
 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการ 

  บริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากพระราชพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน ์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกันนั้น  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ตามแนวทางดังกล่าว คือ การเป็น
หน่วยงานที่ท างานไปพร้อมกับเกิดการเรียนรู้ และการสั่งสมความรู้ รวมทั้งการสร้างความรู้จากประสบการณ์
ในการท างาน พัฒนาวิธีท างานและระบบงานขององค์การไปพร้อม ๆ กัน  เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือน าความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรของส านัก และ
ความรู้จากภายนอกมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม และพัฒนาให้มี
การเรียนรู้ร่วมกัน  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยกระตุ้นการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานของส านักฯ  อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ :  

 1. เพ่ือเป็นแผนงานส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานประจ าปี และ การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
2561 ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 2. เพ่ือสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ของแต่ละกลุ่มงาน 

 3. เพ่ือดึงความรู้ความสามารถในตัวบุคลากร ออกมาจัดการในรูปข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนอย่างเป็นระบบ  

 

 



2 
 

กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1. การบ่งชี้ความรู้   (Knowledge Identification) 

 ศึกษาวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน(ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ) และทบทวนผลการ
ด าเนินการที่ผ่านมา การจัดการความรู้ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เน้นการทบทวนผลหลังการ
ปฏิบัติ (After Action Review = AAR)  เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ใช้ในการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management)   โดยการด าเนินงานของส านัก ประกอบด้วยงานหลัก ๆ 3 ด้าน  ได้แก่ 

1) งานประจ าตามพันธกิจของส านัก  

2) การพัฒนางานประจ าให้ดีขึ้น  

3) งานใหม่ที่จะมุ่งเน้นการบริหารหรือการบริการที่ดี   

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  

 น าปัญหา หรือสิ่งที่ต้องด าเนินหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น   โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ บุคลากรที่รับผิดชอบงานแต่ละด้าน   
อธิบาย/ชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งการเสนอแนวทางใหม่ที่ต้องการ  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  (Knowledge Organization) 

 รวบรวมแนวปฏิบัติ วิธีการแก้ไขปัญหา เพ่ือสรุปเป็นความรู้ความต้องการที่บุคลากรในส านักต้องการ
หรือจ าเป็นต่อการปฏิบัติหรือพัฒนางาน ตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ที่เสนอมา
เพ่ือให้เกิดความรู้ที่ต้องการ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้   (Knowledge Codification and Refinement) 

วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดแผน (ร่าง)  / ก าหนดกิจกรรม / เสนอ
โครงการ / คู่มือหรือเอกสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ เป็นต้น 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

การเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของส านัก และ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก    
(Knowledge Sharing) 

- สร้างกิจกรรม เช่น การจัดท าเอกสาร   การจัดท าฐานความรู้  การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 

7. การเรียนรู้  (Learning) 

 - น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ  แก้ปัญหาและปรับปรุงหน่วยงาน  

 

 
  

 





แผนการจัดการความรู้  ประจ าปกีารศึกษา 256๑ ( ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 ) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตัวชี้วัด (KPI)  แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ล าดับที่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างาน  KM ประมาณเดือน       

พ.ค 2561 
ค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการ
ความรู้ 

บุคลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

2 ทบทวนความรู้ที่จ าเป็นของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
 

22  พ.ค 
2561 

แผนการจัดการความรู้ บุคลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

3 จัดท าแผนจัดการความรู้ KM  ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดที่ระบุข้อมูลดังนี้ 
-กิจกรรม                -ระยะเวลา 
-กลุ่มเป้าหมาย         -ตัวชีว้ดั 
-ผู้รับผิดชอบ  

24 - 31  พ.ค 
2561  

กลุ่มความรู้แยกตาม
หน่วยงานตาม
โครงสร้างของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

บุคลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

หัวหน้ากลุ่มงานแต่
ละกลุ่มงานของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

4 สร้างและแสวงหาความรู้ตามแผนจัดการความรู้ KM  
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-รวบรวมความรู้จากในตัวคน (Tacit Knowledge)  
และจากประสบการณ์ตรง 
-แสวงหาความรู้จากภายนอกตัวคน (Explicit 
Knowledge เช่นเอกสารต่าง ๆ 

2 – 15  มิ.ย. 
2561   

จ านวนความรู้ที่จ าเป็น
ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

บุคลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผู้ครอบครองความรู้ 



ล าดับที่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
-บันทึกหัวข้อความรู้  รายนามผู้ครอบครอง  รูปแบบ
การจัดเก็บ  และเนื้อหา  ตามแบบฟอร์ม  

5 จัดความรู้ที่ได้ให้เป็นระบบ 
-แบ่งชนิดและประเภทความรู้ 
-จัดหมวดหมู่ความรู้ 

16 - 26 มิ.ย.
2561 

แบบทะเบียนความรู้ที่
จ าเป็นต่อการบรรลุ
ความส าเร็จของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

บุคลากรของส านักฯที่
ครอบครองความรู้ 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

6 ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 27 -30 มิ.ย.
2561  

แบบทะเบียนความรู้ที่
จ าเป็นต่อการบรรลุ
ความส าเร็จของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

บุคลากรของส านักฯที่
ครอบครองความรู้ 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

7 ท าความรู้ให้เข้าถึงได้ง่าย 
-จัดท าเป็นเอกสาร  ฐานความรู้  สารสนเทศ 
 

3 - 10 ก.ค.
2561  

คู่มือปฏิบัติ 
งาน 

บุคลากรของส านักฯที่
ครอบครองความรู้ 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

8 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
-แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน  โดยประชุม  ถ่ายทอด
ความรู้  แนะน า  สอนงาน เสนอความคิดเห็น 
 

12-15 ก.ค.
2561  

แบบทะเบียนความรู้ที่
ได้รับการจัดการของ
ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

บุคลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

9 เรียนรู้ท าเป็นส่วนหนึ่งของงาน 
-น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 

17 -21 ก.ค.
2561  

ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
บรรลุความส าเร็จของ
ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

บุคลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 



ล าดับที่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
10 รายงานผลปัญหา  อุปสรรค  ของแผนการจัดการ

ความรู้ 
-จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดการความรู้ 
 

24 - 28 ก.ค. 
2561 

แบบสรุปองค์ความรู้สู่
การพัฒนา (Explicit 
Knowledge for 
Development) 
ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

บุคลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทะเบียนความรูข้องส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

กลุ่มงานบริการส่วนหน้า 

  

หัวข้อความรู้ ผู้ที่ครอบครองความรู้ การจัดเก็บ 
ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ 

คู่มือการจัดท าเอกสารใบรายงานผลการเรียน นายนิพัทธ์  นรพัลลภ กลุ่มงานบริการส่วนหน้า เอกสาร มุมความรู้ของ
ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

คู่มือการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับตรวจสอบและก ากับ
ติดตามหลักสูตรและจัดท าข้อมูลสถิติของหลักสูตรเพื่อ
เผยแพร่   

นายอกนิษฐ์  เจียรอนุกูล กลุ่มงานบริการส่วนหน้า เอกสาร มุมความรู้ของ
ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 

     

     

     



     

แบบทะเบียนความรู้ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

กลุ่มงานทะเบียนประวัตแิละเอกสารทางการศึกษา 

  

หัวข้อความรู้ ผู้ที่ครอบครองความรู้ การจัดเก็บ 
ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ 

คู่มือการการบันทึกแก้ไขค าร้อง ทบ.1 (ขอแก้ไข
ทะเบียนบ้าน) 

นางภัคสุภาศ์  จิตโกศลวณิชย์ ทะเบียนประวัติและ
เอกสารทางการศึกษา 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

คู่มือการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา นางสาวพ่ึงพิศ  ศรีนา ทะเบียนประวัติและ
เอกสารทางการศึกษา 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

คู่มือการออกหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
เพ่ือใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูคืน
ถิ่น 

นางสาวจานุการ  เสนีย์วงศ์  ณ  
อยุธยา 

ทะเบียนประวัติและ
เอกสารทางการศึกษา 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

คู่มือการออกทรานสคริป นางสาวกาญจน์หทัย  วันใส ทะเบียนประวัติและ
เอกสารทางการศึกษา 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 



คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนการส าเร็จการศึกษา นางสาวจานุการ  เสนีย์วงศ์  ณ  
อยุธยา 

ทะเบียนประวัติและ
เอกสารทางการศึกษา 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 

แบบทะเบียนความรู้ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

กลุ่มงานวัดผลและประเมนิผลการศึกษา 

หัวข้อความรู้ ผู้ที่ครอบครองความรู้ การจัดเก็บ 
ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ 

คู่มือการวัดผลการศึกษา นางสาวอารีวรรณ  รวยดี วัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

คู่มือการบันทึกผลการศึกษาแบบส่งเข้า TRANSCRIPT 
เป็นชุด (CONTROL CODE CHECK) 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ  หงษ์ประชา วัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

คู่มือการยกเลิกรายวิชา ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ  หงษ์ประชา วัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 



คูม่ือส าหรับนักศึกษา “การเตรียมตัวก่อนส าเร็จ
การศึกษา”   

นางสาวอารีวรรณ  รวยดี วัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

คู่มือส าหรับนักศึกษา “การเตรียมตัวส าหรับนักศึกษา
ใหม่Freshy” 

นางสาวอารีวรรณ  รวยดี วัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

     
     

     

แบบทะเบียนความรู้ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน 

หัวข้อความรู้ ผู้ที่ครอบครองความรู้ การจัดเก็บ 
ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ 

คู่มือการจัดท า/ดูแลเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉยั กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศทาง
ทะเบียน 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 



คู่มือการประมวลผลและจัดท ารายงานข้อมูลสถิติ
สารสนเทศทางทะเบียนด้วยชุดค าสั่ง  SQL 

นายสมควร  อยู่ปากพลี กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศทาง
ทะเบียน 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

คู่มือการลงทะเบียนเรียน นางสาว ศิริพัชรา  นารี กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศทาง
ทะเบียน 

เอกสาร/
file.pdf 

เว็บไซต์ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
www.bsru.net 

คู่มือการตรวจสอบผลค าร้อง นายปรัชญา  จิตตรีสินธุ ์ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศทาง
ทะเบียน 

เอกสาร/
file.pdf 

เว็บไซต์ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
www.bsru.net 

คู่มือการตรวจสอบจบ นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉยั กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศทาง
ทะเบียน 

เอกสาร/
file.pdf 

เว็บไซต์ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
www.bsru.net 

คู่มือการใช้โปรแกรมค านวณเกรดเฉลี่ยสะสม นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉยั กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศทาง
ทะเบียน 

เอกสาร/
file.pdf 

เว็บไซต์ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
www.bsru.net 

คู่มือการตรวจสอบจบ นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉยั กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศทาง
ทะเบียน 

เอกสาร/
file.pdf 

เว็บไซต์ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
www.bsru.net 

ขั้นตอนการตรวจสอบตารางเรียน นางสาววรรณภา  ศิริภากรชัย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศทาง
ทะเบียน 

เอกสาร/
file.pdf 

เว็บไซต์ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
www.bsru.net 



ขั้นตอนการด าเนินงานการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประจ าปีการศึกษา 
2561  รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน 

นายสมควร  อยู่ปากพลี กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศทาง
ทะเบียน 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ขั้นตอนการด าเนินงานการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้า
ศึกษา  รอบที่ 4  Admissions  ประจ าปีการศึกษา  
2561 

นายสมควร  อยู่ปากพลี กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศทาง
ทะเบียน 

เอกสาร มุมความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

     

  

  

 

 



แบบส ำรวจควำมรู้ตำมเป้ำหมำยแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อความรู้ ผู้ที่ครอบครองความรู้ 
ชื่อ-สกุล 

1 คู่มือการจัดท าเอกสารใบรายงานผลการเรียน นายนิพัทธ์  นรพัลลภ 
2 คู่มือการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับตรวจสอบและก ากับ

ติดตามหลักสูตรและจัดท าข้อมูลสถิติของหลักสูตรเพื่อ
เผยแพร่  

นายอกนิษฐ์  เจียรอนุกูล 

3 คู่มือการการบันทึกแก้ไขค าร้อง ทบ.1 (ขอแกไข
ทะเบียนบ้าน) 

นางภัคสุภาศ์  จิตโกศลวณิชย์ 

4 คู่มือการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  นางสาวพ่ึงพิศ  ศรีนา 
5 คู่มือการออกหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

เพ่ือใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูคืน
ถิ่น 

นางสาวจานุการ  เสนีย์วงศ์  ณ  
อยุธยา 

6 คู่มือการออกทรานสคริป นางสาวกาญจน์หทัย  วันใส นางสาวกาญจน์หทัย  วันใส 
7 คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนการส าเร็จการศึกษา นางสาวจานุการ  เสนีย์วงศ์  ณ  

อยุธยา 

8 คู่มือการวัดผลการศึกษา  
  

นางสาวอารีวรรณ  รวยดี 

9 คู่มือการบันทึกผลการศึกษาแบบส่งเข้า TRANSCRIPT 
เป็นชุด (CONTROL CODE CHECK)  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ  หงษ์ประชา 

10 คู่มือการยกเลิกรายวิชา ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ  หงษ์ประชา 
11 คู่มือส าหรับนักศึกษา “การเตรียมตัวก่อนส าเร็จ

การศึกษา”   
นางสาวอารีวรรณ  รวยดี 

12 คู่มือส าหรับนักศึกษา “การเตรียมตัวส าหรับนักศึกษา
ใหมF่reshy” 

นางสาวอารีวรรณ  รวยดี 

13 คู่มือการจัดท า/ดูแลเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉยั 

14 คู่มือการประมวลผลและจัดท ารายงานข้อมูลสถิติ
สารสนเทศทางทะเบียนด้วยชุดค าสั่ง  SQL 

นายสมควร  อยู่ปากพลี 

15 คู่มือการลงทะเบียนเรียน นางสาว ศิริพัชรา  นารี 

16 คู่มือการตรวจสอบผลค าร้อง นายปรัชญา  จิตตรีสินธุ ์

17 คู่มือการตรวจสอบจบ นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉยั 

18 คู่มือการใช้โปรแกรมค านวณเกรดเฉลี่ยสะสม นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉยั 



 

   

19 คู่มือการตรวจสอบจบ นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉยั 

20 ขั้นตอนการตรวจสอบตารางเรียน นางสาววรรณภา  ศิริภากรชัย 

21 ขั้นตอนการด าเนินงานการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประจ าปีการศึกษา 
2561  รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน 

นายสมควร  อยู่ปากพลี 

22 ขั้นตอนการด าเนินงานการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้า
ศึกษา  รอบที่ 4  Admissions  ประจ าปีการศึกษา  
2561 

นายสมควร  อยู่ปากพลี 



แบบสรุปประเมินผลการด าเนินงานจัดการความรู้สู่การพัฒนา  

(Explicit Knowledge for Development)  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ล าดับ
ท่ี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ค่า
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน
ท่ีได้ 

1 มีการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนประจ าปี
การศึกษา  2560 

10 จัดท าแผนการจัดการความรู้ของ
ส านักส่ง 

 

2 มีการจัดวางระบบและ
กลไกการปฏิบัติงานตาม
แผนการจัดการความรู้
ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

5 10  

3 มีคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

5 5  

4 มีการประชุมชี้แจง
มอบหมายงานตาม
แผนการจัดการความรู้
ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

10 10  

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างน้อย2ครั้ง 

15 15  

6 มีองค์ความรู้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

15 6  

7 มีการน าองค์ความรู้จาก
ข้อ 6  ไปพัฒนางานให้
เห็นผลเป็นท่ีประจักษ์ 

10 7  

8 มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในกลุ่มงานงานหรือ
ระหว่างกลุ่มงาน 

10 8  



9 หัวหน้ากลุ่มงานมี
บทบาทน าในการ
สนับสนุนการจัดความรู้
ของส่วนงาน 

10 10  

10 มีการรายงานผลการ
จัดการความรู้ของกลุ่ม
งาน  ครบถ้วนตามเวลา
ท่ีก าหนด 

10 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 

 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าผลมาใช้เป็นแนวทางการจัดการความรู้มาพัฒนา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องว่าง 

1.  เพศ              ชาย                หญิง 
2. ประสบการณ์การท างาน               1-5  ปี              6-10 ปี             11-15 ปี  

         16-20 ป ี          20 ปีขึ้นไป                                          
3. การศึกษา    ปริญญาตรี       ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
4. กลุ่มงาน    กลุ่มงานบริการส่วนหน้า  

                กลุ่มงานเอกสารส าคัญ      

            กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
           กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน (IT) 
 
ตอนที่  2  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
โปรดใส่เครื่องหมาย  √  ตามระดับผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริง  หรือเห็นว่าเหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน      5 หมายถึงประเมินผลแล้วอยู่ในระดับดีมาก 
   4  หมายถึงประเมินผลแล้วอยู่ในระดับดี 
   3  หมายถึงประเมินผลแล้วอยู่ในระดับค่อนข้างดี 
   2   หมายถึงประเมินผลแล้วยู่ในระดับพอใช้ 

1 หมายถึงประเมินผลแล้วอยู่ในระดับควรปรับปรุง 

โปรดตอบข้อค าถามด้านหลัง 

 

แบบประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้(KM) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 ป 



รายการประเมิน ระดับผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจัดการความรู ้      
1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจ  ในการด าเนินงานการจัดการความรู้
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

     

2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการก าหนดความรู้ที่
จ าเป็นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

     

3 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการสนับสนุนให้
บุคลากร  ด าเนินการจัดท า KM ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า 

     

การบ่งชี้ความรุ ้      
1  การจัดประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้ KM      
2 การจัดท าแผนความรู้      
3 การร่วมแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับรูปแบบวิธีการจัดการ
เรียนรู้  

     

4 การทบทวนความรู้ที่จ าเป็น 
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

     

5คัดเลือกความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือน ามาจัดท าเป็นแผนจัดการความรู้
ที่จ าเป็นของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

     

การสร้างและแสวงหาความรู้      
1 การจัดประชุมและฝึกอบรม      
2 การปฏิบัติการศึกษาข้อมูลและค้นคว้า      
3 การจัดท าข้อมูลความรู้      
4 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้      
5 การสรุปผลและประเมิน      
การถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
1 ผู้บริหารของส านักฯ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ระหว่างกลุ่มงานภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

     

2  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

     

3 มีการเผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบเอกสาร และเว็บไซต์ อย่าง
ต่อเนื่อง 
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