แผนการจัดการความรู้
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ประจาปีการศึกษา 2559

คานา
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษากาหนดให้หน่วยงานดาเนินการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้ ดังนั้นสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานในเรื่อง การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยขึ้น เพื่อ
แสวงหาความรู้และจัดความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลาการเข้าถึงความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้ง
นาความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
สานักบริการวิชาการฯ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยกระบวนการ
จัดการความรู้ ที่นามาใช้เป็น รูปแบบการจัดการความรู้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
(ก.พ.ร.) ดังรายละเอียดในแผนการจัดการความรู้
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

1

ข้อมูลทั่วไปและการจัดการความรู้
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร เดิมเป็นเพียงงำน
บริกำรวิชำกำร ดำเนินกำรในรูปของพันธกิจหนึ่งของคณะ/ศูนย์/สำนัก และมีกำรรวบรวมเป็น งำน
บริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย โดยศูนย์วิทยำศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบ
ปี พ.ศ. 2552 มีประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร เรื่องจัดตั้งส่วนรำชกำรภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2552 ไว้ดังต่อไปนี้
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2. สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ซึ่งในโครงสร้ำงสำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีงำนบริกำรวิชำกำรเป็นองค์กรหนึ่งที่มีภำระ
รับผิดชอบงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพของมหำวิทยำลัยฯ และแบ่งงำนตำมภำรกิจ ดังนี้
1) หน่วยวำงแผนและประเมินผลงำนบริกำรวิชำกำร
2) หน่วยสนับสนุนและบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน งำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำร
3) หน่วยข้อมูลสำรสนเทศ
4) หน่วยพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมและฝึกอบรม
5) หน่วยจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริกำรวิชำกำร
6) หน่วยพัฒนำเครือข่ำยองค์กำรกำรบริกำรวิชำกำร
และ มหำวิทยำลัยฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้ำที่โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดรุณี ชัยมงคล เป็นรองผู้อำนวยกำรสำนัก
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ ำยงำนบริกำรวิชำกำร มี ตัวแทนบุคลำกรของคณะ/ศูนย์/ส ำนัก เป็น
คณะกรรมกำรร่ ว ม และมีก ำรบรรจุพ นักมหำวิท ยำลั ย คื อ นำงสำววำสนำ ฤกษ์อุด ม ตำแหน่ ง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ประจำงำนบริกำรวิชำกำร และนำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี ตำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำ ประจำงำนบริกำรวิชำกำร
ปี พ.ศ. 2557 มหำวิทยำลัยฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรทำงำน และมีคำสั่งแต่งตั้ง
บุคลำกรปฏิบัติงำนประจำบริกำรวิชำกำร โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์ ผลประเสริฐ เป็นหัวหน้ำ
งำนบริกำรวิชำกำร และมีผู้ปฏิบัติงำนประจำบริกำรวิชำกำร ดังนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์ อำจำรย์ประพล จิตคติ นำงวำสนำ มณีโชติ และนำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ต่อมำมีมติสภำมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558 ให้จัดตั้งสำนักบริกำรวิชำกำร
และจัดหำรำยได้ขึ้น ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี ตระกูล เป็นผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี นิธำกร เป็นรองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและท้องถิ่น และอำจำรย์สุภำภรณ์
หมั่นหำ เป็นรองผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ฝ่ำยจัดหำรำยได้

2
ข้อมูลหน่วยงาน
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ แบ่งโครงสร้ำงองค์กรออกเป็นฝ่ำยประกอบด้ วย 3
งำน ดังนี้
1) งำนบริหำรทั่วไป ทำหน้ำที่หลักในด้ำน หน่วยนโยบำยและแผน หน่วยธุรกำรและสำร
บรรณ หน่วยเลขำนุกำร หน่วยจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ หน่วยกำรเงิน บัญชี หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์
หน่วยสื่อสำรองค์กร
2) บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและท้องถิ่น ทำหน้ำที่หลักในด้ำน หน่วยบริกำรวิชำกำร หน่วย
ฝึกอบรม หน่วยสร้ำงสรรค์หลักสูตรและให้คำปรึกษำ
3) หำรำยได้ ทำหน้ำที่หลักในด้ำน ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงธุรกิจ (อำคำรน้ำเพชร)
หน่ ว ยบริ ก ำรห้ องประชุม มหำวิ ทยำลั ย ฯ หน่ ว ยบริ กำรชุ ด ครุ ย ปริ ญญำ ร้ ำนค้ ำกิ จ กรรมสหกรณ์
โรงอำหำรและบริหำรพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ น้ำดื่มเพชรรำชภัฏ
โครงสร้างการบริหารสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

งำนบริหำรทั่วไป

งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและท้องถิ่น

งำนจัดหำรำยได้

- หน่วยนโยบำยและแผน
- หน่วยธุรกำรและสำรบรรณ
- หน่วยเลขำนุกำร
- หน่วยจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
- หน่วยกำรเงิน บัญชี
- หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์
- หน่วยสื่อสำรองค์กร

- หน่วยบริกำรวิชำกำร
- หน่วยฝึกอบรม
- หน่วยสร้ำงสรรค์หลักสูตรและให้คำปรึกษำ

- ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงธุรกิจ (อำคำรน้ำเพชร)
- หน่วยบริกำรห้องประชุมมหำวิทยำลัยฯ
- หน่วยบริกำรชุดครุยปริญญำ
- ร้ำนค้ำกิจกรรมสหกรณ์
- โรงอำหำรและบริหำรพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
- น้ำดื่มเพชรรำชภัฏ

วิสัยทัศน์
มุ่งให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม สร้ำง
รำยได้จำกกำรให้บริกำรและกำรบริหำรพื้นที่ให้เต็มศักยภำพ
พันธกิจ
1. ให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
2. บูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจอื่นของมหำวิทยำลัย
3. บริหำรและจัดหำรำยได้จำกทรัพยำกร
4. เผยแพร่องค์ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร

3
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรพัฒนำระบบกลไกให้บริกำรวิชำกำร
2. กำรส่งเสริมกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจด้ำนอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัย
3. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำงรำยได้
4. กำรสื่อสำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ ของมหำวิทยำลัยกับองค์กร
ภำยนอก
เป้าประสงค์
1. มหำวิทยำลัยมีระบบและกลไกในกำรบริกำรวิชำกำร เป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชี้นำ
แก้ปัญหำที่ตรงกับควำมต้องกำร
2. มหำวิทยำลัยมีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจด้ำนอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัยที่
มีประสิทธิภำพ
3. มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ลดกำรสูญเสีย และเกิดประโยชน์
ต่อมหำวิทยำลัย
4. มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ

แนวทางการจัดการความรู้ภายในองค์กร
จำกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มำตรำ 11 กำหนดไว้ว่ำ “ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ใน
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเหมำะสมต่อ
สถำนกำรณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัด ให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ” ดังนั้น
สถำบันวิจัยและพัฒนำจึงให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำน ซึ่งในหน่วยงำนมีควำมรู้อยู่
มำกมำยกระจำยอยู่ในองค์กรแต่ยังไม่ถูกนำมำจัดให้เป็นระบบจึงมีกำรนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management) มำใช้ ซึ่งระบบดังกล่ำวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรสร้ำงควำมรู้อย่ำง
เป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นกำรแก้ปัญหำให้กับองค์กร อันเนื่องมำจำกกำรกระจุกองค์ควำมรู้ที่อยู่เพียงตัว
บุคคลเท่ำนั้น
กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management) หมำยถึง กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยควำมรู้ในองค์กรแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
คือ
- ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชำตญำณของแต่ละบุคคลในกำรทำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำงๆ เป็นควำมรู้ที่ไม่ สำมำรถถ่ำยทอด
ออกมำเป็นคำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำย เช่น ทักษะในกำรทำงำน งำนฝีมือ หรือกำรคิดเชิง
วิเครำะห์ บำงครั้งเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบนำมธรรม

4
- ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้ โดย
ผ่ำนวิธีต่ำงๆ เช่น กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำงๆ และบำงครั้งเรียกว่ำเป็นควำมรู้
แบบรูปธรรมควำมรู้ทั้งสองประเภทนี้ ใช้วิธีกำรจัดกำรควำมรู้ที่ไม่เหมือนกัน โดยควำมรู้ที่ฝังอยู่ในตัว
คนนั้นมีมำก เกิดได้จำกประสบกำรณ์ ต้องใช้กำรเรียนรู้ร่วมกัน ส่วนควำมรู้ที่ชัดแจ้ง จำเป็นต้อง
รวบรวม/จัดเก็บเพื่อเข้ำถึงควำมรู้นั้น
ในกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Action Plan) นั้น ได้นำแนวคิดเรื่อง
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process : KM) และกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) โดยกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ตำม ก.พ.ร. ประกอบไปด้วย 7
ขัน้ ตอนซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ (Knowledge Identification) เช่นกำรพิจำรณำว่ำ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/
เป้ำหมำย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย เรำจำเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรำมีควำมรู้อะไรบ้ำง
อยู่ในรูปแบบใดและอยู่ที่ใคร
2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เช่น กำรสร้ำง
ควำมรู้ใหม่ แสวงหำควำมรู้จำกภำยนอกรักษำควำมรู้เก่ำและกำจัดควำมรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้
เพือ่ เตรียมพร้อมสำหรับกำรเก็บควำมรู้ อย่ำงเป็นระบบในอนำคต
4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เช่น
กำรปรับปรุงรูปแบบเอกสำรให้เป็นมำตรฐำนกำรใช้ภำษำเดียวกันหรือกำรปรับปรุงเนื้ อหำให้สมบูรณ์
เป็นต้น
5) กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access) เป็นกำรทำให้ผู้ใช้ควำมรู้นั้นเข้ำถึงควำมรู้ที่
ต้องกำรได้ง่ำยและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) Web board หรือบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ เป็นต้น
6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge sharing) ทำได้หลำยวิธีกำร โดยกรณีเป็น
Explicit Knowledge อำจจัดทำเป็น เอกสำร ฐำนควำมรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit
Knowledge อำจจัดทำเป็น ระบบทีมข้ำมสำยงำน กิจกรรมกลุ่มคุณภำพและนวัตกรรม ชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง กำรสับเปลี่ยนงำน กำรยืมตัว หรือกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ เป็นต้น
7. กำรเรียนรู้ (Learning) ควรทำให้กำรเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงำน เช่นเกิดระบบกำรเรียนรู้
จำก สร้ำงองค์ควำมรู้ กำรนำควำมรู้ไปใช้ เกิดกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป
อย่ำงต่อเนื่อง

5
แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 1
เรำต้องมีควำมรู้เรื่องอะไร
เรำมีควำมรู้เรื่องนั้นหรือยัง

1. บ่งชี้ควำมรู้
(Knowledge identification)

ควำมรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอำมำเก็บรวมกันได้อย่ำงไร

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่ำงไร

3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

จะทำให้เข้ำใจง่ำยและสมบูรณ์อย่ำงไร

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

เรำนำควำมรู้มำใช้งำนได้ง่ำยหรือไม่

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access)

มีกำรแบ่งปันควำมรู้ให้กันหรือไม่

6. กำรแบ่งปันแลกเปลีย่ นควำมรู้
(Knowledge Sharing)

ควำมรู้นั้นทำให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่

7. กำรเรียนรู้ (Learning)

ภาพที่ 1 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
ที่มา: สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

6

แผนการจัดการความรู้ ด้านการบริหารตามพันธกิจอื่นๆ
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปีการศึกษา 2559
ชื่อหน่วยงาน....สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้...........................................................................
ประเด็นความรู้ที่ดาเนินการจัดการความรู้ ด้านการบริหารตามพันธกิจอื่น ๆ ได้แก่เรื่อง
...................กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำร.....................................................
ขั้นตอนการจัดการความรู้

วัตถุประสงค์

(1) กำรกำหนดควำมรู้หลัก
ที่จำเป็นหรือสำคัญต่องำน
หรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องค์กร

1. เพื่อทบทวน
ควำมรู้ในปีที่ผ่ำนมำ
2. เพื่อกำหนด
ประเด็นกำรจัดกำร
ควำมรู้
เพื่อให้ได้เทคนิค
วิธีกำรในกำรเก็บ
ข้อมูล
เพื่อให้ค้นหำวิธีกำร
เก็บข้อมูลได้สะดวก

(2) กำรเสำะหำควำมรู้ที่
ต้องกำร

(3) กำรปรับปรุง ดัดแปลง
หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วน
ให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของ
ตน
(4) กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ เพื่อให้ค้นหำวิธีกำร
ในกิจกำรงำนของตน
เก็บข้อมูลที่สะดวก
รวดเร็ว
เป็นระบบ
(5) กำรนำประสบ
เพื่อให้บุคลำกร
กำรณ์จำกกำรทำงำน และ ภำยในหน่วยงำน
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ และ และระหว่ำง
สกัด
หน่วยงำน
“ขุมควำมรู้”
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ออกมำบันทึกไว้
(6) กำรจดบันทึก
เพื่อนำองค์ควำมรู้
เผยแพร่สู่
“ขุมควำมรู้” และ
“แก่นควำมรู้” สำหรับไว้ใช้ สำธำรณชน
งำนและปรับปรุงเป็นชุด

กิจกรรม

วัน เดือน
ปี
ส.ค.
2559

กลุ่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
บุคลำกรใน
หน่วยงำน

ก.ย.-ต.ค.
2559

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้

พ.ย.
2559 –
ม.ค.
2560
พ.ค.
2560

บุคลำกรใน
หน่วยงำน

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบ

พ.ค.
2560

บุคลำกรใน
หน่วยงำนและ
ระหว่ำงหน่วยงำน

เผยแพร่องค์ควำมรู้

พ.ค.
2560

บุคลำกรใน
หน่วยงำน

จัดกิจกรรมประชุมทบทวน
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ในปี
ผ่ำนมำและกำหนดประเด็น
ควำมรู้
ค้นหำเทคนิค และบูรณำกำร
ที่เป็นควำมรู้ที่ชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge)
หำวิธีกำรเก็บหลักฐำนแบบ
ต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับบริบท
สำนักฯ
นำวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพมำ
ใช้ในหน่วยงำน

บุคลำกรใน
หน่วยงำน
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ขั้นตอนการจัดการความรู้

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

วัน เดือน
ปี

กลุ่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ควำมรู้ที่ครบถ้วน
ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมำกขึ้น
เหมำะต่อกำรใช้งำนมำก
ยิ่งขึ้น

ลงชื่อ..........................................................
(น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์)
ผู้รับผิดชอบงำนกำรจัดกำรควำมรู้
วัน/เดือน/ปี ....19 ก.ค. 2559....

ลงชื่อ.................................................................
(ผศ.ชำลี ตระกูล)
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
วัน/เดือน/ปี .....19 ก.ค. 2559........
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ภาคผนวก

9
แผนการติดตามการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2559
โดยคณะกรรมการจัดการความรู้
เรื่อง
1. จัดกิจกรรมประชุม

ทบทวนแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ในปีผ่ำนมำและ
กำหนดประเด็นควำมรู้
2. ค้นหำเทคนิค และ
วิธีกำรเก็บเอกสำร
3. หำวิธีกำรเก็บหลักฐำน
แบบต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับ
บริบทสำนักฯ
4. นำวิธีกำรที่มี
ประสิทธิภำพมำใช้ใน
หน่วยงำน
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผู้รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบ
6. เผยแพร่องค์ควำมรู้

ระยะเวลาดาเนินการ สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
ผู้รับผิดชอบ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
น.ส.พิชญนันท์

ผศ.ชำลี
ผศ.ชำลี

น.ส.เกตุแก้ว

ผศ.ดร.รัชนี

นส.พิชญนันท์
และน.ส.เกตุแก้ว

