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สรุปผลการด าเนินงานแผนการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan)  
ชื่อหน่วยงาน  : กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ :  การวิเคราะห์ค่างาน เพือ่เข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการ 
ตัวชี้วัด (KPI) :  จ านวนบุคลากรที่ยื่นเขียนวิเคราะห์ค่างานผ่าน 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification) 
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา

สถาบันสูส่ถาบันเรียนรู้ 
ส านักงานอธิการบด ี

-ส านักงานอธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ส านักงานอธิการบดี ประจ าปกีารศึกษา 
2561 ที่ 2582/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานในเรื่องการจัดการความรู้
ของส านักงานอธิการบดี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 
 

จ านวนค าสั่ง
แต่งตั้ง 

1 ฉบับ จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
 คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรู้ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2561 ที่ 2582/2562 ลงวันที่ 

17 ตุลาคม 2561 

ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบด ี

✓ 

1.2 ประชุมเพือ่ระดมความคิดเห็นเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ส านักงาน
อธิการบด ี

- คณะกรรมการจัดการความรู้ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 
17 ตุลาคม 2561 ห้อง 302 อาคารส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ เพื่อระดมความคิดเห็น
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของกองนโยบายและ
แผนประเด็นความรู้เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อ
เ ข้ าสู่ ต าแหน่ งประ เภท วิชา ชีพ เฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  

จ านวนครั้ง 
ที่ประชุม 

1 ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการ KM ครัง้ที่ 
1/2561 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 

2561 

คณะกรรมการ
KM ส านักงาน

อธิการบด ี

✓ 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2.การสรา้งและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) 
- การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน    
องค์ความรู้ที่ได้รบัการคัดเลือก 
 

- กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้มี
การแสวงความรู้จากตัวบุคคล และหนงัสอื จาก
เว็บไซต์ ในส่วนตัวบุคคลที่ได้ท าการค้นหาความรู้ 
คือ นางศิริวรรณ สุขแซว เนื่องจากนางศิริวรรณ 
ได้รับการก าหนดต าแหนง่ช านาญการในเลข
ต าแหน่งนั้นแล้ว จะเป็นผู้แนะน าเทคนิค และแนว
การเขียน เอกสารแบบประเมินค่างานต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ พูดคุย
แนะน าถ่ายทอดความรู้ในการเขียน หรือจัดท า
เอกสารแบบประเมินค่างานต าแหนง่ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญ
การและช านาญการพเิศษ ให้แก่บุคลากรกอง
นโยบายและแผน จ านวน 5 คน เพื่อน าไปใช้ใน
การเขียนค่างาน 

จ านวนแหลง่
ความรู้ 

อย่างน้อย 
1 แหล่ง
เรียนรู ้

จ านวน 2 แหล่งเรียนรู้ ได้แก ่
- นางศิริวรรณ สุขแซว 
- คู่มือการเขียนวิเคราะห์ค่างาน 
โดยรองศาสตราจารย ์
สุรชัย ขวัญเมือง 

กองนโยบาย
และแผน 

✓ 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization) 
3.1 จัดท าระบบฐานข้อมลูเพื่อใช้ใน

การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการ
รวบรวม 

-กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มีการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกบัการ
จัดการความรู้  http://bit.ly/2HrNDsr เพื่อ
เตรียมพร้อม 
ส าหรับการเก็บความรูอ้ย่างเป็นระบบ 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย 
1 

ฐานข้อมูล 
 

1 ฐานข้อมูล ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมลูเว็บไซตก์อง
นโยบายและแผน 
http://bit.ly/2HrNDsr 

นายแทนคุณ 
วงค์ษร 

✓ 

3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เพื่อเผยแพร่
บนเว็บไซต ์

-กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มีการ
น าความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ค่างาน เผยแพร่
บนเว็บไซต์การจัดการความรูก้องนโยบายและ

จ านวนแหลง่
เผยแพร่ความรู ้

อย่างน้อย 
1 แหล่ง 

จ าวน 1 แหล่ง ได้แก่ 
เว็บไซต์การจัดการความรู้กอง
นโยบายและแผน ส านักงาน

น.ส.วชิราพร 
สมอทอง 

✓ 

http://bit.ly/2HrNDsr
http://bit.ly/2HrNDsr
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

แผน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรบับุคลากรและ
บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา 

อธิการบดี 
http://bit.ly/2VD5VRk 

 

กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้(Knowledge Codification and Refinement) 

- ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้อง
ของเนื้อหาประเด็นความรูท้ี่ได้จัดท า
ไว้อย่างเป็นระบบ 

- กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ไดม้ี
การทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาในการ
ปรับปรงุพฒันาการเขียนวิเคราะห์ค่างาน ตาม
คู่มือและจากนางศิริวรรณ สุขแซว พรอ้มทัง้สรุป
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน เพือ่
เข้าสู่ต าแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 

องค์ความรู้ที่ได้ อย่างน้อย 3 
เล่ม 

 

จ านวน 4 เล่ม  ได้แก่ 
-การวิเคราะห์ค่างาน ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4 เล่ม  

บุคลากรที่อยู่ใน
เกณฑ์ของกอง
นโยบายและ

แผน ส านักงาน
อธิการบดี  

✓ 

5.การเขา้ถึงความรู้(Knowledge Access) 
-  เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 

ได้แก่ การจัดท า Website 
- กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มีการ
เผยแพร่องค์ความรูท้ี่ได้จากการจัดการความรู้ 
เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน เพือ่เข้าสู่ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ บนเว็บไซต์ KM กองนโยบายและแผน 
http://bit.ly/2HrNDsr เพื่อท าให้ผูส้นใจในการใช้
ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ตอ้งการได้ง่ายและ
สะดวกขึ้น  

จ านวนช่องทาง 
การเข้าถึงความรู ้

อย่างน้อย   
1     

ช่องทาง 

จ านวน 1 ช่องทาง 
- เว็บไซต์ KM กองนโยบาย
และแผน 
http://bit.ly/2HrNDsr 

กองนโยบาย
และแผน 

✓ 

 

 

http://bit.ly/2VD5VRk?fbclid=IwAR2KNZF8wun7D-GIkQwpYLZ_8w1JVl31mHxMizSsJ_XCqNNNLAyPNb3ich0
http://bit.ly/2HrNDsr
http://bit.ly/2HrNDsr
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กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing) 
- จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคคล 

- กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มีการ
จัดแลกเปลี่ยนความรู้แบบระบบพี่เลี้ยงให้
ค าปรึกษาทัง้กลุม่และตัวบุคคล เพื่อการพฒันา
องค์การเรียนรู้และการจัดการความรู้ใหบุ้คลากร
ของกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ใน
ทกุคนไดม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์
ค่างาน เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการ ร่วมกันเมือ่
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง กอง
นโยบายและแผน โดยบุคลากรกองนโยบายและ
แผน ส านักงานอธิการบดี ไดม้กีารน าความรู้จาก
การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญ
การ โดยนางศิริวรรณ สุขแซว มาถ่ายทอดองค์
ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 

จ านวนกิจกรรม อย่างน้อย 
1   

กิจกรรม 

จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 
-โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้
และการจัดการความรู ้

กองนโยบายและ
แผน 

✓ 

7.การเรียนรู้ (Learning) 
- บุคลากรกองนโยบายและแผนน าองค์
ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการ
ต่างๆไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้น า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรงุการ
เขียนวิเคราะห์ค่างาน เพื่อเข้าสู่ต าแหนง่ประเภท

จ านวนบุคลากร
ที่ยื่นเขียน

วิเคราะห์ค่างาน
ผ่าน 

อย่างน้อย 
3 

คน 

จ านวน 4 คน ได้แก่ 
- น.ส. ณัฎฐา    ปั่นอยู่      
- น.ส. อรอุมา  พรหมน้อย  
- น.ส. เนตรศรินทร์ พิมพจ์ันทร ์

กองนโยบาย
และแผน 

✓ 
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กิจกรรม / การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญ
การ ได ้

- น.ส. วชิราพร  สมอทอง  

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน ประจ าปีการศึกษา 2561 มีกิจกรรม/การด าเนินทั้งหมด 9 กิจกรรม มีการด าเนินการครบทุกกิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ด้านการบริหาร เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  และบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ มีบุคลากรจ านวน 4 คน ได้แก่ น.ส. ณัฎฐา    ปั่นอยู่   น.ส. อรอุมา  พรหมน้อย  น.ส. เนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์และ น.ส. วชิราพร  สมอทอง ได้น าความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุงการเขียนการวิเคราะห์ค่างานผ่าน เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการได ้


