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การจัดการความรู้ 
ความเป็นมา 
 การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพ่ือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มาตรา 
11 ที่ระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ ในด้านต่างๆ เพ่ือ
น่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกา”   ส่านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจึงก่าหนดแผนการจัดการความรู้ เพ่ือเชื่อมนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยน่าวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ดังภาพ 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
: เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 
วิสัยทัศน์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

    ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 
     นอกจากนั้นได้มีการก่าหนดปรัชญา พันธกิจและภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
ปรัชญาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คือ   

ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้่าใจ  
พันธกิจส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภารกิจส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 
 1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 2. ด่าเนินงานด้านทะเบียนและประมวลผล 

3.ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป 
 4. ด่าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
  

 กระบวนการจัดการความรู้   
ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ก่าหนดขั้นตอนการจัดการความรู้ตามกระบวนการ

จัดการความรู้ของส่านักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
ที่มา : ส่านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.(2548). คู่มือการจัดท่าแผนการจัดการความรู ้โครงการพัฒนาส่วนราชการให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในส่วนราชการ. 

 
โดยแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด คือ 

1. การระบุความรู้ที่จ่าเป็น โดยพิจารณาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้างความรู้ใหม่และแสวงหาความรู้จากภายนอก  
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส่าหรับการเก็บ

ความรู้  อย่างเป็นระบบในอนาคต  
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยปรับปรุงเอกสารหรือสรุปความเพ่ือเผยแพร่ให้เกิด

ความเข้าใจที่ชัดเจน อย่างมีมาตรฐานและเนื้อหาทีส่มบูรณ์ 
5. การเข้าถึงความรู้ โดยท่าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยจัดท่าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้,  , เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
7. การเรียนรู้ โดยท่าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้าง

องค์ความรู้ น่าความรู้ไปใช้ จนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป 
อย่างต่อเนื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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แผนการจดัการความรู้ ในปีงบประมาณ 2556 
 

ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ขอบเขต KM ที่ 

(KM Focus Areas) 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

บุคลากร หน่วยงาน Stakeholder ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย 
2. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศงาน
ทะเบียนและประมวลผล
ให้มีประสิทธิภาพ 

2.1 บุคลากรมีระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและประมวลผลที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศ 
2.2 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 หน่วยงานสามารถน่าข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประมวลผลมาใช้ในการบริหาร
จัดการได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 มีการจัดระบบทะเบียนและ
ประมวลผลที่สะดวกต่อการเข้าใช้
งานของนักศึกษา คณาจารย์ 
2.2 ระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผลมีประสิทธิภาพ ท่าให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

2.1 ประสิทธิภาพด้านการ
สนับสนุนข้อมูลด้านงานทะเบียน
นักศึกษา และคณาจารย์ 
 

3. การจัดระบบการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้น
สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 

3.1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 

3.1 หน่วยงานมีภาพลักษณ์ท่ีดี มี
ความทันสมัยและมีระบบการ
ให้บริการที่เป็นสากล  

3.1 นักศึกษา คณาจารย์ ได้รับ
บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างโอกาสในการเข้าศึกษา
ต่อกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 

4. การบริหารจัดการเป็น
ระบบ ตอบโจทย์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.1 มีระบบการบริหารจัดการด้านงาน
ประกันคุณภาพที่เป็นระบบ และสะดวก
ต่อการเรียกใช้ข้อมูล 
 

4.1 การด่าเนินงานภายในมี
ประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 
และใช้เวลาที่เหมาะสมในการ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมา- 
ภิบาล 

4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความ
เป็นธรรม เสมอภาคจากการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 ได้รับข้อมูลถูกต้อง ทันต่อ
การใช้งาน 
4.2 การบริหารงานเป็นระบบ มี
ขั้นตอนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์   งามนิล  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด ) 
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ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  
 

เป้าหมาย KM  (Desired State) หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย KM ที่ 3  บุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ มีความสามารถในการ
พัฒนาระบบให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

- จ่านวนกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการให้บริการอย่างน้อย 2 กิจกรรม 
- มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า  4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

เป้าหมาย KM ที่ 4  บุคลากร และผู้บริหารทุกระดับสามารถด่าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ และเกิดการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ 
 

- มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพอย่างน้อย 3 กิจกรรม 
- ระดับความส่าเร็จในการประกันคุณภาพ(สมศ.15) ไม่ต่่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
- ระดับความส่าเร็จในการบริหารจัดการ (สกอ.7.1) ไม่ต่่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์   งามนิล  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด ) 
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แผนการจัดการความรู้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 2556 
 

กระบวนการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การระบุความรู้ท่ีจ าเป็น  
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการ
ความรู ้

ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ้  บุคลากรในสา่นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัดการความรู้  

ต.ค.55 ผู้อ่านวยการ 

  1.2 ประชุมคณะท่างานวางแผนการ
จัดการความรู้ และระบุทักษะความรู้ที่
จ่าเป็น  

-แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
2556 
-ทักษะความรู้ที่จ่าเป็นของสนส.  

บุคลากรในส่านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีนทุกคนร่วม
วางแผนการจัดการความรู้และระบุทักษะความรู้ที่จ่าเป็น  

ธ.ค.55 บุคลากรทุกคน 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 2.1 ค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับทักษะ
ความรู้ที่จ่าเป็น 

เอกสาร/ข้อมูลสารสนเทศรู้เกี่ยวกับทักษะ
ความรู้ที่จ่าเป็น 

บุคลากรในส่านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีนทุกคนมี
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทักษะความรู้ที่จ่าเป็น 

ม.ค.56- 
มี.ค.56 

รองผู้อ่านวยการ กลุม่งาน
ส่งเสริมวิชาการและคณะ 

 2.2 จัดส่งบุคลากรไปอบรม  
ศึกษาดูงาน 

 จ่านวนบุคลากรทีไ่ด้รบัการอบรมศึกษาดู
งาน 

บุคลากรในส่านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีนทุกคนไดร้ับ
การอบรม ศึกษาดูงาน 

เม.ย.56- 
ก.ย.56 

บุคลากรทุกคน 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
  3.1 ประชุมก่าหนดโครงสร้างความรู ้  จ่านวนโครงสร้างความรู้ของแตล่ะ 

กลุ่มงาน 
 บุคลากรในสา่นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนทุกคนมี
ส่วนร่วมก่าหนดโครงสรา้งความรู ้

มิ.ย56-ส.ค.56 บุคลากรทุกคน 

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
 4.1 การประชุมทบทวนและสรุป
ความรู ้

 ผลการทบทวนและสรุปความรู้ของแต่ละ
กลุ่มงาน 

บุคลากรในส่านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการทบทวนและสรุปความรู ้

ก.ค56. – ก.ย.
56 

บุคลากรทุกคน 
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กระบวนการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5. การเข้าถึงความรู้ 
  5.1 การจัดท่าเอกสารเผยแพร่  เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับทักษะความรู ้

ที่จ่าเป็น 
บุคลากรในส่านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีนทุกคนมี
เอกสารเกี่ยวกับทักษะความรู้ที่จ่าเป็น 

ก.ค. – ก.ย.56 บุคลากรทุกคน 

  5.2 การเผยแพร่ในเว็บไซต ์ จ่านวนบุคคลทีส่ามารถเข้ารับการเผยแพร่
ทักษะความรู้ที่จ่าเป็นในเว็บไซต ์

บุคลากรในส่านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีนทุกคน
สามารถเข้ารับการเผยแพร่ทักษะความรู้ที่จ่าเป็นในเว็บไซต์ 

ก.ค. – ก.ย.56 บุคลากรทุกคน 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 6.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ่านวนบุคคลที่เข้าประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้
บุคลากรในส่านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีนอย่างน้อย
ร้อยละ 75ได้ร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ทักษะความรู้ที่
จ่าเป็น 

ส.ค. – ก.ย.56 บุคลากรทุกคน 

7. การเรียนรู้ 
 7.1 บุคลากรน่าแนวทางการจัดการ
ความรู้ที่ก่าหนดไว้มาใช้ 

จ่านวนบุคคลที่น่าแนวทางการจดัการ
ความรู้ที่ก่าหนดไว้มาใช้ 

บุคลากรในส่านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีนอย่างน้อย
ร้อยละ 75 น่าแนวทางการจัดการความรู้ที่ก่าหนดไว้มาใช้ 

ก.ค. – ก.ย.56 บุคลากรทุกคน 

7.2 การสรุปและรายงานผลการ
จัดการความรู ้

-จ่านวนบุคคลที่สรุปและรายงานผลการ
จัดการความรู ้
-รายงานการจดัการความรู้ของส่านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

-บุคลากรในสา่นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนทุกคนมี
การสรุปและรายงานผลการจัดการความรู ้
-ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการรายงานผลการ
จัดการความรู ้

ก.ย.56 -บุคลากรทุกคน 
 

-รองผู้อ่านวยการกลุม่งาน
ส่งเสริมวิชาการและคณะ 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
ชื่อหน่วยงาน : ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้รับบริการ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :   - จ่านวนกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการให้บริการอย่างน้อย 2 กิจกรรม 
                                       - มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
                                       - บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 
                                       - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2555 

 
พ.ศ.2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบ่งชี้ความรู้ -             
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 100,000             
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -             
4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ -             
5.การเข้าถึงความรู้ -             
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -             
7.การเรียนรู้ -             
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ผลการจัดการความรู้  2556  
1. การระบุความรู้ที่จ าเป็น 
    1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  ตามค่าสั่งส่านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย  
           1.1.1 คณะกรรมการอ่านวยการ ได้แก่ ผู้อ่านวยการ รองผู้อ่านวยการและหัวหน้า

กลุ่มงาน ต่าง ๆ ท่าหน้าที่ให้ค่าปรึกษา การจัดการความรู้ภายในส่านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้น่าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและ
พัฒนาหน่วยงานให้การท่างานมีประสิทธิภาพสูง 

            1.1.2 คณะกรรมการด่าเนินงาน ได้แก่ รองผู้อ่านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนในแต่ละกลุ่มงาน ท่าหน้าที่ ร่วมกันวิเคราะห์ทักษะความรู้ที่จ่าเป็นของกลุ่มงาน 
จัดท่าแผนการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิผล จัดท่าเอกสารสื่อ
เว็บไซต์หรือ อ่ืน ๆ ที่แสดงผลการจัดการความรู้ 

    1.2 ประชุมคณะท างานวางแผนการจัดการความรู้ และระบุทักษะความรู้ที่จ าเป็น 
           ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้น่าวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ 

 พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย ของส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มาประชุมทบทวน และให้แต่
ละกลุ่มงาน เสนอความรู้ที่จ่าเป็นของแต่ละกลุ่มงาน  ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การที่ทันสมัย 
ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว โดยเรียงตามล่าดับ ดังนี้ 
                        อันดับที่ 1  กระบวนการด่าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
                        อันดับที่ 2  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
                        อันดับที่ 3 การใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
                        อันดับที่ 4  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการงานด้านต่าง ๆ 
                        เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละเรื่อง  พบว่า  กระบวนการด่าเนินงานที่ส่าคัญ
และจ่าเป็นที่ทุกกลุ่มงานเลือกไว้คือทักษะความรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบการด่าเนินงานและการ
ให้บริการและน่าเสนอต่อที่ประชุมส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเห็นชอบให้มีการใน
รูปแบบของการจักอบรมด้านการให้บริการ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ยัง
หน่วยงานต่าง ๆ  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้   
    2.1 ค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับทักษะความรู้ที่จ าเป็น  
          ในการสร้างและแสวงหาความรู้เกี่ยวกับทักษะความรู้ที่จ่าเป็น ที่ประชุมส่านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มอบหมายให้ แต่ละกลุ่มงานเสนอแหล่งความรู้ที่บุคลากรในกลุ่ม
งานสามารถแสวงหาความรู้ได้  

    2.2 จัดส่งบุคลากรไปอบรม ศึกษาดูงาน 
            ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดส่งบุคลากรไปอบรมศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับความรู้ที่จ่าเป็น อันดับแรก คือ กระบวนการด่าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ ที่สอดคล้องกับทุกกลุ่มงาน เช่น 
            2.2.1 การศึกษาดูงานด้านการให้บริการในรูปของ One Stop Service   ณ สถานี
ขนส่ง  
จังหวัดล่าพูน  
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                     2.2.2 การศึกษาดูงาน ณ ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
                     2.2.3 การอบรมบุคลากร “จิตบริการ”   
                     2.2.4 การดา่เนินโครงการ สนส สัญจร  

 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
    3.1 ประชุมก าหนดโครงสร้างความรู้ 
           ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มงาน น่าภารกิจ

มาก่าหนดโครงสร้างความรู้ โดยก่าหนดเป็นแผนภาพกระบวนการด่าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน เพ่ือ
สะดวกในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักวงจรเด็มม่ิง คือการวางแผน การด่าเนินงาน 
การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
    4.1 การประชุมทบทวนและสรุปความรู้ 
          ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมทบทวนและสรุปความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการด่าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยด่าเนินการภายใต้โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 255  และวิเคราะห์และก่าหนดเป็น
แผนภาพใหม่ของกระบวนการด่าเนินงานของแต่ละกลุ่มงานที่ลดขั้นตอนการท่างานหรือลดระยะเวลา
ในการท่างานในส่วนของกระบวนการด่าเนินงานของกิจกรรมลดขั้นตอนการท่างานหรือลดระยะเวลา
ในการท่างาน บุคลากรแต่ละกลุ่มงานร่วมกันก่าหนดนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายการบริการระหว่าง
กลุ่มงาน เพื่อช่วยเหลือหรือทดแทนในการปฏิบัติงานร่วมกัน  และก่าหนดเป็นนโยบายให้น่าแนวทาง
ใหม่ตลอดจน นวัตกรรมเครือข่ายการบริการระหว่างกลุ่มงาน ไปปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมลด
ขั้นตอนการท่างานหรือลดระยะเวลาตามความเหมาะสม 

5. การเข้าถึงความรู้ 
    5.1 การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 

          ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท่าเอกสารประกอบการประชุม ในเรื่องต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการประชุมทบทวนและสรุปความรู้ เพื่อให้สมาชิกทุกคนในหน่วยงานมีไว้ใช้
ประกอบการเรียนรู้ทั้งระหว่างและภายหลังการประชุมอบรม   

   5.2 การเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
          ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีการ 

จัดการความรู้และเข้าถึงความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยจัดท่าบัญชีเข้าใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานที่ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=  และ www.facebook.com/pages/ส่านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และเข้าถึง
ความรู้ทางเว็บไซต์ 
ของแต่ละกลุ่มงาน 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   
   6.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

          ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ด่าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยด่าเนินการภายใต้โครงการเพ่ิม

http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page
http://www.facebook.com/pages/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
http://www.facebook.com/pages/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม  โดยจัดท่าเป็นเอกสารและน่าเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถในทักษะที่จ่าเป็น อัน
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

7. การเรียนรู้  
                  7.1 บุคลากรน าแนวทางการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้มาใช้ 
                        ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนน่าความรู้ที่
ได้รับคือ กระบวนการด่าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งสังเกตได้จาก 

          7.1.1 การเข้าประชุมเพ่ือพัฒนางาน  
          7.1.2 การปฏิบัติงานที่แสดงถึงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือลดระยะเวลาใน 
                   การปฏิบัติงาน 

                  7.2 การสรุปและรายงานผลการจัดการความรู้ 
                        ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้แต่ละบุคคลจัดท่าแฟ้มสะสมงานและ
จัดท่ารายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  


