
ผลการจัดการความรู้  2556   (แผนต่อเน่ืองกบัปีงบประมาณ 2555) 
1. การระบุความรู้ทีจ่ าเป็น      
    1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  ตามค าสั่งส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียนท่ี 241/2552  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้ส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน  ซ่ึงประกอบดว้ย  

           1.1.1 คณะกรรมการอ านวยการ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการและหวัหนา้
กลุ่มงาน ต่าง ๆ ท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษา การจดัการความรู้ภายในส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้ าการจดัการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการและ
พฒันาหน่วยงานใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสูง 

            1.1.2 คณะกรรมการด าเนินงาน ไดแ้ก่ รองผูอ้  านวยการ หวัหนา้กลุ่มงานและ
เจา้หนา้ท่ีทุกคนในแต่ละกลุ่มงาน ท าหนา้ท่ี ร่วมกนัวเิคราะห์ทกัษะความรู้ท่ีจ  าเป็นของกลุ่มงาน 
จดัท าแผนการจดัการความรู้ จดักิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้ใหมี้ประสิทธิผล จดัท าเอกสาร
ส่ือเวบ็ไซตห์รือ อ่ืน ๆ ท่ีแสดงผลการจดัการความรู้ 

    1.2 ประชุมคณะท างานวางแผนการจัดการความรู้ และระบุทกัษะความรู้ทีจ่ าเป็น 
           ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดน้ าวสิัยทศัน์มหาวทิยาลยั วสิัยทศัน์ 

 พนัธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มาประชุมทบทวน และให้
แต่ละกลุ่มงาน วเิคราะห์ทกัษะความรู้ท่ีจ  าเป็นของแต่ละกลุ่มงาน  ท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของ
องคก์ารท่ีทนัสมยั ใหบ้ริการถูกตอ้ง รวดเร็ว โดยผลการวเิคราะห์ เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
                        อนัดับที ่1  กระบวนการด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
                        อนัดบัท่ี 2  กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
                        อนัดบัท่ี 3 การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
                        อนัดบัท่ี 4  ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานดา้นต่าง ๆ 
                        เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละเร่ือง  พบวา่  กระบวนการด าเนินงานท่ีส าคญัและ
จ าเป็นท่ีทุกกลุ่มงานเลือกไวคื้อทกัษะความรู้เร่ืองการพฒันาหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน
ระดบัอุดมศึกษา (TQF: Hed) และการประกนัคุณภาพ  

และน าเสนอต่อท่ีประชุมส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2553
โดยมติท่ีประชุม เห็นชอบการจดัการความรู้เร่ืองกระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน
ระดบัอุดมศึกษา (TQF: Hed) และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรเป็นอนัดบัแรก  และ
กระบวนการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เป็นอนัดบัถดัไป โดยอนัดบัอ่ืน ๆ จะไดด้ าเนินการจดัการ
ความรู้ตามความเหมาะสมต่อไป  

 
 



 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้   
    2.1 ค้นคว้า หาความรู้เกีย่วกบัทกัษะความรู้ทีจ่ าเป็น  
          ในการสร้างและแสวงหาความรู้เก่ียวกบัทกัษะความรู้ท่ีจ  าเป็น ส านกัส่งเสริมวชิาการ

และงานทะเบียนไดม้อบหมายให ้อาจารย ์พรสิริ เอ่ียมแกว้ รองผูอ้  านวยการ กลุ่มงานส่งเสริม
วชิาการและคณะ เป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงมีการด าเนินการดงัน้ี 

           2.1.1 วางแผนสร้างและคน้ควา้หาความรู้ เก่ียวกบักระบวนการด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  จากผลการวิเคราะห์ความรู้ท่ีจ  าเป็นของแต่ละกลุ่มงาน  
และน ามติท่ีประชุมท่ีเห็นชอบการจดัการความรู้เร่ืองกระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานระดบัอุดมศึกษา (TQF: Hed) และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรมาหาความรู้และ
จดัเตรียมสร้างส่ือ เป็นอนัดบัแรก            
                  2.2 จัดส่งบุคลากรไปอบรม ศึกษาดูงาน 
            ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ไดจ้ดัส่งบุคลากรไปอบรมศึกษาดูงาน 
เก่ียวกบัความรู้ท่ีจ  าเป็น อนัดบัแรก คือ กระบวนการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอยา่ง
เป็นระบบ ท่ีสอดคลอ้งกบัทุกกลุ่มงาน โดยผูจ้ดัคือสถาบนัต่าง ๆ เช่น มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราช เป็นตน้ ดงัน้ี 
            2.2.1 การจดัการส านกังานยคุใหม่   
                         2.2.2 การน าองคก์ารสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  
                                  หมวด 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล   
                         2.2.3 การใชโ้ปรแกรม SPSS for windows ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ   
                         2.2.4 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ  
                         2.2.5 การบริหารงานสารบรรณอยา่งมืออาชีพ 
                         2.2.6 กลยทุธ์เป็นผูน้ าในงานบริการ 
                         โดยใหแ้ต่ละบุคคลเลือกเขา้รับการอบรม ศึกษาดูงานอยา่งนอ้ย 1 รายการ ท่ีสนใจ
และเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของตน 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
    3.1 ประชุมก าหนดโครงสร้างความรู้ 
           ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ประชุมกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มงาน น าภารกิจมา

ก าหนดโครงสร้างความรู้ โดยก าหนดเป็นแผนภาพกระบวนการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน 
เพื่อสะดวกในการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยยดึหลกัวงจรเดมมิง คือการวางแผน การ
ด าเนินงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ข  
 



 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้  
    4.1 การประชุมทบทวนและสรุปความรู้ 
          ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน จดัประชุมทบทวนและสรุปความรู้เก่ียวกบั

กระบวนการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ โดยด าเนินการภายใตโ้ครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการวชิาการ ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2553 ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  

          4.1.1 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานระดบัอุดมศึกษา (TQF: Hed)  
          4.1.2 กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 
          4.1.3 การจดัการส านกังานยคุใหม่   

                        4.1.4 การน าองคก์ารสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  
                                  หมวด 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล   

           4.1.5 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ 
           4.1.6 การบริหารงานสารบรรณอยา่งมืออาชีพ 
           4.1.7 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงาน 
           4.1.8 การประชุมทางเวบ็ไซต ์registrar.nsru.forum (http://regis.nsru.ac.th) 
           4.1.9 วเิคราะห์และก าหนดเป็นแผนภาพใหม่ของกระบวนการด าเนินงานของแต่ละ 
                     กลุ่มงานท่ีลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน  
          ในส่วนของกระบวนการด าเนินงานของกิจกรรมลดขั้นตอนการท างานหรือลด 

ระยะเวลาในการท างาน บุคลากรแต่ละกลุ่มงานร่วมกนัก าหนดนวตักรรม การสร้างเครือข่ายการ
บริการระหวา่งกลุ่มงาน เพื่อช่วยเหลือหรือทดแทนในการปฏิบติังานร่วมกนั  และก าหนดเป็น
นโยบายใหน้ าแนวทางใหม่ตลอดจน นวตักรรมเครือข่ายการบริการระหวา่งกลุ่มงาน ไปปรับปรุง
ใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาตามความเหมาะสม 

5. การเข้าถึงความรู้ 
    5.1 การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 

          ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน จดัท าเอกสารประกอบการประชุม ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
สอดคลอ้งกบัการประชุมทบทวนและสรุปความรู้ ตามรายการ 4.1.1-4.1.6 เพื่อใหส้มาชิกทุกคนใน
หน่วยงานมีไวใ้ชป้ระกอบการเรียนรู้ทั้งระหวา่งและภายหลงัการประชุมอบรม  โดยใน
ปีงบประมาณ 2554 มีความรู้ท่ีจ  าเป็นเพิ่มข้ึนคือเร่ือง Macro แปลงเลขไทย ใน MS Word 

   5.2 การเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ 
          ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีการ 

จดัการความรู้และเขา้ถึงความรู้ผา่นทางเวบ็ไซต ์โดยจดัท าบญัชีเขา้ใชเ้วบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ี 
registrar.nsru.forum (http://regis.nsru.ac.th)  เพื่อใชใ้นการเผยแพร่และเขา้ถึงความรู้ทางเวบ็ไซต ์

http://regis.nsru.ac.th/


ของแต่ละกลุ่มงาน 
6. การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้   
   6.1 การประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

          ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ โดยด าเนินการภายใตโ้ครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการวิชาการ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2554 โดยจดัท าเป็นเอกสารและ

น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในเร่ือง Macro แปลงเลขไทย ใน MS Word เพื่อใหส้มาชิกทุก
คนในหน่วยงานไดมี้ความรู้ความสามารถในทกัษะท่ีจ าเป็น อนัส่งผลต่อการปฏิบติังานท่ีบรรลุ
วสิัยทศัน์ของหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

7. การเรียนรู้  
                  7.1 บุคลากรน าแนวทางการจัดการความรู้ทีก่ าหนดไว้มาใช้ 
                        ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนน าความรู้ท่ีไดรั้บ
คือ กระบวนการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบมาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงสังเกตไดจ้าก 

          7.1.1 การเขา้ประชุมผา่นทางเวบ็ไซต ์registrar.nsru.forum (http://regis.nsru.ac.th)    
                   เพือ่พฒันางาน  
          7.1.2 การปฏิบติังานท่ีแสดงถึงการลดขั้นตอนการปฏิบติังานหรือลดระยะเวลาใน 
                   การปฏิบติังาน 
         7.1.3 การปฏิบติังานตามแนวทางการจดัการความเส่ียง   

                  7.2 การสรุปและรายงานผลการจัดการความรู้ 
                        ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ให้แต่ละบุคคลจดัท าแฟ้มสะสมงานและ
จดัท ารายงานการจดัการความรู้ของหน่วยงาน ดงัปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://regis.nsru.ac.th/
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การจดัการความรู้  
ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ปีงบประมาณ 2554 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 18/2554 
ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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