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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

สรุปความเป็นมาและความสำคัญ  

      กระบวนการจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาระบบราชการไทยตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 1  ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา

ความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพื่อใช้ประกอบการประเมินตามตัวบ่งชี้ของการ

ประกันคุณภาพภายในด้วย 

      สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน

การวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุภารกิจหลักการดังกล่าว สำนักงานอธิการบดี

จึงได้นำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและ

สมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งและสายงานของแต่ละบุคคล และเพื่อผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยและสำนักงานอธิการบดีให้บรรลุเป้าหมาย  ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเจตนารมของพระราช

กฤษฎีกา ฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดทิศทางให้มีการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างจิรงใจ คณะทำงานฯของสำนักงานอธิการบดี ได้

สำรวจองค์ความรู้ที่ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยจากบุคลากรในสำนักงาน

อธิการบดี โดยคณะทำงานฯ   ของสำนักงานอธิการบดี ส่งแบบสำรวจไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี 

และให้คณะทำงานฯ ของสำนักงานอธิการบดี สรุปองค์ความรู้ในแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งให้

คณะทำงานฯ     ของมหาวิทยาลัย นำเสนอผลการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์

ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยจากบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำไปพิจารณาคัดเลือก    องค์

ความรู ้ที่สำนักงานอธิการบดีจะดำเนินการ   พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู ้ท ี ่จะดำเนินการจัดการความรู้    

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมจัดทำแผนจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี เสนอต่อคณะทำงานจัดการ

ความรู้ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 12 องค์ความรู้ ดังนี้  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงาน
อธิการบดีประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้  
จำนวน 12 องค์ความรู้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันา
สมรรถนะทรัพยากรบุคคลเพื่อ
เสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร 
เป้าประสงค์ G4 ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

1. การพัฒนาระบบเสน้ทางการเดินเอกสาร 
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2. วิเคราะห์ระบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

งานบริหารทั่วไป 
 
งานพสัด ุ
งานคลงั 
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แผนปฏิบัติราชการสำนักงาน
อธิการบดีประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้  
จำนวน 12 องค์ความรู้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความสามารถ ทักษะ  
ตามสายงาน 
ตัวชี้วัดที่ 10   จำนวนองค์ความรู้
ที่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ 

4. พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศเชิงรุก  
(Line Official Account Manager) 
5. การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ 
 
6. ระบบจองรถยนต์ออนไลน ์
 
7. การสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำดื่มราชพฤกษ์ 
8. การพัฒนาทักษะสมองด้วย EF สำหรับมัธยมศึกษา 
9. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
10. ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษาหอพักใน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
11. การให้บริการสนับสนนุนักศึกษาพิการและการ
ประเมินผลหลงัการให้บริการ 
12. ระบบติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานบริหารบุคคล 
และนิติการ 
 

งานประชาสัมพนัธ์และ
โสตทัศนปูกรณ ์
งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
งานทรัพยส์ินและรายได้ 
โรงเรียนวิถีธรรมฯ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 
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บทที่ 1   
กระบวนการจัดทำแผนจดัการความรู้  

ของสำนักงานอธิการบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
1. ความเป็นมาและความสำคัญ  
                  สำนักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ  และให้บริการ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว รวมทั้งเพื่อปฏิบัติ ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มีนโยบายในการนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน     ในตำแหน่งและสายงานของแต่ละ
บุคคล  เพื่อผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย  
 ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการจัดการความรู้  รวมทั้ง
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับสำนัก สถาบัน ตัวบ่งชี้ 3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี จึงได้ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการ
ความรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสูดแก่บุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี
และหน่วยงานที่สนใจ ต่อไป 
 

2. หลักการจัดทำแผนการจัดการความรู้ 
              การจัดทำแผนจัดการความรู้ดำเนินการโดยยึดตามกระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอนของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่ การกำหนดองค์ความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรม
ของหน่วยงานและกำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้ องการ การปรับปรุง ดัดแปลง
ความรู้ บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง การนำประสบการณ์จากการทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และ
การเรียนรู้โดยจัดทำแผนให้มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรและสอดคล้องกับตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะ ที่เหมาะสมตามสายงานสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดและประเด็นยุทธศาสตร์ได้ 
 

3. วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการจัดการความรู้ 
3.1 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี   
3.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี  
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4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการจัดการความรู้โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

4.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 โดยสำนักงานอธิการบดีได้แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของ

สำนักงานอธิการบดี  ตามคำสั ่งสำนักงานอธิการบดีที ่ 11/2565 แต่งตั ้งผู ้บริหารด้านการจัดการความรู ้และ
คณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี โดยมรีองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู ้ช ่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษา มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO) มีผู้อำนวย 
การกอง หัวหน้างาน และบุคลากรเป็นคณะทำงาน 

4.2 ทบทวนผลการดำเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. 2564)   
4.2.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ   

1) หน่วยงานและบุคลากรให้ความสำคัญโดยมีการจัดการความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
2) ผู้บริหารให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

                    3) คณะกรรมการการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
  4) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

4.2.2 ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องด้วยบุคลากรมีภาระงานทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องและไม่เต็มประสิทธิภาพ 

4.2.3 แนวทางท่ีควรดำเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                    คัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้ของสำนักงานอธิการบดีควรเป็นหัวข้อที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน
สำนักงานอธิการบดี และภายนอกสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานอธิการบดีจะมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงองค์
ความรู้ของหน่วยงานที่ไม่ได้รับคัดเลือก เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสู่สถาบันการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 

4.3 กำหนดนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยกำหนดนโยบายการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ดังนี้        
1) ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร 

และให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยเลือกดำเนินการจัดการองค์ความรู้ จำนวน  12 องค์ความรู้ และแต่งตั้ง
คณะทำงานจัดการความรู้หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Communication of Practice : COP) ของหน่วยงาน รวมทั้งจัดทำ
แผนจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดีเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
 2)  เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางานของสำนักงานอธิการบดี  
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4.4 การคัดเลือกประเด็นความรู้เพื่อจัดการความรู้   
        คณะทำงานฯของสำนักงานอธิการบดี ได้สำรวจองค์ความรู ้ที ่ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
อธิการบดีและมหาวิทยาลัยจากบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี โดยคณะทำงานฯ   ของสำนักงานอธิการบดี ส่งแบบ
สำรวจไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี และให้คณะทำงานฯ ของสำนักงานอธิการบดี สรุปองค์ความรู้ใน
แต่ละตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งให้คณะทำงานฯ     ของมหาวิทยาลัย นำเสนอผลการจำแนกองค์
ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยจากบุคลากรใน
สำนักงานอธิการบดี เพ่ือนำไปพิจารณาคัดเลือก    องค์ความรู้ที่สำนักงานอธิการบดจีะดำเนินการ   พิจารณาคัดเลือก
องค์ความรู้ที่จะดำเนินการจัดการความรู้   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมจัดทำแผนจัดการความรู้ของสำนักงาน
อธิการบดี เสนอต่อคณะทำงานจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี  โดยองค์ความรู้มีทั้งหมด 12 เรื่อง ดังนี ้

1. องค์ความรู้ประเภท : พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ลำดับ หน่วยงาน องค์ความรู้ 

1 งานบริหารทั่วไป การพัฒนาระบบเส้นทางการเดินเอกสาร 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2 งานพัสดุ วิเคราะห์ระบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

3 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
นักศึกษาพิการ 

การให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการและการประเมินผล
หลังการให้บริการ 

4 งานสวัสดิการนักศึกษาและ
ทุนการศึกษา 

ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษาหอพักใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

5 กองนโยบายและแผน ระบบติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. องค์ความรู้ประเภท : แนวฏิบัติที่ดี 

1 งานคลัง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

2 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ 

3 งานทรัพย์สินและรายได้ การสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำดื่มราชพฤกษ์ 

4 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน 

3. องค์ความรู้ประเภท : นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

1 งานบริหารบุคคลและนิติการ พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศเชิงรุก  
(Line Official Account Manager) 

2 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ระบบจองรถยนต์ออนไลน์ 

3 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

การพัฒนาทักษะสมองด้วย EF สำหรับมัธยมศึกษา 

รวมจำนวน 12 หัวข้อองค์ความรู้ 
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4.5 จัดทำแผนจัดการความรู้  
      คณะทำงานจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี โดยหัวหน้าทีมงานจัดการความรู้    และฝ่ายเลขาฯ 
รวบรวมและสรุปเป็นแผนจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี และนำเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
  

4.6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้   
     การติดตามการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการโดยคณะทำงานจัดการความรู้   ของสำนักงาน

อธิการบดี กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินฯ รวมทั้งประเมินผลและสรุปรายงานผลนำเสนอคณะ
กรรมการบริหารสำนักงาน เพ่ือปรับปรุง ทบทวนแผนฯ ให้เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีต่อไป 
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บทที่ 2 
แผนจัดการความรู้ของ สำนักงานอธิการบดี   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

                  การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดียังไม่บรรลุถึงการพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตใน

การทำงานที่จะนำไปสู่การพัฒนาสำนักงานอธิการบดีแห่งการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริงที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้  เพื่อให้ทุกส่วนงานมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดำเนินงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วม

ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงจัดแบ่งประเภทองค์ความรู้ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

           1. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน เป็นการทำงานอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการทำงาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององค์กร สามารถลดเวลาและลดขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

          2. แนวปฏิบัติที่ดี กระบวนการที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทำให้ส่วนงานประสบความสำเร็จ
หรือนำไปสู ่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายและเป็นที ่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั ้น ๆ และมีหลักฐานของ
ความสำเร็จปรากฏอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในส่วนงานอื่นนำไปใช้ประโยชน์ 
          3. นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นการทำสิ ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงทางคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร เพื่อทำให้สิ ่งต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มข้ึน เพ่ิมมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ลำดับ 

 
กอง 

ประเภทองค์ความรู ้ รวมองค์
ความรู้ 1. การพัฒนา

ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

2. แนวปฏิบัติที่ดี 3. นวัตกรรม
สนับสนุน 

การปฏิบัติงาน 
1 กองกลาง 2 4 3 9 
2 กองพัฒนานักศึกษา 2 - - 2 
3 กองนโยบายและแผน 1 - - 1 

รวมแต่ละประเภท 5 4 3 12 
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ตารางที ่ 2.1 ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ และองค์ความรู ้ที่สำนักงานอธิการบดีดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงาน
อธิการบดีประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้  
จำนวน 12 องค์ความรู้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันา
สมรรถนะทรัพยากรบุคคลเพื่อ
เสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร 
เป้าประสงค์ G4 ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ  
ตามสายงาน 
ตัวชี้วัดที่ 10   จำนวนองค์ความรู้
ที่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ 

1. การพัฒนาระบบเสน้ทางการเดินเอกสาร 
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2. วิเคราะห์ระบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
4. พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศเชิงรุก  
(Line Official Account Manager) 
5. การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ 
 
6. ระบบจองรถยนต์ออนไลน ์
 
7. การสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำดื่มราชพฤกษ์ 
8. การพัฒนาทักษะสมองด้วย EF สำหรับมัธยมศึกษา 
9. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
10. ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษาหอพักใน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
11. การให้บริการสนับสนนุนักศึกษาพิการและการ
ประเมินผลหลงัการให้บริการ 
12. ระบบติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานบริหารทั่วไป 
 
งานพสัด ุ
งานคลงั 
งานบริหารบุคคล 
และนิติการ 
 

งานประชาสัมพนัธ์และ
โสตทัศนปูกรณ ์
งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
งานทรัพยส์ินและรายได้ 
โรงเรียนวิถีธรรมฯ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 
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ตารางท่ี 2.2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ 1 เรื่อง การพัฒนาระบบเส้นทางการเดินเอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เป้าประสงค์ของ KM :  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน        
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ :     ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของส่วนราชการนำองค์ความรู้ไปใช้ ร้อยละ 80         
องค์ความรู้ที่จำเป็น  :     สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ       
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม :  รูปแบบการพัฒนาระบบเส้นทางการเดินเอกสารของมหาวิทยาลัย       

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การกำหนดองค์ความรู้หลักท่ีจำเป็น

หรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และกำหนดเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ 

1.1 ประชุมเจ้าหน้าที่งานบริหาร
ทั่วไประดมความคิดเห็นเพื่อคัดเลือก
องค์ความรู้ของงานบริหารทั่วไป     
1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการด้านการจัดการความรู้  
ของงานบริหารทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

21 ธ.ค. 64 องค์ความรู้ที่คัดเลือก จำนวน 1 องค์ความรู้ 
คือ การพัฒนาระบบเส้นทางการเดิน
เอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

บุคลากร 
งานบริหารทั่วไป 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 สำรวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบเส้นทางการเดินเอกสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2.2 วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบเส้นทางเดินเอกสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ม.ค. – ก.พ. 
65 

- ได้ทราบสภาพปัญหาเกี่ยวกับระบบ
เส้นทางการเดินเอกสารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
- ได้ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบเส้นทางเดินเอกสารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

บุคลากร 
งานบริหารทั่วไป 



 
 

10 

 

 

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ 

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Flow Chart) ของหน่วยงานต่าง ๆ 
3.2 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบ
เส้นทางการเดินทางเอกสาร  
3.2 นำองค์ความรู้เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
พิจารณา 

มี.ค. – พ.ค. 
65 

- ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
ของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือกำหนดเป็น
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านทาง
เอกสารของมหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
ให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

บุคลากร 
งานบริหารทั่วไป 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

4.1 นำองค์ความรู้เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Flow Chart) การพัฒนาระบบ
เส้นทางการเดินเอกสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
4.2 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 

 - ผู้ใช้งานทราบแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านทางเดินเอกสารของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
- ได้ทราบข้อมูลความต้องการ ข้อเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติงาน ตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

บุคลากร 
งานบริหารทั่วไป 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
5 การนำประสบการณ์จากการทำงาน

และการประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมา
เป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ
เส้นทางการเดินเอกสาร เพ่ือประชุม
และสรุปผล พัฒนาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Flow Chart)  
การพัฒนาระบบเส้นทางการเดิน
เอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

ก.ค. – ส.ค. 
65 

ได้แนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงานด้าน
ทางเดินเอกสารของมหาวิทยาลัยชัดเจน
มากขึ้น 
 

บุคลากร 
งานบริหารทั่วไป 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดทำคู่มือการพัฒนาระบบ
เส้นทางการเดินเอกสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ
เผยพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้หน่วยงานภายในมีแนวทาง
และข้ันตอนการปฏิบัติงานด้าน
ทางเดินเอกสารที่เหมาะสมมากข้ึน 

ก.ย. 65 - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีแนวทาง
และข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านทางเดิน
เอกสารที่เหมาะสมมากข้ึน 
- ปัญหาเกี่ยวกับระบบเส้นทางเดินทางของ
มหาวิทยาลัยลดลง 

บุคลากร 
งานบริหารทั่วไป 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที ่2 เรื่อง  วิเคราะห์ระบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง         
ชื่อส่วนราชการ  :   งานพัสดุ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เป้าประสงค์ของ KM :  เพ่ือติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินหนึ่งแสนบาทสำหรับสรุปรายงานผู้บริหาร                        
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ :   จำนวนระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการ             
องค์ความรู้ที่จำเป็น  :   ความรู้ด้าน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง ผสมผสานกับความรู้ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ                             
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม :  ระบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง                                      

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่

จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ

กิจกรรมของหน่วยงาน และ

กำหนดเป้าหมายของการ

จัดการความรู้ 

1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่งานด้าน
การจัดการความรู้ของงานพัสดุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สมาชิกภายในกลุ่ม 

ธ.ค.2564 รายชื่อบุคลากรที่ดำเนินการจัดการ

ความรู้ 

บุคลากรภายใน

งานพัสดุ 

1.2 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ธ.ค.2564 ปฏิทินการดำเนินงาน หัวหน้างานพัสดุ 

1.3 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน
จัดการความรู้ของงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และคัดเลือกองค์ความรู้ จำนวน 1 
องค์ความรู้ 

ธ.ค.2564 หัวข้อองค์ความรู้ที่คัดเลือก หัวหน้างานพัสดุ 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่

ต้องการ 

2.1 รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่พัสดุ 

2.2 ถอดบทเรียนจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ใน
การจัดทำระบบและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและ
ออกแบบระบบโดยให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ม.ค.2565 รายงานผลการประชุมสรุปผลของ
องค์ความรู้ที่จำเป็นในการจัดการ
ความรู้ของงานพัสดุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

หัวหน้างานพัสดุ
ร่วมกับบุคลากร
ภายในงานพัสดุ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ 

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

3.1 นำความรู้จากการถอดบทเรียนมาประชุม
กลุ่มย่อย 

3.2 ปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการจัดทำระบบติดตามผลการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยการของหน่วยงานโดยนำองค์ความรู้
จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสม
ต่อการนำไปปฏิบัติ 

ก.พ.2565 รายงานผลการออกแบบระบบ
ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หัวหน้างานพัสดุ
ร่วมกับบุคลากร
ภายในงานพัสดุ 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการ

จัดการความรู้มาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันทดลองการใช้ระบบ

ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและทดลองการจัดทำ

รายงานผลผ่านระบบดังกล่าว 

มี.ค.-มิ.ย.

2565 

รายงานผลการทดลองใช้ระบบ

ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หัวหน้างานพัสดุ

ร่วมกับบุคลากร

ภายในงานพัสดุ 

5 การนำประสบการณ์จากการ

ทำงานและการประยุกต์ใช้

ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

สมาชิกภายในกลุ่มร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้หลังจากการทดลองใช้ระบบ

ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ส.ค.2565 ระบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้างานพัสดุ

ร่วมกับบุคลากร

ภายในงานพัสดุ 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระบบติดตามผล

การจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำคู่มือการใช้ระบบ

ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ก.ย.2565 ระบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง

และคู่มือการใช้ระบบติดตามผลการ

จัดซื้อจดัจ้าง 

หัวหน้างานพัสดุ

ร่วมกับบุคลากร

ภายในงานพัสดุ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่....3... เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ                                  
เป้าประสงค์ของ KM :  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี             
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ : ผู้ปฏิบัติงานนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง           
องค์ความรู้ที่จำเป็น  :   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ                          
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม :  คูม่ือหรือรายงานผลการดำเนินงาน เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ                           
 

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่

จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กำหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ 
 

1.1 สำรวจองค์ความรู้ที่จำเป็น 
    ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.2 รวบรวม/วิเคราะห์ และคัดเลือก  
     องค์ความรู้ เพ่ือกำหนดองค์

ความรู้ทำให้บรรลุพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

ต.ค.-พ.ย.64 องค์ความรู้ เรื่องการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
 

บุคลากรงานคลัง 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
 
 

ศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึน เกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

ธ.ค.64 ทราบระบบและขั้นตอน เพ่ือนำไปปรับปรุง
กระบวนการและแนวปฏิบัติ 
เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

บุคลากรงานคลัง 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ 
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 
 

สกัดและรวบรวมองค์ความรู้ นำมา
ปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 

ม.ค.65 -
เม.ย.65 

สังเคราะห์และรวบรวมองค์ความรู้จากท่ี
ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติของหน่วยงานและ
นำมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน
ราชการอ่ืน 

บุคลากรงานคลัง 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติ 
งานจริง 

4.1 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติ 
งานจริง 

4.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามและ
ประเมินผลกับผู้นำความรู้ไปใช้ 

4.3 รายงานผลการนำไปใช้ และ
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

พ.ค.-มิ.ย.65 4.1 สรุปผลการนำองค์ความรู้ เรื่องการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ไปปฏิบัติ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ศึกษาองค์ความรู้ 

4.2 ผลการนำไปใช้ และรายงานผล 
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

บุคลากรงานคลัง 

5 การนำประสบการณ์จากการ
ทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 
 

5.1 การประชุมหน่วยงาน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการปฏิบัติงาน 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5.2 ปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการ
และจัดทำคู่มือ/เอกสารเผยแพร่  

ก.ค.-ส.ค.65 5.1 เคล็ดลับ เทคนิคในการทำงาน และ
เทคนิคในการแก้ปัญหา สามารถตอบ
คำถามให้กับผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและ
แม่นยำ 
5.2 คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ เรื่องการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

บุคลากรงานคลัง 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & 
LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.2 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ เรื่องการเบิกจ่ายเงินประมาณ 
ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องและผู้ที่
สนใจ  

ก.ย.65 6.1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ และจัดการองค์ความรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ 
6.2 รายงานผลการจัดการความรู้ เรื่องการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

บุคลากรงานคลัง 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที.่.4..... เรื่อง พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศเชิงรุก (Line Official Account Manager)   
เป้าประสงค์ของ KM :  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการบริการข้อมูลของหน่วยงาน         
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ :  หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร         
องค์ความรู้ที่จำเป็น  :   เทศโนโลยีที่ทันสมัยและทุกคนเข้าถึงได้            
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม : ระบบ Line LPS-SNRU   

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่

จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ

กิจกรรมของหน่วยงาน และ

กำหนดเป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ 

1.1 กำหนดเป้าหมายในการจัดการ
องค์ความรู้ที่สำคัญต่อภาระงาน
บริหารบุคคลฯ ดังนี้ 

    - ประชุมเพ่ือพิจารณากำหนด
หัวข้อองค์ความรู้ ของงานบริหาร
บุคคลฯ โดยการนำเอานวัตกรรม
สารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงาน  

     - แต่งตั้งคณะทำงานในการ
จัดการองค์ความรู้ของงานบริหาร
บุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ก.พ. 65 - 

มี.ค. 65 

1. หัวข้อการจัดการองค์ความรู้ของงาน
บริหารบุคคลฯ 

2. คำสั่งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้
งานบริหารบุคคลฯ  
จำนวน 12 คน 

3. แผนการดำเนินงานการจัดการองค์
ความรู้งานบริหารบุคคลฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

นายไพวัลย์ 
สมปอง 
นายอนุสรณ์  
จิตรคาม 

และบุคลากร
สังกัดงานบริหาร
บุคคลและนิติการ 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

     - ประชุมคณะทำงานจัดการองค์
ความรู้ของงานบริหารบุคคลฯ เพื่อ
พิจารณาแผนการจัดการองค์ความรู้ 
การวางแผนการทำงานการ
มอบหมายการดำเนินงาน และหารือ
ในส่วน อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

และจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตลอดจน 

ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นในการ

ดำเนินงาน เพ่ือใช้ในการจัดทำระบบ 

(Line Official Account Manager) 

2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 

ทักษะของผู้ที่มีประสบการณ์ในการ

จัดทำระบบ และผู้ดูแลข้อมูลสำหรับ

บันทึกข้อมูลในระบบ ทั้งจาก

เม.ย. 65  1. องค์ความรู้การจัดทำระบบพัฒนาระบบ

การให้บริการสารสนเทศเชิงรุก (Line 

Official Account Manager) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบการ

ให้บริการสารสนเทศเชิงรุก (Line Official 

Account Manager) 

3. ขอบข่ายของข้อมูลสารสนเทศของ

หน่วยงาน 

นายไพวัลย์ 

สมปอง 

นายอนุสรณ์  

จิตรคาม 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

4. ทราบปัญหาของการจัดทำระบบฯ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ 

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

3.1 นำองค์ความรู้ที่ได้จากการ

รวบรวมข้อมูลมาจัดทำระบบการ

ให้บริการสารสนเทศเชิงรุก (Line 

Official Account Manager) มา

กลั่นกรองและประมวลผล เพื่อนำมา

จัดแบ่งประเภท หรือหมวดหมู่ของ

ข้อมูล ตลอดจนจัดรูปแบบของเนื้อหา

ให้เข้าใจได้ง่าย ต่อการเข้าใช้งาน  

3.2 นำองค์ความรู้ที่ได้ผ่านการ

กลั่นกรองแล้ว มาปรับปรุง ดัดแปลง

ข้อมูลให้มีความเหมาะสม และระบบ

สารสนเทศมีความสมบูรณ์แบบ ตรง

ตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

พ.ค. 65 1. ระบบการให้บริการสารสนเทศเชิงรุก  

2. (Line Official Account Manager) 

LPS- SNRU 

นายไพวัลย์ 

สมปอง 

นายอนุสรณ์  

จิตรคาม 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

4.1 ตรวจสอบ / ปรับปรุงและแก้ไข 

และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็น

ปัจจุบัน   

4.2 การออกรายงานข้อมูลส่วนบุคคล 

ผ่านระบบ Line Official Account 

Manager LPS-SNRU 

ก.ค. 65 1. ระบบ Line Official Account 

Manager LPS-SNRU 

3. ฐานข้อมูล จำนวน 6 ระบบ 

นายไพวัลย์ 

สมปอง 

นายอนุสรณ์  

จิตรคาม 

 

5 การนำประสบการณ์จากการ

ทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด

ออกมาเป็นขุมความรู้ 

 

5.1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ หลังจากการเข้าใช้

งาน  

5.2 บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

ภายในที่เก่ียวข้อง (คณะทำงาน และ

ผู้ดูแลระบบ) ร่วมกัน ให้มีความ

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ส.ค. 65 1. ทราบปัญหาของการจัดทำข้อมูล 

2. ปรับปรุงระบบงานฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถบูรณาการในการทำงานร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 

ราบรื่น 

นายไพวัลย์ 
สมปอง 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้ 

เรื่อง พัฒนาระบบการให้บริการ

สารสนเทศเชิงรุก Line Official 

Account Manager LPS-SNRU 

6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้

งาน Line Official Account 

Manager LPS-SNRU ให้แก่บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ได้เข้าใช้งานในระบบฯ  เ 

ก.ย. - ต.ค. 

65 

1. รายงานข้อมูลพัฒนาระบบการให้บริการ

สารสนเทศเชิงรุก Line Official Account 

Manager LPS-SNRU 

2. ฐานข้อมูลพัฒนาระบบการให้บริการ

สารสนเทศเชิงรุก Line Official Account 

Manager LPS-SNRU แหล่งรวบรวม

จัดเก็บข้อมูล 

3. ระบบ LINE LPS-SNRU 

 

นายไพวัลย์ 
สมปอง 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

22 

 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่...5.... เรื่อง  การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพื่อการเผยแพร่        
เป้าประสงค์ของ KM : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ         
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ จำนวนองค์ความรู้ที่เกิดจากระบวนการจัดการความรู้                          
องค์ความรู้ที่จำเป็น  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร          
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม : คู่มือการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพ่ือการเผยแพร่          
               

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่

จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ

กิจกรรมของหน่วยงาน และ

กำหนดเป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ 

- การกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นหรือ

สำคัญต่องาน และกำหนดเป้าหมาย

ของการจัดการความรู้ 

ม.ค. 2565 องค์ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์และ

โสตทัศนูปกรณ์ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ -นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมาจัด

อันดับความสำคัญและความถูกต้อง 

- ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจาก

แหล่งข้อมูล อื่น ๆ 

ก.พ.-มี.ค. 

2565 

ได้รับองค์ความรู้ในทางการควบคุมภายใน

ด้านการจ่ายเงิน 

งานประชาสัมพันธ์และ

โสตทัศนูปกรณ์ 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ 

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

- สรุปองค์ความรู้ เรื่อง การ

สร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพ่ือการ

เผยแพร่ ที่ผ่านการสกัด (ปรับปรุง 

ดัดแปลง) จากสมาชิกในกลุ่ม และท่ี

สามารถนำไปปฏิบัติได้ จำนวน  1 

ฉบับ 

- ผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน “การ

สร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพ่ือการ

เผยแพร่” 

เม.ย. – มิ.ย. 

2565 

สมาชิกในกลุ่มสามารถนำคู่มือปฏิบัติงาน

“การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพ่ือการการ

เผยแพร่” สำหรับใช้เป็นแนวเป็นแนวทางใน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 

งานประชาสัมพันธ์และ

โสตทัศนูปกรณ์ 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ สามารถนำ

ความรู้จากคู่มือไปใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

ก.ค. 2565 เพ่ิมประสิทธิภาพในเผยแพร่ข้อมูลข่าสาร

ของมหาวิทยาลัย 

งานประชาสัมพันธ์และ

โสตทัศนูปกรณ์ 

5 การนำประสบการณ์จากการ

ทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้

มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 

และแลกเปลี่ยนเรียรู้ร่วมกัน 1 ครั้ง 

ก.ย. 2565 สมาชิกนำผลการปฏิบัติที่นำมาจากคู่มือ  

มาสรุปปัญหา และอุปสรรคที่เกิดข้ึน  

จากนั้นปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

งานประชาสัมพันธ์และ

โสตทัศนูปกรณ์ 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด

ออกมาเป็นขุมความรู้ 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

1. เผยแพร่องค์ความรู้  

- เว็บไซต์ pr.snru.ac.th 

- เผยแพร่โดยตรงไปยังหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 

- จัดนิทรรศการเผยแพร่ในงาน 

กิจกรรม SHARE & LEARN 

2. รายงานผลการจัดการความรู้ KM  

ก.ย 2565 สมาชิกมีผลงานในการจัดทำคู่มือ  มีแนว

ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการทำงานร่วมกัน 

และเผยแพร่ไปให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่

โสตทัศนูปกรณ์ ในอาคารเรียนของคณะ 

ศูนย์ สำนัก ใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานได้ 

งานประชาสัมพันธ์และ

โสตทัศนูปกรณ์ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ 6 เรื่อง  ระบบจองรถยนต์ออนไลน์           
เป้าประสงค์ของ KM :                  
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ          
องค์ความรู้ที่จำเป็น : ระบบการขอใช้รถยนต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม :    

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองค์ความรู้หลักท่ีจำเป็น

หรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของ

หน่วยงาน และกำหนดเป้าหมาย

ของการจัดการความรู้ 

1.1 แต่งตั ้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้
ของหน่วยยานพาหนะ งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ กองกลาง สำน ักงาน
อธิการบดี 

1.2 ประชุมหารือและระดมความคิดเห็น  เพื่อ     
     ระบุองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัด   

     โครงการ/กิจกรรม 

1.3 จัดทำแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ธ.ค. 64 – 

ม.ค. 65 

 

 

 

 

 

รายชื ่อคณะกรรมการดำเนินการ

จัดการความรู ้ และองค์ความรู ้ที่

จำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

นายสงวน  พรหมพิภักดิ ์

นางกิ่งดาว  ช่วยจันทร์ดี 



 
 

26 

 

 

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 รวบรวมข้อมูลจากการประชุมหารือและ
ระดมความคิดเห็น/มติที่ประชุม 

2.2 ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกครั้ง 

ก.ค. 65 

 

 

 

รายงานผลการประชุมขององค์

ความรู้ ได้ทราบข้อมูลจาก

การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ และแนวทางที่นำมาปรับใช้

กับการปฏิบัติงานจริง 

นายสงวน  พรหมพิภักดิ ์

นางกิ่งดาว  ช่วยจันทร์ดี 

 

 

 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ 

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
3.2 มีการบันทึกผลการสำรวจและการ

ให้บริการของหน่วยยานพาหนะเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

3.3 มีการสรุป/รายงานผลรายไตรมาส พร้อม
ทั้งจัดทำบันทึกข้อความเพ่ือแจ้ง
รายละเอียดให้แต่ละหน่วยภายใน
มหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

มี.ค.-เม.ย.

65 

 

 

 

- แผนการปฏิบัติงาน (Flowchart) 

- บันทึกผลการสำรวจและการ
ให้บริการของหน่วยประปา 

- รายงานผลรายไตรมาส 

- บันทึกข้อความแจ้งรายละเอียดฯ 

 

นายสงวน  พรหมพิภักดิ ์

นางกิ่งดาว  ช่วยจันทร์ดี 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองความรู้เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
ของการดำเนินงาน 

4.2 ประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรอง/วิพากษ์
ขั ้นตอนการทำงานและการให้บริการว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม ่

4.3  ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน 

 - ทราบแนวทางและขั้นตอนการ

เข้าใช้งาน 

- แผนการปฏิบัติงานฉบับแก้ไข 

นายสงวน  พรหมพิภักดิ ์

นางกิ่งดาว  ช่วยจันทร์ดี 

 

 

5 การนำประสบการณ์จากการทำงาน

และการประยุกต์ใช้ความรู้มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมา

เป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมชี ้แจงเพื ่อทำความเข้าใจระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน 

5.2 เผยแพร ่/ประชาส ัมพ ันธ ์/จ ัดทำบ ันทึก
ข้อความแจ้งหน่วยงานผู ้ดูแลอาคารต่างๆ 
เพื ่อร ับทราบขั ้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

 

5.3 จัดทำสรุปผลการสำรวจและการให้บริการ
ภายในมหาวิทยาลัย 

พ.ค.-มิ.ย.

65 

 

 

 

 

- ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

นายสงวน  พรหมพิภักดิ ์

นางกิ่งดาว  ช่วยจันทร์ดี 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

- รายงานสรุปผลการสำรวจและ

ให้บริการฯ 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา

เป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เพื ่อรายงานผลการ
ดำเน ินงานเพื ่อเป ็นกรณีศ ึกษาภายใน
หน่วยงาน 

6.2 ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการ
ความรู้ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี 

 

ก.ค.-ก.ย.

65 

มีความเข้าใจในกระบวนการ

ปฏิบัติงานด้านการขอใช้บริการ

รถยนต์อย่างเป็นระบบและเป็น

แนวทางเดียวกัน 

 

นายสงวน  พรหมพิภักดิ ์

นางกิ่งดาว  ช่วยจันทร์ดี 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที ่7 เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำดื่มราชพฤกษ์        
เป้าประสงค์ของ KM : เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์         
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ : ความสำเร็จของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด : 85 (ร้อยละ)          
องค์ความรู้ที่จำเป็น  :  มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม               
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม : รายได้จากการบริการน้ำดื่มเพ่ิมข้ึน           
ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นหรือ
สำคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
และกำหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ 
 
 

1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการ
จัดการความรู้ของงานทรัพย์สินและ
รายได้  กองกลาง  สำนักงาน
อธิการบดี 

 
2. สำรวจองค์ความรู้ที่ผลักดัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ และประชุม
ระดมความคิดเห็นเพ่ือตรวจสอบ
และระบุองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

ธ.ค. 64 
 
 

 
 

ธ.ค. 64 

บันทึกข้อความมอบหมาย
หน้าที่งานด้านการจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน 
จำนวน 1 ฉบับ 

 
องค์ความรู้ 

จำนวน 1 ทะเบียน 

คณะทำงาน 
 
 
 
 

คณะทำงาน 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
 
 
 

ประชุมระดมความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำดื่มราช
พฤกษ์ 

ม.ค.-ก.พ. 65 ผู้เข้าร่วมประชุม 

จำนวน 6 คน 
คณะทำงาน 
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ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ บางส่วน

ให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในการ
ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำดื่มราช
พฤกษ์ 

มี.ค.-ก.ย. 65 สื่อสิ่งพิมพ์ 

จำนวน 100 ฉบับ 

คณะทำงาน 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้       
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 

1. นำเสนอสื่อสิ่งพิมพ์ในการ
ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำดื่มราช
พฤกษ์ 
 
2. ประชุมคณะทำงาน เพื่อ
ประมวลผลและกลั่นกรองสื่อ
สิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์
คุณภาพน้ำดื่มราชพฤกษ์ 

มี.ค.-ก.ย. 65 สื่อสิ่งพิมพ์ 

จำนวน 100 ฉบับ 
 

 

ประชุมคณะทำงาน 

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

คณะทำงาน 

5 การนำประสบการณ์จากการทำงานและ
การประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 
 
 

เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ในการ
ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำดื่มราช
พฤกษ์ ไปยังผู้บริหาร บุคลากร
ภายในหน่วยงาน และเว็บไซต์
หน่วยงาน 

มี.ค.-ก.ย. 65 มีช่องทางการเผยแพร่ 
อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

คณะทำงาน 
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ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 
 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และ
ปรับปรุงองค์ความรู้หากเกิดปัญหา
ขึ้นภายในคณะทำงาน และ
บุคลากรในสังกัด 

มี.ค.-ก.ย. 65 1. มีการประชุมแลกเปลี่ยน 

   ความรู้ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2. จำนวนเอกสารในการ 

   เผยแพร่ อย่างน้อย 100 
ฉบับ 

คณะทำงาน 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที.่..8.... เรื่อง การพัฒนาทักษะสมองด้วย EF สำหรับมัธยมศึกษา        
เป้าประสงค์ของ KM : เพ่ือเป็นกระบวนการเรียนรู้         
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ : บุคลากรครูเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80          
องค์ความรู้ที่จำเป็น  :  ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การพัฒนาทักษะสมองด้วย EF           
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม : ครูสามารถใช้เครื่องมือ EF Guideline ได ้          

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่

จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ

กิจกรรมของหน่วยงาน และ

กำหนดเป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ 

รวบรวม วิเคราะห์ องค์ความรู้  

เรื่อง การพัฒนาทักษะสมองด้วย EF 

มกราคม 

2565 

ได้องค์ความรู้ในด้านการพัฒนาทักษะสมอง 

ด้วย EF 

นางศริญตา ศรีชาติ 

และครูมัธยม 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 กิจกรรม PLC สะท้อนการเรียนรู้

เรื่อง การพัฒนาทักษะสมองด้วย EF 

2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาทักษะสมองด้วย EF ต่อยอด

พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

กุมภาพันธ์ 

2565 

ได้องค์ความรู้ในด้านการพัฒนาทักษะสมอง 

ด้วย EF 

นางศริญตา ศรีชาติ 

และครูมัธยม 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

-ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 

-ถอดรหัส EF ผ่านกิจกรรม 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ 

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

จัดตั้งศูนย์ EF เลิร์นนิ่ง กุมภาพันธ์ 

2565 

ศูนย์ EF เลิร์นนิ่ง นางศริญตา ศรีชาติ 

และครูมัธยม 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่าน

เครื่องมือสำหรับครูคือ EF 

Guideline 

กุมภาพันธ์ 

2565 

แผนการเรียนรู้ EF Guideline นางศริญตา ศรีชาติ 

และครูมัธยม 

5 การนำประสบการณ์จากการ

ทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด

ออกมาเป็นขุมความรู้ 

กิจกรรม PLC สะท้อนการเรียนรู้เรื่อง 

การพัฒนาทักษะสมองด้วย EF 

 

กุมภาพันธ์ 

2565 

แผนการเรียนรู้ EF Guideline ที่มีความ

หลากหลายทางกิจกรรมการเรียนรู้ 

นางศริญตา ศรชีาติ 

และครูมัธยม 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

นำเสนอองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านเพจ

โรงเรียนวิถีธรรมฯ และเพจ ศูนย์ EF 

เลิร์นนิ่ง 

 

กุมภาพันธ์ 

2565 

ได้เครือข่ายการเรียนรู้สู่ครูศูนย์เล็กเล็ก นางศริญตา ศรีชาติ 

และครูมัธยม 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที ่9 เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน         
เป้าประสงค์ของ KM : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ         

ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ที่เกิดจากระบวนการจัดการความรู้     

องค์ความรู้ที่จำเป็น  : ความรู้ ความเชี่ยวชาญในแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน          

ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม : คู่มือแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน          
 

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่

จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ

กิจกรรมของหน่วยงาน และ

กำหนดเป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ 

- การกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นหรือ

สำคัญต่องาน และกำหนดเป้าหมาย

ของการจัดการความรู้ 

- จัดตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้

แนวทางการควบคุมภายในด้านการ

จ่ายเงิน 

ธ.ค.2564 องค์ความรู้และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ - เชิญหน่วยงานที่มีความรู้

ความสามารถด้านการเงิน บัญชี 

ปรึกษา แลกเปลี่ยน 

- ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจาก

แหล่งข้อมูล อื่น ๆ 

ก.พ.2565 ได้รับองค์ความรู้ในทางการควบคุมภายใน

ด้านการจ่ายเงิน 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ 

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

- ประชุมคณะทำงานการจัดการ

ความรู้เพื่อหาแนวทางการควบคุม

ภายในด้านการจ่ายเงิน 

มี.ค. – เม.ย 

2565 

ได้ทราบถึงผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการ

ประชุมร่วมกันถึงกระบวนการ วิธีการ และ

ข้อดี ข้อผิดพลาดในการทำงานระบบด้าน

การจ่ายเงิน 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

นำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพ่ือหา

ข้อสรุปแนวทางการควบคุมภายใน

ด้านการจ่ายเงิน 

พ.ค 2565 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระบบงานด้าน

สารสนเทศเพ่ือนำไปสู่การจัดทำเล่มแนว

ทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

5 การนำประสบการณ์จากการ

ทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด

ออกมาเป็นขุมความรู้ 

การจัดทำรูปเล่มแนวทางการควบคุม

ภายในด้านการจ่ายเงินในรูปแบบ

ฉบับย่อ  

มิ.ย – ก.ค 

2565 

เล่มแนวทางแนวทางการควบคุมภายในด้าน

การจ่ายเงินเพ่ือให้บุคลากรที่สนใจได้ศึกษา 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์แนวทางการควบคุม

ภายในด้านการจ่ายเงิน 

ส.ค – ก.ย 

2565 

เผยแพร่คู่มือแนวทางการควบคุมภายใน

ด้านการจ่ายเงิน 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ 10  ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษาหอพักใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เป้าประสงค์ของ KM :         เพ่ืออำนวยความสะดวกในด้านการให้บริการของนักศึกษาหอพักใน                                                       
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ :     ระดับความสำเร็จของระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการ             
องค์ความรู้ที่จำเป็น  :        ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความรู้ด้านการใช้ระบบการจัดการข้อมูล     
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม :  มีระบบในการให้บริการนักศึกษาด้านหอพักใน         

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่

จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ

กิจกรรมของหน่วยงาน และ

กำหนดเป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ 

1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการ

ความรู้ระบบการจัดการข้อมูล

นักศึกษาหอพักใน ของหน่วยงาน 

2. รวบรวมความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือกำหนดเป้าหมายในการจัดการ

เรียนรู้ 

ธ.ค. 64 - ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ KM  
- การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม KM 

หน่วยหอพักนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษา

และทุนการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลทั้ง

หน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอก 

2. การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน

คณะทำงาน 

ก.พ. 65 - ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การจัดการข้อมูลนักศึกษา 
- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและการทำงาน

ร่วมกัน  

หน่วยหอพักนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษา

และทุนการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 



 
 

39 

 

 

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ 

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

1. สรุปองค์ความรู้ และรวบรวม

ข้อมูลที่ได้จากการอบรมนำมาทำคู่มือ

การใช้งานระบบการจัดการข้อมูล

นักศึกษาหอพักใน 

มี.ค. 65 - ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทำคู่มือ  
 

หน่วยหอพักนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษา

และทุนการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 

2. ประชุมคณะกรรมการประมวลผล

และกลั่นกรองความรู้การใช้งาน

ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา

หอพักใน เพ่ือให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะปรับปรุงคู่มือ 

3. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

ความรู้เรื่องระบบการจัดการข้อมูล

นักศึกษาหอพักใน ให้ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงความรู้และ

คู่มือ 

มี.ค. - เม.ย. 

65 

- ได้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการและ
ข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดทำคู่มือ  
 

หน่วยหอพักนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษา

และทุนการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

5 การนำประสบการณ์จากการ

ทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด

ออกมาเป็นขุมความรู้ 

 

 

 

 

1. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบการ

จัดการข้อมูลนักศึกษาหอพักใน 

 

พ.ค. 65 - เข้าใจขั้นตอนการทำงานของระบบการ
จัดการข้อมูลนักศึกษาหอพักใน 

หน่วยหอพักนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษา

และทุนการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้

งานระบบผ่านเว็บไซต์ 

2. ปรับปรุงพัฒนาระบบผ่านเว็บไซต์ 

 

 

 

 

มิ.ย. 65 - มีระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษาในการ

ให้บริการนักศึกษาด้านหอพักใน 

หน่วยหอพักนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษา

และทุนการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที ่11 เรื่อง การให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ และการประเมินผลหลังการให้บริการ 
เป้าประสงค์ของ KM:    พัฒนาการให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการอย่างมืออาชีพ           
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ : นักศึกษาพิการมีความพึงพอใจ และมีความสุขตลอดการศึกษาเล่าเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
องค์ความรู้ที่จำเป็น  :     การบริการ การสนับสนุน และการประเมินผล เพ่ือการพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธฺภาพ                          
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม : มีแบบแผน และระบบในการให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ ที่สามารถนำไปต่อยอดเพ่ือการพัฒนาได้    
 
ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นหรือ
สำคัญต่องานหรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และกำหนดเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ 
 

-  ประช ุมดำเน ินการกำหนด
ประเด ็นความร ู ้ ในการจ ัดการ
ความรู้ 

มกราคม 
2565 

- ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนตามแนวทาง 
(Knowledge Management) 

ศูนย์ DSS 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
 
 
 

- ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล ตลอดจน 
ตำรา ที่เกี่ยวข้อง 

กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 
2565 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในศูนย์ DSS 
- จัดทำแผนการจัดการความรู้  

ศูนย์ DSS 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ บางส่วน

ให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 
 

- รวบรวมข้อมูลจากที ่ต ่างๆ ที่
เกี ่ยวข้อง แล้วนำมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในที่ประชุมคณะกรรมการ 

เมษายน – 
พฤษภาคม

2565 
 
 
 

-  สร ุป ประมวลผล ข ้อม ูลท ี ่ ได ้จาก
การศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล ของบุคลากร
ศูนย์ DSS แต่ละคน แล้วนำมาสรุปรวมกัน 

ศูนย์ DSS 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

-  น ำ ผ ล ส ร ุ ป ร ว ม ท ี ่ ไ ด ้ จ า ก
ก า ร ศ ึ ก ษ า ค ้ น ค ว ้ า น ั ้ น  ม า 
ว ิ เคราะห ์   และหาข ้อตกลง
ร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อหาข้อสรุป ที่จะนำมาปรับใช้
ในแผนการจัดการความรู ้ เพ่ือ
การพัฒนาองค์กร 
 
 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

2565 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในศูนย์ DSS  
- คัดเลือก วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
และเลือกองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อ
งานที่ปฏิบัติมากท่ีสุด เพ่ือนำมาปรับใช้
องค์กร 
 

ศูนย์ DSS 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
5 การนำประสบการณ์จากการทำงานและ

การประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 
 

- หลังจากการวิเคราะห์ และสรุป
ข ้ อ ม ู ล  น ำ เ ข ้ า ท ี ่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการอ ี กคร ั ้ ง  และ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน เพ่ือ
เป ็นการทบทวน และเพิ ่มเติม
ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ยิงขึ้น  
 
 

สิงหาคม – 
กันยายน 
2565 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในศูนย์ DSS  
- นำผลการ สรุป วิเคราะห์ ข้อมูลที่มี
ความเห็นร่วมกันแล้ว มาทำเป็นบทสรุป 
หรือสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ 
 

ศูนย์ DSS 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

- ตรวจสอบข้อม ูล/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
- ทบทวน/ที่มาของข้อมูล 
- ร า ย ง า น ผ ล ล ั พ ธ ์ ข อ ง ก า ร
ดำเนินการจัดการความรู้ 
 
 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน

2565 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในศูนย์ DSS  
- สรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ 
- จัดพิมพ์รูปเล่มรายงานผล 

ศูนย์ DSS 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที ่12 เรื่อง กระบวนการติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ       
เป้าประสงค์ของ KM : พัฒนากระบวนการติดตามผลการดำเนินโครงการ ทั้งในระหว่างดำเนินการและเสร็จสิ้นโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ  
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ : ร้อยละการรายงานผลการดำเนินโครงการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป       
องค์ความรู้ที่จำเป็น  :  วิธีการใช้ระบบบริหารจัดการโครงการและระบบรายงานติดตามสถานะโครงการ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินโครงการ
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม : กระบวนการติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ        
       

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองค์ความรู้หลัก         

ที่จำเป็นหรือสำคัญต่องาน         

หรือกิจกรรมของหน่วยงาน          

และกำหนดเป้าหมายของการ

จัดการความรู้ 

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินการ            

ที่ผ่านมา ว่ามีอุปสรรคปัญหา 

จุดเด่น จุดด้อยในกระบวนการใด       

ที่ต้องนำมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้

หลักเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. กำหนดเป้าหมายการดำเนินการ  

ที่จะทำให้งานสามารถบรรลุ              

ตามแผนที่วางไว้ โดยพิจารณา           

มกราคม 2565 องค์ความรู้หลักและเป้าหมายที่จะนำไป

ขับเคลื่อนงานในส่วนที่ต้องการพัฒนา

และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองนโยบายและแผน 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

จากกระบวนการและระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 1. นำผลการดำเนินการ                 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                      

มาวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ว่ามี

อุปสรรคปัญหา จุดด้อยในส่วนใด           

ที่ต้องได้รับการปรับปรุง ส่งเสริม 

พัฒนา 

2. แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือประสบการณ์

ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง                    

กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูล              

และคำแนะนำที่ครอบคลุม 

กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการ

นำไปจัดการองค์ความรู้ให้ประสบ

ผลสำเร็จ 

กองนโยบายและแผน 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ 

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

1. นำข้อมูลและข้อเสนอแนะ

ทั้งหมด มาสรุปภาพรวม วิเคราะห์ 

เพ่ือวางแผนและจัดทำองค์ความรู้

เพ่ือนำไปประชาสัมพันธ์เพ่ือปฏิบัติ

ใช้ในหน่วยงาน 

มีนาคม 2565 วิธีการปฏิบัติเพ่ือให้สามารถนำ          

องค์ความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ

ผลสำเร็จ 

กองนโยบายและแผน 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

1. นำข้อมูลและวิธีการที่สังเคราะห์

ไปประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน           

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นำไปเป็น

แนวทางปฏิบัติ 

มีนาคม 2565 กระบวนการติดตามผลการดำเนิน

โครงการ 

กองนโยบายและแผน 

5 การนำประสบการณ์จากการ

ทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด

ออกมาเป็นขุมความรู้ 

1. ติดตามการดำเนินการจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ว่าเกิดผลอย่างไร 

มีความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 

เม.ย. – ก.ย. 65 ข้อมูลจากการสังเกตและเก็บข้อมูล 

ข้อเสนอแนะและข้อบกพร่องที่พบจาก

การนำไปปฏิบัติจริง 

กองนโยบายและแผน 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

 2. สังเกต เก็บข้อมูล ปัญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เกิดข้ึน

ระหว่างดำเนินการ เพ่ือนำไป

วิเคราะห์กระบวนการอย่างไรให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

1. นำข้อมูลการดำเนินการทั้งหมด   

มาพิจารณาจัดทำกระบวนการติดตาม

ผลการดำเนินโครงการ เพ่ือพัฒนา

ส่งเสริมในส่วนที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น และแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่อง      

ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้

กระบวนการติดตามผลการดำเนิน

โครงการที่มีประสิทธิภาพ ให้กับ

ตุลาคม 2565 กระบวนการติดตามผลการดำเนิน

โครงการทีม่ีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา

จากข้อเสนอแนะและปรับปรุง                

จากข้อบกพร่องที่สังเกตพบจากการ

นำไปปฏิบัติจริง เกิดองค์ความรู้              

ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์จริงในการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป

กองนโยบายและแผน 
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินการได้

ประสบผลสำเร็จ มีร้อยละการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ       

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป เป็นไปตาม

เป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 

 

 

อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์ 

และประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO) 
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ข้อมูลผู้บริหารด้านการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี 
 

ส่วนที่ 1  : ชื่อหน่วยงาน/ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO) 
ชื่อ :  นายเกษม           นามสกุล  :  บุตรด ี
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนบุคคล  
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Kasem  Butdee 
วัน/เดือน/ปีเกิด 21  ตุลาคม 2516 
ตำแหน่งงาน (ปัจจุบัน) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
ฝ่าย/แผนก/หน่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
การศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น, พม่า, เมืองเซินเจิ้น จู่ไห่         

มาเก๊า จีน,  เวียดนาม, ลาว, รัสเซีย, เกาหลีใต้  
เกียรติคุณที่ได้รับ - 
ที่อยู ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
การติดต่อ โทรศัพท์            : 042 -970047 

โทรศัพท์มือถือ     : 089-9406996 
E-mail address   : mmsnru@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาล่าสุด-เริ่มต้น) 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปี พ.ศ.ที่จบการศึกษา 

ป.โท การวิจัยการศึกษา (กศ.ม.) ม.มหาสารคาม 2548 
ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) สถาบันราชภัฏสกลนคร 2539 
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ภาคผนวก ข 

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ที่ 11/2565  เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้าน 

การจัดการความรู้และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบด ี
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ภาคผนวก ค 

แผนบริหารจัดการความรู้ Infographic ของหน่วยงาน 
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1.งานบริหารทั่วไป 
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2. งานบริหารบุคคลและนิติการ 
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3. งานพัสด ุ
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4. งานทรัพย์สินและรายได้ 
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5. งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
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6.     งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
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7. งานคลัง 
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8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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9. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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10. ศูนย์ DSS งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ 
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11.  งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา 
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12. กองนโยบายและแผน 
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