
เอกสารประกอบการดําเนินงานตาม แผนการดําเนินงานการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2562 

ลําดั

บ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ วันที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง ที่ตองจัดสง 

1 กําหนดประเด็นและ

กลุมเปาหมาย การ

จัดการความรู 

คณะกรรมการอํานวยการ 

รวมกันกําหนดประเด็นและ

กลุมเปาหมายการจัดการ

ความรู ในปการศึกษา 2562 

13 พ.ค.63 1) รอยละของ

คณะกรรมการ

อํานวยการ ท่ีเขารวม

ประชุมในการจัดการ

ความรูท่ี ไมนอยกวารอย

ละ 80 

2) มีประเด็น และ

กลุมเปาหมาย การ

จัดการความรูท่ี

ดําเนินการในปการศึกษา 

2562 

 

 

คณะกรรมการ

อํานวยการ                      

ตามคําสั่งแตงตั้งท่ี 

3/2562 เรื่อง

คณะกรรมการ

ดําเนินการการจัดการ

ความรูของสํานักงาน

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

1. รายงานการประชุม วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง กําหนด

ประเด็นและกลุมเปาหมาย การจัดการความรู 

2. หนังสือเชิญประชุม 

3. แบบตอบรับเขารวมประชุม(ถามี) 

4. ลายมือชื่อผูเขารวมประชุม 

5. ภาพถายการประชุม(ถามี) 

6. กรณีประชุมผานระบบวีดีออนไลน หรือการเชิญประชุม

ผานLINE กลุม ให prt sc ทําเปนเอกสารเพ่ือแสดงถึงรองรอย

หลักฐานท่ีหนวยงานไดดําเนินการจริง 

2 หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี 

ดําเนินการ กําหนด

กลุมเปาหมาย

(บุคลากร/งาน) ท่ี

ดําเนินการ                 

จัดการความรู 

ประชุมกําหนด

กลุมเปาหมาย (บุคลากร/

งาน) ท่ีจะดําเนินการจัดการ

ความรู 

14 – 18 พ.ค. 63 1) รอยละของบุคลากร ท่ี

เขารวมประชุม ไมนอย

กวารอยละ 80 

2) มีกลุมเปาหมาย 

(บุคลากร/งาน) ท่ีจะ

ดําเนินการจัดการความรู 

ครอบคลุมทุกงานตาม

ภารกิจ 

-หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี 

1. รายงานการประชุม วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง กําหนด

กลุมเปาหมาย(บุคลากร/งาน)  ที่จะดําเนินการตามประเด็น

การจัดการความรู 

2. หนังสือเชิญประชุม 

3. แบบตอบรับเขารวมประชุม(ถามี) 

4. ลายมือชื่อผูเขารวมประชุม 

5. ภาพถายการประชุม(ถามี) 

6. กรณีประชุมผานระบบวีดีออนไลน หรือการเชิญประชุม

ผานLINE กลุม ให prt sc ทําเปนเอกสารเพ่ือแสดงถึงรองรอย

หลักฐานท่ีหนวยงานไดดําเนินการจริง 



ลําดั

บ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ วันที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง ที่ตองจัดสง 

3 หนวยงานในสังกัด

สํานักอธิการบด ี

ดําเนินการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

องคความรู ตาม

แนวทางท่ีการ

จัดการความรูท่ี

กําหนด  

ประชุมกลุมเปาหมาย 

(บุคลากร / งาน) เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น

ท่ีกําหนด เพ่ือรวมกันหาแนว

ปฏิบัติท่ีดี  

18 – 31 พ.ค. 63 1) รอยละของบุคลากร ท่ี

เขารวมประชุม ไมนอย

กวารอยละ 80 

2) มีแนวปฏิบัติท่ีดีของ

หนวยงาน 

-หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบด ี

1. แบบบันทึกองคความรู (เอกสารหมายเลข 1) 

2. แบบสรุปองคความรู (เอกสารหมายเลข 2) 

3. รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 

4. หนังสือเชิญประชุม 

5. แบบตอบรับเขารวมประชุม(ถามี) 

6. ลายมือชื่อผูเขารวมประชุม 

7. ภาพถายการประชุม(ถามี) 

8. กรณีประชุมผานระบบวีดีออนไลน หรือการเชิญประชุม

ผานLINE กลุม ให prt sc ทําเปนเอกสารเพ่ือแสดงถึง

รองรอยหลักฐานท่ีหนวยงานไดดําเนินการจริง 

 

4 หนวยงานในสังกัด

สํานักอธิการบด ี

รวบรวมองคความรู 

และจัดเก็บอยางเปน

ระบบ โดยเผยแพร

ออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

รวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดีเปน

ลายลักษณอักษรและ

เผยแพรภายในหนวยงาน  

1-5 มิ.ย.63 แนวปฏิบัติท่ีดีของ

หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดีท่ี

ไดรับการเผยแพรภายใน

หนวยงาน 

-หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบด ี

1. prt sc ลิงคเว็ปไซดท่ีเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

2. หรือเอกสารท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ 

5 หนวยงานในสังกัด

สํานักอธิการบด ี

นําแนวปฏิบัติท่ีดีท่ี

ไดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชใน

การปฏิบัติงานจริง 

หนวยงานในสังกัดสํานัก

อธิการบดี 

นําแนวปฏิบัติท่ีดี มา

ประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงานจริง  

 

1-10 มิ.ย.63 แนวปฏิบัติท่ีดีของ

หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี ท่ี

นํามาประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงานจริง 

-หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบด ี

1.แบบฟอรมการนําองคความรูหรือแนวปฏิบัติท่ีดไีปใช

ประโยชน (เอกสารหมายเลข 3) 

2. หรือเอกสารท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ 

 



ลําดั

บ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ วันที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง ที่ตองจัดสง 

6 รายงานผลการ

จัดการความรู  

ประจําปการศึกษา 

2562 ของหนวยงาน

สังกัดสํานักงาน

อธิการบดี 

หนวยงานในสังกัดสํานัก

อธิการบดี 

รายงานผลการจดัการความรู 

ประจําปการศึกษา 2563 ไป

ยังสํานักงานอธิการบดี             

1 – 12 มิ.ย. 63 รายงานผลการจดัการ

ความรู  ประจําป

การศึกษา 2562 ของ

หนวยงานสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี 

ครบทุกหนวยงาน 

-หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบด ี

1. หนวยงานเขาไปกรอกขอมูลตามระบบสารสนเทศ  ท่ีงาน

ประกัน สํานักงานอธิการบดี กําหนด  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oo1eWf86fVgKqUzujWes

lciU3roAudn8k8m-Rew338A/edit#gid=2109341683 

7 แลกเปลี่ยนเรียนรู

แนวปฏิบัติท่ีดี ของ

สํานักงานอธิการบดี  

ประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ และ

คณะกรรมการดําเนินงาน

จัดการความรูสํานักงาน

อธิการบดี  และ

กลุมเปาหมาย(ตัวแทนของ

แนวปฏิบัติท่ีดีของแตละ

หนวยงาน) 

พรอมท้ังบุคลากรในสังกัด

สํานักงานอธิการบด ี

15 มิ.ย.63 1) รอยละของบุคลากร ท่ี

เขารวมประชุม ไมนอย

กวารอยละ 80 

2) มีแนวปฏิบัติท่ีดีของ

สํานักงานอธิการบดี 

คณะกรรมการ

อํานวยการ                    

ตามคําสั่งแตงตั้งท่ี 

3/2562 เรื่อง

คณะกรรมการ

ดําเนินการการจัดการ

ความรูของสํานักงาน

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

1. แบบบันทึกองคความรู (เอกสารหมายเลข 1) 

2. แบบสรุปองคความรู (เอกสารหมายเลข 2) 

3. รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 

4. หนังสือเชิญประชุม 

5. แบบตอบรับเขารวมประชุม(ถามี) 

6. ลายมือชื่อผูเขารวมประชุม 

7. ภาพถายการประชุม(ถามี) 

8. กรณีประชุมผานระบบวีดีออนไลน หรือการเชิญประชุม

ผานLINE กลุม ให prt sc ทําเปนเอกสารเพ่ือแสดงถึง

รองรอยหลักฐานท่ีหนวยงานไดดําเนินการจริง 

8 รวบรวมแนวปฏิบัติท่ี

ดี ท่ีไดจากากร

จัดการความรูของ

สํานักงานอธิการบดี 

จัดเก็บอยางเปน

ระบบ และเผยแพร

ในคลังความรู  

เผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดี ใน

คลังความรูของสาํนักงาน

อธิการบดี  

16-20 มิ.ย.63 แนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีไดรับ

การเผยแพรในคลัง

ความรู ของสํานักงาน

อธิการบดี 

คณะกรรมการ

อํานวยการ ตามคําสั่ง

แตงต้ังท่ี 3/2562 เร่ือง

คณะกรรมการ

ดําเนินการการจัดการ

ความรูของสํานักงาน

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

1. prt sc ลิงคเว็ปไซดท่ีเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

2. หรือเอกสารท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oo1eWf86fVgKqUzujWeslciU3roAudn8k8m-Rew338A/edit#gid=2109341683
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oo1eWf86fVgKqUzujWeslciU3roAudn8k8m-Rew338A/edit#gid=2109341683


ลําดั

บ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ วันที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง ที่ตองจัดสง 

9 หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี  

นําแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ี

ไดจากการจัดการ

ความรูท่ีไดรับมา

ปรับใชและ 

ใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

หนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี   

นําแนวปฏิบัติท่ีดีจากคลัง

ความรู ของสํานักงาน

อธิการบดี มาประยุกตใชกับ 

(บุคคลากร / งาน) ใน

ภารกิจ  

21 – 30 มิ.ย.63 แนวปฏิบัติท่ีดีของ

สํานักงานอธิการบดี ท่ี

หนวยงานในสังกัด นํามา

ประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงานจริง 

-หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี 

1.แบบฟอรมการนําองคความรูหรือแนวปฏิบัติท่ีดไีปใช

ประโยชน (เอกสารหมายเลข 3) 

2. หรือเอกสารท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ 

 

10 ประเมินผลการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู

สํานักงานอธิการบดี 

ประจําปการศึกษา 

2562 และพิจารณา 

(ราง)แผนการ

ดําเนินงานจัดการ

ความรู ประเด็นและ

ขอบเขตการจัดการ

ความรูในป

การศึกษา 2563 

คณะกรรมการอํานวยการ 

รวมกันประชุมเพ่ือ

ประเมินผลการดําเนินงาน

การจัดการความรูสํานักงาน

อธิการบดี ประจําป

การศึกษา 2562และ

พิจารณา (ราง)แผนการ

ดําเนินงานจัดการความรู 

ประเด็นและขอบเขตการ

จัดการความรูในปการศึกษา 

2563 

3 ก.ค.63 1) รอยละของ

คณะกรรมการ

อํานวยการ ท่ีเขารวม

ประชุม ไมนอยกวารอย

ละ 80 

2) รายงานผลการ

ดําเนินงานการจดัการ

ความรู สํานักงาน

อธิการบดี ปการศึกษา 

2562 

3) (ราง)แผนการ

ดําเนินงานจัดการความรู 

ประเด็นและขอบเขตการ

จัดการความรูในป

การศึกษา 2563 

 

คณะกรรมการ

อํานวยการ                    

ตามคําสั่งแตงตั้งท่ี 

3/2562 เรื่อง

คณะกรรมการ

ดําเนินการการจัดการ

ความรูของสํานักงาน

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

1. รายงานการประชุม วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง ประเมินผล

การดําเนินงานการจัดการความรูสํานักงานอธิการบดี ประจําป

การศึกษา 2562 และพิจารณา (ราง)แผนการดําเนินงาน

จัดการความรู ประเด็นและขอบเขตการจัดการความรูในป

การศึกษา 2563 

2. หนังสือเชิญประชุม 

3. แบบตอบรับเขารวมประชุม(ถามี) 

4. ลายมือชื่อผูเขารวมประชุม 

5. ภาพถายการประชุม(ถามี) 

กรณีประชุมผานระบบวีดีออนไลน หรือการเชิญประชุมผาน

LINE กลุม ให prt sc ทําเปนเอกสารเพ่ือแสดงถึงรองรอย

หลักฐานท่ีหนวยงานไดดําเนินการจริง 



ลําดั

บ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ วันที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง ที่ตองจัดสง 

11 รายงานผลการ

ดําเนินงานการ

จัดการความรู

สํานักงานอธิการบดี 

ไปยังมหาวิทยาลัย 

จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานการจดัการความรู 

สํานักงานอธิการบดี  

ประจําปการศึกษา 2562 ไป

ยังมหาวิทยาลัย 

8 ก.ค.63 รายงานผลการ

ดําเนินงานการจดัการ

ความรู สํานักงาน

อธิการบดี  ประจําป

การศึกษา 2562 

สํานักงานอธิการบด ี รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู สํานักงาน

อธิการบดี  ประจําปการศึกษา 2562 

 


