
 แผนการจัดการความรู้ (MK Action Plan)  งานบริการวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

ชื่อหน่วยงาน:  งานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง     สาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา 
ประเด็น KM :  การพัฒนางานด้านงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
เป้าหมาย KM:  บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา  สามารถปรับปรุงกระบวนการงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์  
                    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานไปสู่องค์การท่ีมีมาตรฐานในการท างานและผลสัมฤทธ์ิสูง 
 

ล าดับ กิจกรรม กระบวนการสกัดความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
๑ 
 

การบ่งชี้ความรู้ 
 

๑. เป้าหมายของการจัดการความรู้  
บุคลากรอยากได้ความรู้จากการท า
กิจกรรม   

๑.  เพือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย
เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 

ตค-ธค.๕๙ 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

๑ . ว า ง แผนและลงมื อท า ต าม
แผนงาน 

๑ . ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ หั ว ห น้ า
กระบวนการตรวจสอบความรู้ที่มี
อยู่ว่ามีการน ามาใช้อย่างสมบูรณ์
หรือไม่ ควรมีการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนใดบ้าง 
 
 

มค-มีค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๓ การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ 

๑. การบันทึกข้อมูลและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 

๑.ท าการบันทึกขณะท ากิจกรรม
การแลกเปลี่ยน 
๒.บันท าภาพขณะท ากิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน 

มค-มีค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 



 
 
 
 

ล าดับ กิจกรรม กระบวนการสกัดความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
๔ การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 
วิเคราะห์ ประมวลผล รวบรวม 
ความรู้ 

จัดหาผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ มา
ตรวจสอบความรู้ ที่ จั ดท าหรื อ
รวบรวมว่ามีความถูกต้องหรือไม่ มี
การแก้ไขอย่างไรบ้าง และควร
เพ่ิมเติมข้อมูลอย่างไร 
 

มค-มีค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๕ การเข้าถึงความรู้ การวิเคราะห์วัฒนธรรมของคนใน
องค์กร หรือการสอบถามความ
คิดเห็นในการค้นหาความรู้เกี่ยวกับ
งาน 

๑.จัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมและ
แผนการจัดการความรู้ 
๒.จัดฝึกอบรมบุคลากรและการ
พูดคุยจากความรู้ของแต่ละบุคคล 
 

มค-มีค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๖ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ๑.เชิญผู้มีความรู้มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ 
๒.พูดคุยกันโดยมีผู้ค่อยช่วยเหลือ
และสร้างบรรยาการที่เป็นกันเอง 
๓ .มี ผู้ บั นทึ กการ พูดคุ ย ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
 

มค-มีค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๗ การเรียนรู้ การผลักดันและชี้ชวนให้ร่วม
กิจกรรม 

การจัดสัมมนาเพ่ือบ่งชี้ปัญหาและ
วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
จัดท าขั้นตอนการท างานมาตรฐาน 

มีค-พค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 



ด้านแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับพัฒนา
กระบวนการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการจัดการความรู้ (MK Action Plan)  งานบริการวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

ชื่อหน่วยงาน:  งานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง     สาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา 
ประเด็น KM :  การพัฒนางานด้านงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
เป้าหมาย KM:  บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา  สามารถปรับปรุงกระบวนการงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์  
                    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานไปสู่องค์การท่ีมีมาตรฐานในการท างานและผลสัมฤทธ์ิสูง 
 

ล าดับ กิจกรรม กระบวนการสกัดความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
๑ 
 

การบ่งชี้ความรู้ 
 

๑. เป้าหมายของการจัดการความรู้  
บุคลากรอยากได้ความรู้จากการท า
กิจกรรม   

๑.  เพือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย
เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 

ตค-ธค.๕๙ 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๒ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

๑ . ว า ง แผนและลงมื อท า ต าม
แผนงาน 

๑ . ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ หั ว ห น้ า
กระบวนการตรวจสอบความรู้ที่มี
อยู่ว่ามีการน ามาใช้อย่างสมบูรณ์
หรือไม่ ควรมีการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนใดบ้าง 
 
 

มค-มีค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๓ การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ 

๑. การบันทึกข้อมูลและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 

๑.ท าการบันทึกขณะท ากิจกรรม
การแลกเปลี่ยน 
๒.บันท าภาพขณะท ากิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน 

มค-มีค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 



 
 
 
 

ล าดับ กิจกรรม กระบวนการสกัดความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
๔ การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 
วิเคราะห์ ประมวลผล รวบรวม 
ความรู้ 

จัดหาผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ มา
ตรวจสอบความรู้ ที่ จั ดท าหรื อ
รวบรวมว่ามีความถูกต้องหรือไม่ มี
การแก้ไขอย่างไรบ้าง และควร
เพ่ิมเติมข้อมูลอย่างไร 
 

มค-มีค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๕ การเข้าถึงความรู้ การวิเคราะห์วัฒนธรรมของคนใน
องค์กร หรือการสอบถามความ
คิดเห็นในการค้นหาความรู้เกี่ยวกับ
งาน 

๑.จัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมและ
แผนการจัดการความรู้ 
๒.จัดฝึกอบรมบุคลากรและการ
พูดคุยจากความรู้ของแต่ละบุคคล 
 

มค-มีค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๖ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ๑.เชิญผู้มีความรู้มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ 
๒.พูดคุยกันโดยมีผู้ค่อยช่วยเหลือ
และสร้างบรรยาการที่เป็นกันเอง 
๓ .มี ผู้ บั นทึ กการ พูดคุ ย ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
 

มค-มีค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๗ การเรียนรู้ การผลักดันและชี้ชวนให้ร่วม
กิจกรรม 

การจัดสัมมนาเพ่ือบ่งชี้ปัญหาและ
วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
จัดท าขั้นตอนการท างานมาตรฐาน 

มีค-พค.๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สถาบัน 

ฐิตารีย์ 
งานแนะแนว 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 



ด้านแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับพัฒนา
กระบวนการท างาน 

 

 


