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แบบรายงาน แผน-ผล การด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

--------------------------------- 

หน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
วันที่เริ่มต้นของการด าเนินการตามแผน : 1 ตุลาคม 2559 (เป็นแผนต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561) 
ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ชื่อผู้รายงาน : น.ส.รุจิรัตน์  ชุมใหม่ เลขานุการคณะท างานการจัดการความรูส่วนส่งเสริมวิชาการ  โทรศัพท์ : 4046 
วันที่รายงาน : 13 มีนาคม 2560 
 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม* 
ระยะเวลาด าเนินการ* 

แผน ผล 
ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้  31 วัน 

(ต.ค. 59) 
 

 
 

31 วัน 
กิจกรรม :  

1. ก าหนดประเด็นย่อยและนิยามความรู้ (เพ่ิมเติม-ถ้ามี) ในเรื่องการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ (เป็นแผน
ต่อเนื่อง) 

 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้  123 วัน 
(พ.ย. 59 - 
ม.ค. 60) 

123 วัน 
กิจกรรม :  

1. แสวงหาองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในประเด็นการจัดการ
ความรู้ที่ก าหนด และรวบรวมความรู้จากทักษะการปฏิบัติงานของ
บุคคลกรส่วนส่งเสริมวิชาการ  

2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมความรู้ 

หมายเหตุ : งานท้ัง 4 งานของส่วน
ส่งเสริมวิชาการ มีการอัพโหลด 
ข้อมูลภาระหน้าท่ี/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ไว้ท่ีเว็บไซต์ส่วนส่งเสรมิ
วิชาการ http://web.sut.ac.th/das/ 
ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจบุัน 
และน าข้อมลูมาจดัท าเป็นรปูเลม่คู่มือ
การปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 212 วัน 
(ก.พ. - เม.ย. 

60) 
 

182 วัน 
กิจกรรม : (ไม่ได้นับ เม.ย. 60 (30 วัน) ซึ่งอยู่ใน

ไตรมาส 3) 
1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้จากการแสวงหาความรู้ โดยจ าแนก

เป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
 

หมายเหตุ :  
1. งานท้ัง 4 งานของส่วนส่งเสริม

วิชาการ มีการอัพโหลดข้อมลู
ภาระหน้าท่ี/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไว้ท่ีเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
http://web.sut.ac.th/das/ 

ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และน าข้อมลูจ าแนกเป็น
หมวดหมูต่ามรูปแบบคู่มือการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนด 

http://web.sut.ac.th/das/
http://web.sut.ac.th/das/
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม* 
ระยะเวลาด าเนินการ* 

แผน ผล 

  2. บุคลากร ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรม
แลกเปลีย่นความรู้ หัวข้อประเด็น
การจัดการความรู้ : มีองค์ความรู ้
ในวิธีการเสรมิสร้างประสิทธิการใน
การท างานด้านเอกสารของส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันท่ี 2 
ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม 4 
อาคารวิชาการ 1 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้  304 วัน 
(พ.ค. - ก.ค. 

60) 

 

 

กิจกรรม :  
1. ประมวลกลั่นกรองความรู้จากการวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล และน า

ข้อมูลมาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่ก าหนด 
2. ประชุมติดตามการด าเนินงานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ของ

ส่วนส่งเสริมวิชาการ ติดตามความคืบหน้าของการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  
- ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 พ.ค. 60 - สัปดาห์ที่ 1 มิ.ย. 60 
- ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ก.ค. 60 - สัปดาห์ที่ 1 ส.ค. 60 

 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 335 วัน  
(ส.ค. 60) 

 

 

กิจกรรม :   
1. แก้ไขข้อมูลในเล่มคู่มือการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม 
2. มีคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ 75 (จ านวน 3 งาน จาก 4 

งาน) 

 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 365 วัน(ก.ย. 

60) 
 

กิจกรรม :   
1. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วนส่งเสริมวิชาการและ

มหาวิทยาลัย 
 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 365 วัน(ก.ย. 
60) 

 
กิจกรรม :   

1. ประเมินความส าเร็จในการจัดการความรู้และความน าองค์ความรู้ที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ 
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หมายเหตุ อ้างอิงข้อมูลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
โปรดระบุเหตุผล (กรณีล่าช้ากว่าก าหนด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


