
แผนการจัดการความรู้ด้านพันธกิจอ่ืน ๆ 
ของหน่วยงานในมหาวทิยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 

ปีการศึกษา 2562 
....................................................................................... 

ช่ือหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
ประเด็นความรู้ที่ดําเนินการจัดการความรู้ ด้านพันธกิจ ได้แก่ เรื่อง การบรหิารจัดการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ.  

ข้ันตอนการจดัการความรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 
(1) การกําหนดความรู้หลัก
ท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องค์กร 
 
 
 
 

- เพ่ือให้ได้ผู้รับผิดชอบ
ความรู้ของหน่วยงาน 
- เพ่ือให้ได้ประเด็นการ
จัดการความรู้ 
 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ประจํากอง
พัฒนานักศึกษา 
- กําหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้จากการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้
ประจํากองพัฒนานักศึกษา 
ครั้งท่ี 1/2562  ในวันอังคาร 
ท่ี 3 กันยายน 2562 ท่ี
ประชุมมีมติให้จัดการความรู้
เรื่อง การบริหารจัดการ
กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา กยศ.  
เพ่ือให้บุคลากรทุกคน มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอนและกระบวนการ 
การบริหารจัดการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กยศ. และสามารถนําไป
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ภาระงานหลักของตนเอง 

ก.ย.2562 คณะกรรมการ    
การจัดการความรู้ 

(2) การเสาะหาความรู้ท่ี
ต้องการ 
 
 
 
 

- เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติท่ี
มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา กยศ.  
 
 

- ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 2 
/2562  
เพ่ือหาองค์ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการ
กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา กยศ.  
1. ศึกษาเกี่ยวกับ กฎ 

ต.ค. 2562 - คณะกรรมการ  
การจัดการความรู้ 
- บุคลากรในกอง
พัฒนานักศึกษา 



ข้ันตอนการจดัการความรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
2. จากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
3. นําองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การเสาะหาความรู้จากข้อ 1 
และข้อ 2 มาสรุปเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง
หรือสร้างความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 
 
 
 

- เพ่ือให้ทุกส่วนงาน
สามารถปฏิบัติงานได้
ประสานและสอดคล้อง
กับงาน กยศ. 
 

 - นําความรู้ที่ได้จากการ
เสาะหาความรู้ในขั้นตอนท่ี 
2 มาปรับปรุง ดัดแปลง 
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ของตน เน่ืองจากแต่ละงาน
ของกองพัฒนานักศึกษา
สามารถบริหารจัดการให้
ส่งเสริมต่องาน กยศ. ได้ 

พ.ย.2562 
– ม.ค. 
2563 

- คณะกรรมการ  
การจัดการความรู้ 
- บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

(4) การประยุกต์ใช้ความรู้
ในกิจการงานของตน 
 
 
 
 

- เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของแต่ละส่วนงาน 
ส่งเสริมต่อกระบวนการ
บริหารจัดการงาน กย
ศ. 

- จากการเสาะหาความรู้ใน
ขั้นตอนที่ 2 และนํามาสู่การ
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือ
สร้างความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้งานของตน
ในขั้นตอนที่ 3 น้ัน บุคลากร
ในแต่ละงานต้องดําเนินการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว
มาปฏิบัติงานของตน หาก
เกิดปัญหาจากการ
ดําเนินงาน นํามาเสนอต่อ
คณะกรรมการ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขและปรับปรุงให้ดี
ขึ้นต่อไป 
 

ก.พ. – มี.ค. 
2563 

- คณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ 
- บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 



ข้ันตอนการจดัการความรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม วัน เดือนป ี กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 
5) การนําประสบการณ์จาก
การทํางาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และสกัด 
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึก
ไว้ 

- เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
หรือแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมและจําเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
- เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว และมี
ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของการ
ปฏิบัติงาน กยศ. 
 

- นําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ทํางานมาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน กยศ. และ
ปรบัปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน 
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกนั 
- จากการท่ีแต่ละงานได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น
ดังกล่าวร่วมกัน หากเกิด
กรณีท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบาง
งานติดภารกิจ บุคลากรใน
งานอ่ืนก็สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพโดย
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ กยศ. 

เม.ย. – 
พ.ค. 2563 

- คณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ 
- บุคลากรในกอง
พัฒนานักศึกษา 
- นักศึกษาผู้กูยื้มเงิน 
กยศ. 

(6) การจดบันทึก  
“ขุมความรู้” และ  
“แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้
งานและปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก
และเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะ
ต่อการใช้งานมากย่ิงขึ้น 
 

- เพ่ือให้บุคลากรใน
กองพัฒนานักศึกษา 
เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสทิธิภาพ 
- เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้เป็นเอกสาร,
เว็บไซต์กองพัฒนา
นักศึกษา 

- จัดทําคู่มือเกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
- ดําเนินการจัดทําคู่มือท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- นําองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทํา
เป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการต่างๆ  

มิ.ย. 2563 การจัดการความรู้ 
- บุคลากรในกอง
พัฒนานักศึกษา 
- นักศึกษาผู้กูยื้มเงิน 
กยศ. 

 

 



ลงช่ือ...................................................................  ลงช่ือ................................................................... 

         (        นายณะราทิ น้อยม่วง           )         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี) 

         ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้                                      ผู้อาํนวยการกองพฒันานักศึกษา 

                ........./.........../............            ........./.........../............ 

 

 


