
 
 
 
 

 

 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM) 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ค าน า 

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 
มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้มีลักษณะเป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข่าวสารข้อมูลและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรได้รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงได้ก าหนดขอบเขตการ
จัดการความรู้  โดยก าหนดขอบเขตจากประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักฯ นโยบายการจัดการความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พัฒนาให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นแหล่งรวบรวมความรู้
ของนักเรียนและนักศึกษา ท าให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์
ความรู้แก่นักศึกษารวมทั้งบุคลากรภายในส านักฯ ด้วย 

 

 

  นายสงกรานต์  สุขเกษม 
                                                                    ผูอ้ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                                                                มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
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ห น้ า  | ๑ 

แผนการจัดการความรู ้(KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการจัดการความรู้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
๑. บทน า 

ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ดังนี้ มาตรา 47 ให้สถานศึกษาทุกแห่งมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต่างๆ ส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM) ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนขึ้น ซึ่งการจัดท าแผนงานดังกล่าว มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกันต่อไป  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการบริการการศึกษา”  

โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจไว้ ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. การส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา 
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารจัดการ 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรของส านักฯ 
3. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาด้านหลักสูตร แผนการเรียน งานรับสมัคร

นักศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาระบบการบริหารงานและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
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แผนการจัดการความรู ้(KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒. แนวทางการด าเนินการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

๒.๑ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการด้านการจัดการความรู้ 

เพ่ือให้การจัดการความรู้ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ตาม
ค าสั่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 5/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 
2563 ซึ่งประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายสงกรานต์  สุขเกษม           ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย จัตุรัตน์       รองประธาน 
3. นายชยุตม์  วะนา         รองประธาน 

หน้าที ่ 1. ก าหนดนโยบาย แนวทางในการด าเนินงานจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
 2. ประเมินผล และอ านวยความสะดวก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นางปนัดดา  สกุลขอเจริญ  กรรมการ 
2. นางสาววรรณเศรษฐ์   สวัสดิ์ถาวร  กรรมการ 
3. นายธนัญชย์  พันพึ่ง   กรรมการ 
4. นายบุญช่วย  แก้วศรี   กรรมการ 
5. นางวิภากมล  งามล้ า   กรรมการ 
6. นางสาวอัชรา  ยิ้มแย้ม   กรรมการ 
7. นายทนงศักดิ์  คงทอง   กรรมการ 
8.  นายสมคิด  พิศโสระ   กรรมการ 
9. นางสาวเสาวลักษณ์ พระนอน  กรรมการ 

10. นางชุติมา   บุญเกื้อ   กรรมการ 
11. นางสาวสุทามาศ  บุญน า   กรรมการ 
12. นางพรรณนิกุล  บด ี   กรรมการ 
13. นางสาวนัฏฐิกา  วิลัยหล้า   กรรมการ 
14. นางสาวจันทิมา  ชุลีกราน   กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวดวงฤดี  พรมขวัญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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แผนการจัดการความรู ้(KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน้าที ่จัดท าแผนการจัดการความรู้ในองค์กรด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด าเนินการ
ค้นหา รวบรวมวิธีการปฏิบัติที่ดีในการท างาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒.๒ การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2563 
คณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้ ได้ประชุมกันเมื่อวันที่  26 กันยายน 2562 และวันที่ 28 

ตุลาคม พ.ศ. 2562  เพ่ือพิจารณาประเด็นการจัดการความรู้ เห็นว่าขอบเขตการจัดการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ควรแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

1. การใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 
2. การใช้งาน Google Apps เพ่ือบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน 
คณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้ได้ร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดประเด็นการจัดการ

ความรู้ สรุปได้ดังนี ้
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แผนการจัดการความรู ้(KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบฟอร์ม ๑: ประเด็นการจัดการความรู้ 
 
 
 

ประเด็นที ่ ประเด็นการจัดการความรู้ 
ประโยชน์ที่จะได้รับ ที่มีต่อ 

นักศึกษา อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายใน 

ชุมชน/ท้องถิ่น 
หน่วยงานภายนอก 

สกอ. 

พันธกิจด้านการการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพให้ทุกหน่วยงาน 
1.  การใช้งานระบบบริการ

การศึกษาออนไลน์ 
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการใช้งาน
ระบบบริการ
การศึกษาออนไลน์ 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้เป็นไปตามแผน  โดย
ไม่เป็นปัญหาต่อการส าเร็จการศึกษา ส่งผลให้ไม่ต้อง
ติดต่อกับหน่วยงานบ่อยเกินไป 

- - - 

2.  การใช้งาน Google Apps 
เพ่ือบริหารจัดการเอกสาร
ร่วมกัน 

- บคุลากรสามารถบริหารจดัการเอกสารได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

ส่งผลให้การด าเนินงานมี
คุณภาพ 

- - 

 
 

ผู้ทบทวน :.......................................................     ผู้ทบทวน :.......................................................                                            ผู้อนุมัติ :……………………………………………. 
                 (ผศ.พิศมัย  จัตุรัตน์)                                   (ดร.ชยุตม์  วะนา)                                                                        (นายสงกรานต์  สุขเกษม) 
                    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                      ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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แผนการจัดการความรู ้(KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยคณะกรรมการฯ ได้ตัดสินใจเลือกประเด็นการจัดการความรู้โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1) ความสอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์  2) ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 3) มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง  4) คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ 
5) ผู้บริหารให้การสนับสนุน    6) เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน  7) เป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
แบบฟอร์ม ๒: แบบสรุปการตดัสินใจเลือกประเด็นการจดัการความรู้  

ปัจจัยในการตัดสินใจ 

ด้านการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพให้ทุกหน่วยงาน 

ประเด็นที่ 1 
การใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 

ประเด็นที่ 2 
การใช้งาน Google Apps เพื่อบริหารจัดการเอกสาร

ร่วมกัน 
1 สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ 5 5 
2 ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็น

รูปธรรม) 
4 5 

3 มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง 5 5 
4 คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ 5 5 
5 ผู้บริหารให้การสนับสนุน 5 5 
6 เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 5 5 
7 เป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 5 5 

รวมคะแนน 34 35 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ 5  = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2= น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด 
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แผนการจัดการความรู ้(KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 

ผู้ทบทวน  :  …………………………..………………. 
(ผศ.พิศมัย  จัตุรัตน์) 

รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 

ผู้ทบทวน  :  …………………………..………………. 
(ดร.ชยุตม์  วะนา) 

รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 

ผู้อนุมัติ :  …………………………………………………. 
(นายสงกรานต์  สุขเกษม) 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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แผนการจัดการความรู ้(KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒.๓ การก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็น 

ภายหลังจากการก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ คณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้ ได้จ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นและก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ ดังนี้ 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์(Goals) ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย  
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 2  
การส่งเสริมระบบการ
จัดการศึกษา 

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ขั้นตอนในการใช้ระบบบริการ
การศึกษาออนไลน ์

- ลดปัญหาและความผิดพลาดที่เกดิขึ้น
ระหว่างการลงทะเบียนเรียนออนไลน ์

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 30 - การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 

- การใช้งานระบบ
บริการการศึกษา
ออนไลน ์

ร้อยละของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้งาน
ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ต่อจ านวนบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทั้งหมด 

80 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัริาชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ทีเ่ลือกมาท าแผนการจดัการความรู ้ 
แผนการจดัการความรู้
แผนที่ ๑ การใช้งาน
ระบบบริการ
การศึกษาออนไลน ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสรมิระบบการจัดการศึกษา 
๑) องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การใช้งานอินเทอร์เน็ต , การใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน ์

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เป็นองค์ความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการสนบัสนุนและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของบุคลากรส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนท่ีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ต่อจ านวนบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทั้งหมด 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

แผนการจดัการความรู้
แผนที่ 2 การใช้งาน 
Google Apps เพื่อ
บริหารจัดการ
เอกสารร่วมกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสรมิระบบการจัดการศึกษา 
๑) องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การใช้งานอินเทอร์เน็ต , การใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน ์
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เป็นองค์ความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการสนบัสนุนและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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แผนการจัดการความรู ้(KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

ทบทวน :.......................................................     ผู้ทบทวน :.......................................................      
(ผศ.พิศมัย  จัตุรัตน์)                                   (ดร.ชยุตม์  วะนา) 

รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 
 
 

ผู้อนุมัติ :……………………………………………. 
(นายสงกรานต์  สุขเกษม) 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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แผนการจัดการความรู ้(KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๓. แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๑ การใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป้าหมาย KM ๑ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนในการใช้ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๑ :  ร้อยละของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้งานระบบบริการการศึกษา

ออนไลน์ต่อจ านวนบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ที ่
 

กระบวนการ 
(CMP) ถ้ามี 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. การเตรียมการ
และ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 
 

การบ่งช้ี
ความรู ้

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์
ค ว า ม รู้ เ พื่ อ ว า ง แ น วท า ง ก า รกา ร
ด าเนินงาน 

2. ก าหนดองค์ความรู้ที่บุคลากรในส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรมี
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. องค์ความรู้ที่บุคลากรในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนต้องการ 

ตุลาคม 2562 จ านวนองค์
ความรู้ที่
ต้องการ 

อย่างน้อย 1 
องค์ความรู ้

- 
 

การประชุม 
ระดมความคดิ 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทร
เกษม ๒. การเรยีนรู ้

 
การสร้าง และ
แสวงหา
ความรู ้

คิด วิเคราะห์ เพื่อหาว่าองค์ความรู้ที่ต้องการ
อยู่ท่ีใด พร้อมกับค้นคว้าความรู้เพิม่เติมจาก
แหล่งความรู้อื่น ๆ สอบถามจากผูรู้้หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 

ตุลาคม 2562 คู่มือการใช้
ระบบริการ
การศึกษา
ออนไลน ์

๓. กระบวนการ
และเครื่องมือ 
 

การจัดการ
ความรู้ให้เป็น
ระบบ 

จัดการรวบรวม วิเคราะห์ ความรูท้ี่ได้รับเพื่อ
ท าให้ง่ายต่อการเข้าใจ และน ามาจัดท าเนื้อหา
ให้ตรงกับท่ีต้องการ 

ตุลาคม 2562 - คู่มือการใช้
ระบบริการ
การศึกษา
ออนไลน ์
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ที ่
 

กระบวนการ 
(CMP) ถ้ามี 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ 

- คอมพิวเตอร ์
- ระบบ

อินเทอร์เน็ต 
๔. การสื่อสาร 

 
การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู ้

น าความรู้มาจัดท าเป็นรูปแบบและภาษาท่ีง่าย
ต่อการท าความเข้าใจ  

ตุลาคม  
2562 

คู่มือการใช้
ระบบริการ
การศึกษา
ออนไลน ์

๕. การสื่อสาร 
 

การเข้าถึง
ความรู ้

น าความรู้ที่ได้มาแบ่งปันหรือเผยแพร่ ผ่านหน้า
เว็บไซตส์ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

พฤศจิกายน 
2562 

ระบบบริการ
การศึกษา 

๖. การสื่อสาร 
 

การแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ความรู ้

น าความรู้ที่ได้มาแบ่งปันบุคลากรในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤศจิกายน 
2562 

ร้อยละของ
บุคลากรส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียนท่ี
ร่วม
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ “การ
ใช้งานระบบ
บริการ
การศึกษา
ออนไลน์ต่อ 

80 
 
 
 
 
 
 

- ระบบบริการ
การศึกษา 

น าความรู้ที่ได้มาแบ่งปันและเผยแพร่ให้กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 

พฤศจิกายน 
2562 

จ านวน
บุคลากรส านัก
ส่งเสริม

30 - ระบบบริการ
การศึกษา 
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ที ่
 

กระบวนการ 
(CMP) ถ้ามี 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการและ
งานทะเบียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
จ านวน
นักศึกษาใหม่
ที่เข้าร่วม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ระบบบริการ
การศึกษา
ออนไลน ์

๗ การสื่อสาร การเรยีนรู ้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
จริง 

พฤศจิกายน 
2562 

   - ระบบริ
การ
การศึกษา 

- เว็บไซต์
ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการ
และงาน
ทะเบียน 
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แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 การใช้งาน Google Apps เพื่อบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป้าหมาย KM 2 : เพ่ิมพูนความรู้การใช้งาน Google Apps เพื่อบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM 2 :  ร้อยละของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้งานระบบบริการการศึกษา

ออนไลน์ต่อจ านวนบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ที ่
กระบวนการ 
(CMP) ถ้ามี 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมการ
และ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 
 

การบ่งช้ี
ความรู ้

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์
ความรู้เพื่อวางแนวทางการการด าเนินงาน 

2. ก าหนดองค์ความรู้ที่บุคลากรในส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรมีเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. องค์ความรู้ที่บุคลากรในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนต้องการ 

ตุลาคม 2562 จ านวนองค์
ความรู้ที่
ต้องการ 

อย่างน้อย 1 
องค์ความรู ้

- 
 

การประชุม 
ระดมความคดิ 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทร
เกษม 

2 การเรยีนรู ้
 

การสร้าง และ
แสวงหา
ความรู ้

คิด วิเคราะห์ เพื่อหาว่าองค์ความรู้ที่ต้องการ
อยู่ท่ีใด พร้อมกับค้นคว้าความรู้เพิม่เติมจาก
แหล่งความรู้อื่น ๆ สอบถามจากผูรู้้หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 

ตุลาคม 2562  บุคลากรส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

3 กระบวนการ
และเครื่องมือ 
 

การจัดการ
ความรู้ให้เป็น
ระบบ 

จัดการรวบรวม วิเคราะห์ ความรูท้ี่ได้รับเพื่อ
ท าให้ง่ายต่อการเข้าใจ และน ามาจัดท าเนื้อหา
ให้ตรงกับท่ีต้องการ 

ตุลาคม 2562  บุคลากรส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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แผนการจัดการความรู ้(KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่
กระบวนการ 
(CMP) ถ้ามี 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ 

4 การสื่อสาร 
 

การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู ้

น าความรู้มาจัดท าเป็นรูปแบบและภาษาท่ีง่าย
ต่อการท าความเข้าใจ  

ตุลาคม 2562 -  บุคลากรส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

5 การสื่อสาร 
 

การเข้าถึง
ความรู ้

น าความรู้ที่ได้มาแบ่งปันหรือเผยแพร่ ผ่านหน้า
เว็บไซตส์ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

พฤศจิกายน 
2562 

 บุคลากรส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

6 การสื่อสาร 
 

การแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ความรู ้

น าความรู้ที่ได้มาแบ่งปันบุคลากรในองค์กร พฤศจิกายน 
2562 

 บุคลากรส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

7 การสื่อสาร การเรยีนรู ้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
จริง 

พฤศจิกายน 
2562 

 บุคลากรส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

 


