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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

  



บทสรุปผูบริหาร 
 

  
การจัดการความรูเปนเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในองคกร เพ่ือเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  มาตรา 11 ท่ี

ระบุวา “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกา” 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดกําหนดแผนการจัดการความรู โดยเชื่อมนโยบายของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม นําวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สูวิสัยทัศนของหนวยงาน พัฒนาผล
การปฏิบัติงาน จากการจัดการความรูท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรภายในหนวยงาน คณาจารย ผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีสะทองผลการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม  
 
  
 
 (อาจารย ดร.สุธาทิพย     งามนิล) 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
  



1.1 ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer) (พรอมรายละเอียดหนาท่ีและความรับผิดชอบ) 

 เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลในดานการจัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรู โดยมีรองผูอํานวยการฝายบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนผูบริหารดานการจัดการความรู กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการจัดการ

ความรูของหนวยงาน พรอมท้ังติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะกรรมการประจําสํานักตามลําดับ   คณะกรรมการจัดการความรู

ระดับสํานัก ประกอบดวยผูบริหาร หัวหนางาน และบุคลากรภายในหนวยงาน ดังนี้ 

      1. อาจารย ดร.ประจักร   รอดอาวุธ   ประธานกรรมการ 
      2. อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล    รองประธานกรรมการ 
      3. อาจารย ดร.บัณฑิตา   อินสมบัติ   กรรมการ 
      4. อาจารย ดร.ภริตา   พิมพันธุ    กรรมการ 
      5. อาจารย ดร.สุพัฒนา   หอมบุปผา   กรรมการ 
      6. อาจารยธนพัฒน   วัฒนชัยธรรม   กรรมการ 
      7. อาจารยอนงคนาถ   ยิ้มชาง    กรรมการ 
      8. นางสาวขนิษฐา   พวงมณีนาค    กรรมการ 
      9. นางสาวศิราณี   จตุรทิศ    กรรมการ 
      10. นายธรรมนูญ   จูฑา     กรรมการ 
      11. นางวรรฒนา   ไวยมิตรา    กรรมการ 
      12. นางสาวสุทธิลักษณ   ศรีสวัสดิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
      13. นางสาวณฤนรรณ   เอ่ียมมี    ผูชวยเลขานุการ 
 คณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ี ดังนี้ 

1. กําหนดยุทธศาสตร ใหเกิดการพัฒนาระบบบริหารเพ่ือการจัดการองคความรูภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. จัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3. กํากับดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  
4. นําผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูไปใชประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยวางแผนและประสานงานเพ่ือใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการ

ทํางานท่ีเสริมสรางประสิทธิภาพและเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายในหนวยงาน  



5. สนับสนุน สงเสริม และดําเนินการเพ่ือใหมีการเผยแพรองคความรู โดยใชชองทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได
มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณการทํางาน และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

6. วางแผนการดําเนินงานเพ่ือใหมีการนําองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังมีการเผยแพรใหเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 

7. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป เพ่ือเสนอตอผูมีอํานาจหรือตอคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีเก่ียวของ 

 

  



 
1.2 ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   
 ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท้ังหมด 4  ประเด็น ประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบและเปนไปตามมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร 2. สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 3. สงเสริมการพัฒนางานการใหบริการของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 4. พัฒนางานประกันคุณภาพอยางมีระบบ  

 
จากประเด็นยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท้ัง 4 ประเด็น คณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร ไดพิจารณาขอบเขตของการจัดการความรู ดังนี้ 

 1.การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู 

    (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบและเปนไปตามมาตรฐาน) 

 2.การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ) 

 3.การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

    (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการพัฒนางานการใหบริการของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ) 

 4.การบริหารจัดการเปนระบบ ตอบโจทยการประกันคุณภาพการศึกษา 

    (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนางานประกันคุณภาพอยางมีระบบ) 

 

  



1.3 เปาหมาย KM (Desired State) 

 เปาหมาย KM (Desired State) ท้ังหมด ท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ท่ีจะเลือกดําเนินการ  ประกอบดวย 

            1.  อาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ตามแนวปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

            2.  บุคลากรและผูบริหารทุกระดับท่ีเก่ียวของ สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลในการปฏิบัติงาน และ/หรือประกอบการบริหารจัดการ/การตัดสินใจ 

            3.  บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

            4.  บุคลากร และผูบริหารทุกระดับสามารถดําเนินงานดานการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ และเกิดการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ 
 
1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)   
       ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมายการจัดการความรู ท่ีเลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร  คือ 
            1.  ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน ใหความสําคัญดานการจัดการความรู เพ่ือการพัฒนาระบบงานและบุคลากรและสนบัสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
            2.  มีบรรยากาศของความรวมมือ การมีสวนรวมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ท้ังในหนวยงาน และกับกลุมบุคคล หรือหนวยงานภายนอก 
            3.  บุคลากรในหนวยงานมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง อาจารย 
            4.  มีสิ่งสนับสนุนการดําเนินงานท่ีเพียงพอ  
 
  



แบบฟอรม 1 ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Areas) ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ขอบเขต KM ท่ี 

(KM Focus Areas) 
ประโยชนท่ีจะไดรับจากขอบเขต KM ท่ีมีตอ 

บคุลากร หนวยงาน Stakeholder ของหนวยงาน มหาวิทยาลัย 
1. การสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝรู 

1.1 อาจารยไดรับการพัฒนาทักษะดาน
การจดัการเรียนสอนแบบใฝรู 
1.2 เกิดทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม ทันสมัย  

1.1 ไดพัฒนาระบบงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ไดตรงกับความ
ตองการของอาจารยผูสอน 

1.1 นักศึกษามีกิจกรรมการเรียนท่ีทันสมัย 
ทันตอการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
1.2 ไดรับการพัฒนาทักษะความรูใน
หองเรียน 
1.3 มีสวนรวมในการเรียนการสอนแบบใฝรู 

1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียน
การสอนท่ีมีความหลากหลาย และมี
คุณภาพ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
1.2 ยกระดับมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนภาพรวมในระดับ
มหาวิทยาลัย 

2. การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.1 บุคลากรมีระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและประมวลผลท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใชประโยชนจาก
สารสนเทศ 
2.2 ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 หนวยงานสามารถนําขอมูลในระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล
มาใชในการบริหารจัดการไดรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

2.1 มีการจัดระบบทะเบยีนและประมวลผล
ท่ีสะดวกตอการเขาใชงานของนักศึกษา 
คณาจารย 
2.2 ระบบงานทะเบียนและประมวลผลมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูรับบริการมีความพึง
พอใจ 

2.1 ประสิทธิภาพดานการสนับสนุน
ขอมูลดานงานทะเบียนนักศึกษา และ
คณาจารย 
2.2 มีฐานขอมูลสนับสนุนการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 

3. การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ 
มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

3.1 ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการ
ใหบริการท่ีสรางความพึงพอใจแก
ผูรับบริการ 

3.1 หนวยงานมีภาพลักษณท่ีดี มีความ
ทันสมัยและมีระบบการใหบริการท่ีเปน
สากล  

3.1 นักศึกษา คณาจารย ไดรับบริการท่ี
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

3.1 สรางโอกาสในการเขาศึกษาตอกับ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 

4. การบริหารจดัการเปนระบบ ตอบโจทย
การประกันคุณภาพการศึกษา 

4.1 มีระบบการบริหารจัดการดานงาน
ประกันคุณภาพท่ีเปนระบบ และสะดวก
ตอการเรียกใชขอมูล 
 

4.1 การดําเนินงานภายในมี
ประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรคุมคา และใช
เวลาท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการ
ภายใตหลักธรรมา-   ภิบาล 

4.1 ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความเปนธรรม 
เสมอภาคจากการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 ไดรับขอมูลถูกตอง ทันตอการใช
งาน 
4.2 การบริหารงานเปนระบบ มี
ข้ันตอนท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 

 
                                                                                                                                       (                                        ) 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 



 
แบบฟอรม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขตการจัดการความรูของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เกณฑการกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ท่ี 1 ขอบเขต KM ท่ี 2 ขอบเขต KM ท่ี 3 ขอบเขต KM ท่ี 4 
1.สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตร 6 6 6 6 
2.ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม) 5 5 5 4 
3.มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง 5 6 5 3 
4.ตองทําเพราะคนสวนใหญในองคกรตองการ 6 4 5 3 
5.ผูบริหารใหการสนับสนุน 6 6 6 4 
6.เปนความรูท่ีตองจัดการอยางเรงดวน 6 6 6 6 
7.มีความพรอมดานทรัพยากร 6 5 5 4 

รวมคะแนน 40 38 38 30 
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1 <เกณฑคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได> 

 
 

                                                                                                                                                ............................................................ 
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 

 
  



แบบฟอรม 3  เปาหมายของการจัดการความรู (Desired State) ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ 1. การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู 
                                               2. การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                               3. การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
                                               4. การบรหิารจัดการเปนระบบ ตอบโจทยการประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ท่ี 1  อาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝรู ตามแนวปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

- มีกิจกรรมใหความรูแกอาจารย ดานการจัดการเรียนการสอน อยางนอย 2 กิจกรรม 
- มีกิจกรรมใหความรูแกคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน อยางนอย 1 กิจกรรม 
- มีกิจกรรมสงเสริมใหอาจารยทุกคณะจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู 
- มีสงเสริมใหอาจารย จัดทําบทความ/งานวิชาการท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู อยางนอย 
10 บทความ ตอป 
- รอยละของอาจารยใหมท่ีเขารวมกิจกรรมดานการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 90 ของอาจารย
ใหมท้ังหมดในปการศึกษานั้น ๆ  

เปาหมาย KM ท่ี 2  บุคลากรและผูบริหารทุกระดับท่ีเก่ียวของ สามารถใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

งานทะเบียนและประมวลผลในการปฏิบัติงาน และ/หรือ ประกอบการบริหารจัดการ/การตัดสินใจ 

- ระบบงานทะเบียนและประมวลผลไดรับการปรับปรุง/พัฒนา 
- มีกิจกรรมถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีอยางนอย 2 กิจกรรม/ป 

เปาหมาย KM ท่ี 3  บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตาม
พันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

- จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
- มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 3 ชองทาง 
- บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 90 ของบุคลากรท้ังหมด 
- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา  4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

เปาหมาย KM ท่ี 4  บุคลากร และผูบริหารทุกระดับสามารถดําเนินงานดานการประกันคุณภาพอยาง
เปนระบบ และเกิดการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ 
 

- มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพอยางนอย 3 กิจกรรม 
- ระดับความสําเร็จในการประกันคุณภาพ(สมศ.15) ไมต่ํากวา 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
- ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการ (สกอ.7.1) ไมต่ํากวา 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

 
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 

  



แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Area) และเปาหมายการจัดการความรู (Desired State) 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เปาหมาย KM ท่ี 1 (Desired State) : อาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ตามแนวปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :  - มีกิจกรรมใหความรูแกอาจารย ดานการจัดการเรียนการสอน อยางนอย 2 กิจกรรม 
                                                           - มีกิจกรรมใหความรูแกคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน อยางนอย 1 กิจกรรม 
                                                           - มีกิจกรรมสงเสริมใหอาจารยทุกคณะจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู 
                                                          - มีสงเสริมใหอาจารย จัดทําบทความ/งานวิชาการท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู อยางนอย 10 บทความ ตอป 
                                                          - รอยละของอาจารยใหมท่ีเขารวมกิจกรรมดานการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 90 ของอาจารยใหมท้ังหมดในปการศึกษานั้น ๆ 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 

1. กระบวนงาน (Work Process) ท่ีเกี่ยวของ 
1.1 กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM - การสํารวจหัวขอองคความรูท่ีคณาจารยตองการไดรับ / ชวงเวลาท่ีตองการ 

- ศึกษาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวของกับการจดัการเรียนการสอน 
- การนําผลการสํารวจความตองการมาจัดลําดับความตองการเรงดวนในหัวขอของความรู 
- การดําเนินการใหความรูตามประเด็นความรูท่ีกลุมเปาหมายตองการ 
- การติดตามความกาวหนา และการประเมินผล 
- การเผยแพรขอมูล 

1.2 ข้ันตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM - วิเคราะหความจําเปนในการจัดโครงการใหความรู 
- การดําเนินการใหความรูตามประเด็นความรูท่ีกลุมเปาหมายตองการ  

1.3 กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร - การจัดโครงการสงเสริมการจัดทําบทความวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

1.4 ข้ันตอนไหนบางเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร - วิเคราะหความจําเปนในการจัดโครงการใหความรู 
- การนําผลการสํารวจความตองการมาจัดลําดับความตองการเรงดวนในหัวขอของความรู 
- การดําเนินการใหความรูตามประเด็นความรูท่ีกลุมเปาหมายตองการ 

 

  



 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
  - การติดตามความกาวหนา และการประเมินผล 
1.5 คิดเปนจํานวน กระบวนงานและข้ันตอน เทาไร  1 กระบวนการตอ 1 ประเด็นความรู 
1.6 อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงานท่ีเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็น

ยุทธศาสตร 
- มีกิจกรรมใหความรูแกอาจารย ดานการจัดการเรียนการสอน อยางนอย 2 กิจกรรม 
- มีกิจกรรมใหความรูแกคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน อยางนอย 1 กิจกรรม 
- มีกิจกรรมสงเสริมใหอาจารยทุกคณะจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู 
- มีสงเสริมใหอาจารย จัดทําบทความ/งานวิชาการท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู อยางนอย 10 
บทความ ตอป 
- รอยละของอาจารยใหมท่ีเขารวมกิจกรรมดานการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 90 ของอาจารยใหม
ท้ังหมดในปการศึกษานั้น ๆ 

2. กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร 
2.1 หนวยงานไหนขององคกร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. หนวยงานหลักคือ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หนวยงานรับบริการคือ คณะตาง ๆ ท้ัง 5 คณะ 
2.2 ใครบางในหนวยงาน  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - กลุมงานสงเสริมวิชาการ 

- กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 
- กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 
- ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
- อาจารยภายในมหาวิทยาลัยท้ังหมด 

2.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ประมาณ  500 คน 
2.4 หนวยงานไหนขององคกร  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. หนวยงานหลักคือ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หนวยงานรับบรกิารคือ คณะตาง ๆ ท้ัง 5 คณะ 
2.5 ใครบางในหนวยงาน  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. - กลุมงานสงเสริมวิชาการ                    - กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 

- กลุมงานทะเบียนและประมวลผล          - ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
- อาจารยภายในมหาวิทยาลัยท้ังหมด 

 



ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
3. กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบริการ / Outsource) 
3.1 องคกรไหน  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน ท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน 
- ผูรับบริการทางตรงของหนวยงาน (นักศึกษา คณาจารย) 

3.2 ใครบางในองคกร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - ผูปฏิบัติงาน/ผูบริหาร ท่ีรับผิดชอบดูแล ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
- ผูเชียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน /มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน 

3.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ประมาณ 500 คน 
3.4 องคกรไหน  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน ท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน 
- ผูรับบริการทางตรงของหนวยงาน (นักศึกษา คณาจารย) 

3.5 ใครบางในองคกร  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. - ผูปฏิบัติงาน/ผูบริหาร ท่ีรับผิดชอบดูแล ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
- ผูเชียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน /มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน 

4. ความรูท่ีจําเปน (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 
4.1 มีความรู EK อะไรบาง ท่ีตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพ่ือปรับใหทันสมัยกับ

กาลเวลา (ระบุมาท้ังหมดเทาท่ีทําได) 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- สือ่ประกอบการอบรม ภาพ / เสียง 
- ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน 
- มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  

4.2 มีความรู EK อะไรบางท่ีจัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย  - ไมมี  
4.3 มีความรู TK อะไรบาง ท่ีตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพ่ือปรับใหทันสมัยกับ

กาลเวลา  และอยูกับใครบาง  (ระบุมาท้ังหมดเทาท่ีทําได) 
- ประสบการณของผูใหความรู และผูเขารวมในดานการจัดการเรียนการสอนท้ังในอดีตและปจจุบัน 

4.4 มีความรู TK อะไรบาง ท่ีจัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย และอยูกับใครบาง  
(ระบุมาท้ังหมดเทาท่ีทําได) 

- ไมมี 

 
  



 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
4.5 จากขอ 4.01, 4.02 ความรู  EK อะไรบาง ท่ีเรามี  และ เรายังไมมี  สิ่งท่ีมีไดแก 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- สือ่ประกอบการอบรม ภาพ / เสียง 
- ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน 
- มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  
สิ่งท่ีไมมีไดแก 
- คูมือการจัดการประเมิน/ศึกษาความจําเปนในการใหความรู 
- ระบบการจัดเก็บรวบรวมความรูท่ีจําเปนไวเปนหมวดหมู 
- ระบบการเผยแพรความรู 

4.6 จากขอ 4.03, 4.04 ความรู  TK อะไรบาง ท่ีเรามี  และ เรายังไมมี  สิ่งท่ีมีไดแก 
- ประสบการณของผูใหความรู และผูเขารวมในดานการจัดการเรียนการสอน  
สิ่งท่ีไมมีไดแก 
- ระบบการจัดเก็บรวบรวมความรูท่ีจําเปนไวเปนหมวดหมู 

 
 
 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
  



แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Area) และเปาหมายการจัดการความรู (Desired State) 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เปาหมาย KM ท่ี 3 (Desired State) : บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :  - ระบบงานทะเบียนและประมวลผลไดรับการปรับปรุง/พัฒนา 
                                                           - มีกิจกรรมถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีอยางนอย 2 กิจกรรม/ป 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 

1. กระบวนงาน (Work Process) ท่ีเกี่ยวของ 
1.1 กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM - กระบวนการใหบริการตาง ๆ ของหนวยงาน 

- การสํารวจหัวขอองคความรูท่ีบุคลากรตองการไดรับ / ชวงเวลาท่ีตองการ 
- การดําเนินการใหความรูตามประเด็นความรูท่ีกลุมเปาหมายตองการ 
- การติดตามและการประเมินผลการใหบริการ 
- การเผยแพรขอมูล/ความรู 

1.2 ข้ันตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM - การสํารวจหัวขอองคความรูท่ีบุคลากรตองการไดรับ / ชวงเวลาท่ีตองการ 
- การดําเนินการใหความรูตามประเด็นความรูท่ีกลุมเปาหมายตองการ 
- การติดตามความกาวหนา และการประเมินผล 

1.3 กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร - การสํารวจความตองการในการพัฒนาของบุคลากร 
- การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

1.4 ข้ันตอนไหนบางเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร - การดําเนินการใหความรูตามประเด็นความรูท่ีกลุมเปาหมายตองการ 
- การติดตามความกาวหนา และการประเมินผล 

1.5 คิดเปนจํานวน กระบวนงานและข้ันตอน เทาไร  1 กระบวนการ ตอ 1 ประเด็นความรู 
1.6 อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงานท่ีเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็น

ยุทธศาสตร 
- ระบบงานทะเบียนและประมวลผลไดรับการปรับปรุง/พัฒนา 
- มีกิจกรรมถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีอยางนอย 2 กิจกรรม/ป 

 

  



 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 

2. กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร 
2.1 หนวยงานไหนขององคกร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. ทุกกลุมงานภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.2 ใครบางในหนวยงาน  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - กลุมงานสงเสริมวชิาการ 

- กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 
- กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 
- สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
- ผูบริหารทุกระดับภายในหนวยงาน 

2.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. จํานวน 30 คน 
2.4 หนวยงานไหนขององคกร  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. หนวยงานหลักคือ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.5 ใครบางในหนวยงาน  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. - กลุมงานสงเสริมวิชาการ 

- กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 
- กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 
- สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
- ผูบริหารทุกระดับภายในหนวยงาน 

 

  



 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 

3. กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบริการ / Outsource) 
3.1 องคกรไหน  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน ท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน 
- ผูรับบริการทางตรงของหนวยงาน (นักศึกษา คณาจารย) 

3.2 ใครบางในองคกร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - ผูปฏิบัติงาน/ผูบริหาร ท่ีรับผิดชอบดูแล ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
- ผูเชียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน /มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน 

3.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. จํานวน 30 คน 
3.4 องคกรไหน  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน ท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน 
- ผูรับบริการทางตรงของหนวยงาน (นักศึกษา คณาจารย) 

3.5 ใครบางในองคกร  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. - ผูปฏิบัติงาน/ผูบริหาร ท่ีรับผิดชอบดูแล ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
- ผูเชียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน /มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน 

4. ความรูท่ีจําเปน (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 
4.1 มีความรู EK อะไรบาง ท่ีตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพ่ือปรับใหทันสมัยกับ

กาลเวลา (ระบุมาท้ังหมดเทาท่ีทําได) 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- สือ่ประกอบการอบรม ภาพ / เสียง 
- ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการของหนวยงาน 

4.2 มีความรู EK อะไรบางท่ีจัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย  - ไมมี  
4.3 มีความรู TK อะไรบาง ท่ีตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพ่ือปรับใหทันสมัยกับ

กาลเวลา  และอยูกับใครบาง  (ระบุมาท้ังหมดเทาท่ีทําได) 
- ประสบการณของผูใหความรู และผูเขารวมในดานการจัดการเรียนการสอนท้ังในอดีตและปจจุบัน 

4.4 มีความรู TK อะไรบาง ท่ีจัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย และอยูกับใครบาง  
(ระบุมาท้ังหมดเทาท่ีทําได) 

- ไมมี 

 
  



 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
4.5 จากขอ 4.01, 4.02 ความรู  EK อะไรบาง ท่ีเรามี  และ เรายังไมมี  สิ่งท่ีมีไดแก 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- สือ่ประกอบการอบรม ภาพ / เสียง 
- ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 
- มาตรฐานการลดรอบระยะเวลาการใหบริการ  
สิ่งท่ีไมมีไดแก 
- คูมือการจัดการประเมิน/ศึกษาความจําเปนในการใหความรู 
- ระบบการจัดเก็บรวบรวมความรูท่ีจําเปนไวเปนหมวดหมู 
- ระบบการเผยแพรความรู 

4.6 จากขอ 4.03, 4.04 ความรู  TK อะไรบาง ท่ีเรามี  และ เรายังไมมี  สิ่งท่ีมีไดแก 
- ประสบการณของผูใหความรู และผูเขารวมในดานการจัดการเรียนการสอน  
สิ่งท่ีไมมีไดแก 
- ระบบการจัดเก็บรวบรวมความรูท่ีจําเปนไวเปนหมวดหมู 

 
 
 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
  



แบบฟอรม 11 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) การจดัการเรียนการสอนแบบใฝรู 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ตามแนวปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : - มีกิจกรรมใหความรูแกอาจารย ดานการจัดการเรียนการสอน อยางนอย 2 กิจกรรม 
                                    - มีกิจกรรมใหความรูแกคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน อยางนอย 1 กิจกรรม 
                                    - มีกิจกรรมสงเสริมใหอาจารยทุกคณะจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู 
                                    - มีสงเสริมใหอาจารย จัดทําบทความ/งานวิชาการท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู อยางนอย 10 บทความ ตอป 
                                    - รอยละของอาจารยใหมท่ีเขารวมกิจกรรมดานการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 90 ของอาจารยใหมท้ังหมดในปการศึกษานั้น ๆ 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบงชี้ความรู 1. แตงตั้งคณะทํางานจัดการ
ความรู ระดับมหาวิทยาลัย 
2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือ
วางแผนดําเนินการจัดการ
ความรูท้ัง 
3. จัดประชุมสัมมนาผูแทน
คณาจารยเพ่ือระบุความรู 
รูปแบบความรู และแหลง
ความรูท่ีจําเปน 

ต.ค. – ธ.ค. - คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู 
- ผลการสํารวจ
ความตองการพัฒนา
ความรู
ความสามารถดาน
การจัดการเรียนการ
สอน 

- มีตัวแทนจากคณะ
ตาง ๆ มีสวนรวมใน
การจัดการความรู 

- เอกสารการประชุม
หองประชุม 
- เอกสารการประชุม 
 

- สํานักสงเสริม
วิชาการฯ 

 

2 การสรางและแสวงหาความรู 1. คนควาและรวบรวมความรู
เก่ียวกับการเรียนแบบใฝรูและ 
สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู 
2. จัดเสวนาวิชาการดานการ
เรียนแบบใฝรูและการใช
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนรู 

ตลอด
ปงบประมาณ 

- เอกสาร/ขอมูล
สารสนเทศรู
เก่ียวกับทักษะ
ความรูท่ีจําเปน 
- จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับการอบรม
ศึกษาดูงาน 

- บุคลากรในหนวยงาน
ทุกคนมีขอมูล
สารสนเทศเก่ียวกับ
ทักษะความรูท่ีจําเปน 
- บุคลากรในหนวยงาน
ทุกคนไดรับการอบรม 
ศึกษาดูงาน 

    

  



ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ - จัดทําคูมือ/แบบฟอรม 

และรายละเอียดท่ีจําเปน
ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝรู 
- จัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูมี
ความรูดานการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝรู 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
แบบใฝรู 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู Active 
Learning 

 - จํานวนโครงสราง
ความรูของ
คณาจารยแตละ
คณะ 
 

- คณาจารยเขารวม
กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบใฝรู 
- อาจารยใหมเขารวม
กิจกรรมอบรมการ
จัดการเรียนรูตาม
กรอบ TQF จํานวน 40 
คน 

- เอกสาร
ประกอบการอบรม 
- กรอบมาตรฐาน 
TQF 
- แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ
รู 

ตาม สนว.358   

4 การประเมินผลและกลั่นกรอง
ความรู 

มีคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการ 

ชวงระยะเวลา
จัดโครงการ 

- ผลการประเมิน
โครงการ 

- ผลการประเมิน
โครงการไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

แบบสอบถาม/แบบ
ประเมินโครงการ 

- ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

 

5 การเขาถึงความรู จัดทําเอกสารเผยแพร /
เว็บไซตหนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

มีแนวปฏิบัติท่ีดีดาน
การจัดการเรียน
แบบใฝรู 

จํานวนรายวิชาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอน
แบบใฝรู 

รายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน
แบบใฝรู 

ตาม สนว.358 กลุมงานสงเสริม
วิชาการ 

 

 

  



 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางคณาจารย 
เจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของ 

 - จํานวนอาจารยท่ี
เขารวมโครงการ 

- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝรู ทุก
ภาคการศึกษา 

- เอกสารประกอบ 
การอบรมตาง ๆ 
- แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ
รู 

ตาม สนว.358 กลุมงานสงเสริม
วิชาการ 
 
คณาจารยคณะ
ตาง ๆ 

 

7 การเรียนรู - นําความรูไปแนะนํา
ใหแกคณาจารยใหม 

 - การจัดการเรียน
การสอนแบบใฝรู 

- จํานวนคณาจารยท่ีมี
การจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝรู ไมนอย
กวา รอยละ 80 ของ
คณาจารยท้ังหมด  

- เอกสารประกอบ 
การอบรมตาง ๆ 
- แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ
รู 

- กลุมงานสงเสริม
วิชาการ 
 
คณาจารยคณะ
ตาง ๆ 

 

 
 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
 
  



แบบฟอรม 11 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)  
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เปาหมาย KM (Desired State) : บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :   - จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
                                       - มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 
                                       - บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด 
                                       - ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบงชี้ความรู ประชุมบุคลากรทุกกลุม
งาน เพ่ือสํารวจความ
ตองการความรูในการ
เพ่ิงสมรรถนะในการ
ใหบริการ 

ต.ค. – ธ.ค.57 - รายการประเด็น
ความรูตาง ๆ ท่ี
บุคลากรตองการ
ไดรับ 

- มีประเด็นความรูท่ี
ตรงกับความตองการ
ของบุคลากรท่ีเปน
กลุมเปาหมาย 

- - กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

 

2 การสรางและแสวงหาความรู - ทบทวนรูปแบบการ
ใหบริการในปจจุบัน 
- จัดประชุมเพ่ือวาง
แผนการจัดสรร
งบประมาณ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- จัดสงบุคลากรไปศึกษา
ดูงานดานการใหบริการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

- เอกสาร/ขอมูล
สารสนเทศรู
เก่ียวกับทักษะ
ความรูท่ีจําเปน 
- จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับการอบรม
ศึกษาดูงาน 

- บุคลากรในหนวยงาน
ทุกคนไดเขารวม
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพดานการ
ใหบริการ 
- บุคลากรในหนวยงาน
ทุกคนไดรับการอบรม 
ศึกษาดูงาน 

 100,000* ผูบริหารทุกระดับ  

 
  



ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ - จัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูมี

ความรูดานเทคนิค/หัวใจ
ของการใหบริการ 
- จัดทําคูมือ/เลม
กระบวนงาน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการใหบริการแบบ
จิตบริการ 
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
หนวยงานท่ีเปนเลิศ มี
แนวปฏิบัติท่ีดีดานการ
ใหบริการ 
 

 
 
 
 
 

พ.ย.57 
 
 

ม.ค.-เม.ย.58 

- จํานวนบุคลากร 
ผูบริหาร รวม
กิจกรรมอบรมการ
อบรมดานการ
ใหบริการ แบบจติ
บริการ 
- จํานวน
กระบวนงานท่ีมีผัง
การปฏิบัติงานตาม
โครงการของ
หนวยงานท่ีชัดเจน 
- จํานวนกิจกรรม
ศึกษาดูงาน/
แลกเปลีย่นเรียนรู
กับหนวยงาน
ภายนอกของ
บุคลากร  
 

- บุคลากร ผูบริหารเขา
รวมกิจกรรมอบรมการ
อบรมดานการ
ใหบริการแบบจิต
บริการ ไมนอยกวารอย
ละ 95 
- สามารถดําเนินการได
ครบ รอยละ 100 ของ
กระบวนงานตาม
โครงสรางของ
หนวยงาน 
- มีการเขารวม
แลกเปลี่ยนรู/ศึกษาดู
งานกับหนวยงาน
ภายนอกไมนอยกวา 2 
ครั้ง/ ป 

- เอกสาร
ประกอบการอบรม 
- เลมกระบวนงาน 
 

100,000 กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรอง
ความรู 

มีคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการ 

ชวงระยะเวลา
จัดโครงการ 

- ผลการประเมิน
โครงการ 

- ผลการประเมิน
โครงการไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

แบบสอบถาม/แบบ
ประเมินโครงการ 

- กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

 
 
 



ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ สถานะ 
5 การเขาถึงความรู - จัดทําเอกสารเผยแพร 

/เว็บไซตหนวยงาน 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 

มีองคความรู
เก่ียวกับการ
ใหบริการ และ
กระบวนการ
ใหบริการท่ีได
มาตรฐานการลด
รอบระยะเวลา 

สามารถเผยแพร
กระบวนงานท่ีได
มาตรฐานการลดรอบ 
ไดครบทุกกระบวนการ
ตามโครงสรางของ
หนวยงาน 

ฐานขอมูลออนไลน
ของหนวยงาน 

- งานสารสนเทศ 
กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากร 
กับผูเชียวชาญหรือ
หนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

ตลอด
ปงบประมาณ 

จํานวนหนวยงานท่ี
รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับหนวยงาน 

ไมนอยกวา 5 
หนวยงาน 

- เอกสาร
ประกอบการ

แลกเปลีย่นเรียนรู 
- เอกสาร

ประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการ
ใหบริการของ

หนวยงาน 

- บุคลากรทุกคน 
คณะตาง ๆ  

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

7 การเรียนรู - นําความรู เทคนิคตาง 
ๆ ไปปรับใชกับการ
ใหบริการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

- มีกิจกรรม การ
รวบรวมปญหาและ
อุปสรรคจากการ
ใหบริการตาง ๆ 
ของหนวยงาน 
 

- อยางนอย
ปงบประมาณละ 2 
ครั้ง 
- ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการไมนอยกวา 
3.51 

- - บุคลากรทุกคน อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

 
 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
  



แบบฟอรม 12 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เปาหมาย KM (Desired State) : บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :   - จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
                                       - มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 
                                       - บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด 
                                       - ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สงเสริมใหบุคลากรเห็นถึง
ความสําคัญของการ
จัดการความรู โดยการจัด
อบรมสรางพ้ืนฐานความรู 

ม.ค.-ก.พ. มีกิจกรรมสรางพ้ืน
ฐานความรูดานการ
จัดการความรูแก
บุคลากร 

ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

เอกสารการอบรม 11,000 กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

ดําเนินการ
แลว 

2 การสื่อสาร เผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
กระบวนการใหบรกิารท่ีได 
มาตรฐานการลดรอบ 
ระยะเวลา 

ต.ค.57-
ก.ย.58 

จํานวนกระบวนการ
ใหบริการท่ีมีผังการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

ทุกกระบวนงานตาม
โครงสรางของ
หนวยงาน 

เลมกระบวนงาน - บุคลากรทุกคน  

3 กระบวนการและเครื่องมือ - เผยแพรเอกสาร/
กิจกรรมท่ีเก่ียวของผานสื่อ
ออนไลนตาง ๆ ของ
หนวยงาน 
- แสวงหาตัวอยาง /แนว
ปฏิบัติท่ีดี เพ่ือนําไป
เผยแพรและแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับบุคคลภายใน
หนวยงาน 

ต.ค.57-
ก.ย.58 

จํานวนกระบวนงานท่ี
เผยแพร 

รอยละ 80 ของ
กระบวนงาน
ใหบริการท้ังหมด 

- - งานสารสนเทศ 
กลุมงานบริหาร 

 



 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

4 การเรียนรู จัดสรรงบประมาณในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม 

ต.ค.57-
ก.ย.58 

 

จํานวนรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

ทุกโครงการท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณ 

- -   

5 การวัดผล สํารวจความพึงพอใจ 
ความคาดหวังของ
ผูรับบริการท่ีมีตอการ
ใหบริการของหนวยงาน 

ก.ย.58 ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการท่ีมีตอ
การใหบริการของ
หนวยงาน 

มากกวา 3.51 แบบสอบถาม 5,000 กลุมงานบริหาร  

 
 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
 

  



แบบฟอรม 13  สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM 2) 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เปาหมาย KM (Desired State) : บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :   - จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
                                       - มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 
                                       - บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด 
                                       - ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

ลําดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

KM
 2

 

1.การบงช้ีความรู 
  : ประชุมบุคลากรทุกกลุมงาน เพ่ือสํารวจความตองการความรู
ในการเพ่ิงสมรรถนะในการใหบริการ 
 

-             

2.การสรางและแสวงหาความรู 
  : ทบทวนรูปแบบการใหบริการในปจจุบัน 
  : จัดประชุมเพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณ 
  : จัดสงบุคลากรไปศึกษาดูงานดานการใหบริการ  
 

 
- 
 
30,000 

            

3.การจัดความรูใหเปนระบบ 
  : จัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูมีความรูดานเทคนิคของการใหบริการ 
  : จัดทําคูมือ/เลมกระบวนงาน  
  : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการใหบริการแบบจิตบริการ  
  : จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หนวยงานท่ีเปนเลิศ มีแนวปฏิบัติท่ีดี
ดานการใหบริการ 
 

 
- 
 
- 
70,000* 
* 

            



 

 

 

  

ลําดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

KM
 2

 

4.การประเมินผลและกล่ันกรองความรู 
  : มีคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 

 
- 

            

5.การเขาถึงความรู 
  : จัดทําเอกสารเผยแพร /เว็บไซตหนวยงาน 
 

 
- 

            

6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
  : จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรกับผูเชี่ยวชาญ
หรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก(รวมกับสถาบันวิจัย) 
 

 
11,000 
 

            

7.การเรียนรู 
  : นําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปปรับใชกับการใหบริการ 
 

-             

 
 
 

                                  ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 



 
  

แบบฟอรม 13  สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เปาหมาย KM (Desired State) : บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :   - จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
                                       - มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 
                                       - บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด 
                                       - ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

ลําดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

CM
 2

 

1.การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
  : สงเสริมใหบุคลากรเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู 
โดยการจัดอบรมสรางพ้ืนฐานความรู 
 

-             

2.การส่ือสาร 
  : เผยแพรขอมูลเก่ียวกับกระบวนการใหบริการท่ีไดมาตรฐาน
การลดรอบระยะเวลา 
 

-             

3.กระบวนการและเครื่องมือ 
  : เผยแพรเอกสาร/กิจกรรมท่ีเก่ียวของผานสื่อออนไลนตาง ๆ 
ของหนวยงาน 
  : แสวงหาตัวอยาง /แนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือนําไปเผยแพรและ
แลกเปลีย่นเรียนรูกับบคุคลภายในหนวยงาน 
 

-             



 

 

ลําดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

CM
 2

 

4.การเรียนรู 
  : จัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 

-             

5.การวัดผล 
  : สํารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผูรับบริการท่ีมีตอการ
ใหบริการของหนวยงาน 
 

-             

 
 
 

                                  ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 


