knowledge 
Mapping โดยเน้นประเด็น 
(ค ำสั่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
และก ำหนดประเด็นควำมรู้ จัดแผนและ
ข้อเสนอโครงกำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นควำมรู้ ๑ ประเด็น
ควำมรู้ 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 
(KM) 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน   

 

 



ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- คณ ะกรรมกำรด ำ เนิ นกำรป ระชุ มจั ด
กิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ ยน เรียนรู้  ร่วมกับ
บุคลำกรส ำนั กส่ งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน จ ำนวน 2 ครั้ง  
        - ครั้งที่ 1 มีนำคม 63  
        - ครั้งที่ 2 เมษำยน 63  
 - ก ำหนดให้บุคลำกรแต่ละคนได้แสดงควำม
คิดเห็นคนละ 3-5 นำท ี 
 - บันทึกรำยละเอียดควำมคิดเห็นที่ได้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกระดำษแบบฟอร์ม 
(แบบฟอร์มบันทึกเรื่องเล่ำและผู้ เข้ำร่วม
กิจกรรม) 

มี.ค. – เม.ย. 63 จ ำนวนครั้งที่มี
กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

มีกำร
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
จ ำนวน 2 

ครั้ง 

บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำร

และงำน
ทะเบียน  

จิรวัฒน ์  

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินกำรช่วยกันสรุป
ประเด็นเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งตำม
หัวข้อและประเด็นควำมรู้ที่ส ำคัญในแต่ละ
ครั้ง 
- น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้มำ 
ปรับปรุงทบทวนให้เป็นองค์ควำมรู้ออกแบบ
และพัฒนำระบบ 
 
 
 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 63 จ ำนวนองค์
ควำมรู้ 

1 ระบบ คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 
(KM) 

 

จิรวัฒน ์
 

 



ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

- คณะกรรมกำรเรียบเรียง ออกแบบระบบ 
รวมถึงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

มี.ค. – เม.ย. 63 ประเด็นควำมรู้ 
ทีส่ำมำรถ 
สังเครำะห์ได้  

๑ เรื่อง คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 
(KM) 

จิรวัฒน ์  

๕. การเข้าถึงความรู้ 
- เสนอองค์ควำมรู้ที่ได้สังเครำะห์เรียบร้อย 
แล้วแก่ผู้บริหำร ในกำรเข้ำถึงองคค์วำมรู้ 
- คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดวิธีเข้ำถึงควำมรู้
ผ่ำนเว็บไซต์ที่ได้ก ำหนด  
- กำรแจ้งข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ แจ้งปัญหำ
กำรใช้งำน สำมำรถเลือกวิธีกำรแจ้งผ่ำน ไลน์ 
หรือ เฟสบุ๊ค ได้ เพื่อตวำมสะดวกและรวดเร็ว  

มี.ค. – เม.ย. 63  จ ำนวนวิธีกำร
กระจำยควำมรู้
ไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำย 
 

2 เป้ำหมำย 
 

บุคลำกร สวท. 
ทีไ่ด้รับอนุญำติ
ให้เข้ำถึงระบบ
ค้นหำเอกสำร
กำรศึกษำเดิม 

จิรวัฒน์  
 

 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น ำป ระเด็ นควำมรู้ ที่ ได้  เผยแพร่ผ่ ำน
สำรสนเทศ Facebook, Line เพ่ือให้มีส่วน
เกี่ ยวข้องแสดงควำมคิด เห็ น  เพ่ื อแก้ ไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ได้
น ำควำมรู้ไปใช้ เพ่ือแก้ไขปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 63 ประเด็นองค์
ควำมรู้ที่
บุคลำกรน ำไปใช้
และแก้ไข
ปรับปรุง 
  

อย่ำงน้อย ๑ 
ประเด็น 

บุคลำกร สวท. 
ทีไ่ด้รับอนุญำติ
ให้เข้ำถึงระบบ
ค้นหำเอกสำร
กำรศึกษำเดิม 

จิรวัฒน ์  



ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๗. กำรเรียนรู้ 

- กำรน ำควำมรู้มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
- จัดท ำคู่มือระบบจัดเก็บเอกสำรงำนทะเบียน
ในรูปแบบดิจิตอล เพ่ือกำรสืบค้นอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ได้เสนอองค์
ค ว ำม รู้ /แ น วป ฏิ บั ติ ที่ ดี  ที่ ได้ จ ำก ก ำร
ด ำเนินกำรเสนอผู้บริหำรเพ่ือประกำศให้
บุคลำกรที่สนใจน ำไปใช้ประโยชน์ ท ำให้เกิด
ควำมรู้ใหม่ ๆ ซึ่งไปเพิ่มพูนควำมรู้เดิมที่มีอยู่ 
แล้วให้เกิดประโยชน์ได้มำกขึ้น 

มี.ค. – เม.ย. 63 จ ำนวน คู่มือ 
บุคลำกรที่
น ำไปใช้
ประโยชน์และ
เกิดควำมรู้ใหม่ 
 

คู่มือกำรใช้
งำน และอัพ
โหลดไว้ที่

ระบบจัดเก็บ
เอกสำรงำน
ทะเบียนใน

รูปแบบ
ดิจิตอล เพ่ือ
กำรสืบค้น

อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

บุคลำกร สวท. ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและ

งำนทะเบียน 

 

 
 
ผู้ทบทวน :           จิรวัฒน์ แก้วรำกมุข 
                     (นำยจิรวัฒน์ แก้วรำกมุข) 
               

 
 
ผู้อนุมัติ   :                   สมเกียรติ  วงษ์พำนิช 
                   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมเกียรติ  วงษ์พำนิช) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
  
                        

 


