
 

โครงการแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ชื่อโครงการการจัดการความรู้ : การจัดการคลังความรู้ด้านงานทะเบียนและประเมนิผล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริการการศึกษา  

แผนกิจกรรม จ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561: 
 ที่ปรึกษาโครงการ: (ช่ือ). ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา    (จ านวนช่ัวโมง/ปี)...............24....... ชม 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ: (ช่ือ)..หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการศูนย์บรกิารการศึกษา (จ านวนช่ัวโมง/ปี)...............60........ชม 
 ผู้ร่วมงาน: (ช่ือ)  บุคลากรศูนย์บรกิารการศึกษา     (จ านวนช่ัวโมง/ปี)...............84……..ชม 

กิจกรรม 
น  าหนัก

รวม 
น  าหนัก
กิจกรรม 

แผนงาน/
แผนเงิน 

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

กิจกรรมหลัก : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้
และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

0.1  แผน 30 60 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -หัวหน้าส านักงานฯ 
-หัวหน้าฝ่ายฯ 

  กิจกรรมรอง : ก าหนดประเด็นย่อย ๆ ท่ีบุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีควรรู้ เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียน
และประมวลผล 
 

 1 ผล              

กิจกรรมหลัก: การสร้างและแสวงหาความรู้ 0.15  แผน 0 20 40 60 80 100 100 100 100 100 100 100 -หัวหน้าส านักงานฯ 
  กิจกรรมรอง : แสวงหาความรู้จากบุคลากรภายใน
องค์กร แนวปฏิบัติท่ีดีจากหน่วยงานภายนอก 
 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะเดียวกัน เช่น ส านัก
ทะเบียนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศไทย 
 

 1 ผล             -หัวหน้าฝ่ายฯ 
-บุคลากร 

กิจกรรมหลัก: การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 0.1  แผน 0 0 0 0 40 60 80 100 100 100 100 100 -หัวหน้าส านักงานฯ 
  กิจกรรมรอง : จ าแนกความรู้ออกตามหมวดหมู่งาน 
พร้อมจัดเก็บท่ีเป็นระบบ 
 

 1 ผล             -หัวหน้าฝ่ายฯ 
 

กิจกรรมหลัก: การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 0.1  แผน 0 0 0 0 0 30 50 70 100 100 100 100 -หัวหน้าส านักงานฯ 
  กิจกรรมรอง : ท าการวิเคราะห์  สังเคราะห์ ความรู้ 

และจัดรูปแบบท่ีจะน าเสนอ 
 1 ผล             -หัวหน้าฝ่ายฯ 

-บุคลากร 



 

 

กิจกรรม 
น  าหนัก

รวม 
น  าหนัก
กิจกรรม 

แผนงาน/
แผนเงิน 

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

กิจกรรมหลัก: การเข้าถึงความรู้ 0.15  แผน 0 0 0 0 0 0 50 80 100 100 100 100 -หัวหน้าส านักงานฯ 

  กิจกรรมรอง : ด าเนินการใหผู้้ใช้ความรู้เข้าถึง
ความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดยการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตลอดจนการ
ประชาสมัพันธ์บน Web site & Social media 
 

 1 ผล              

กิจกรรมหลัก: การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 0.2  แผน 0 0 0 0 0 0 50 100 100 100 100 100 -หัวหน้าส านักงานฯ 

  กิจกรรมรอง : จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างศูนย์ฯ กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 

 1 ผล             -หัวหน้าฝ่ายฯ 
-บุคลากร 

กิจกรรมหลัก: การเรียนรู้ 0.2  แผน 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 -หัวหน้าส านักงานฯ 

  กิจกรรมรอง : ท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
งานด้วยการเขียนเป็นวิธีการปฏิบตัิงานขึ้นมา 
(work instruction) เพื่อเป็นแนวปฏิบัต ิ
 

 1 ผล             -หัวหน้าฝ่ายฯ 
-บุคลากร 

รวม 1.0  
แผน 4 11 18 23 31 41 61 93 100 100 100 100  
ผล              

 

 

 


