
                                                                                              

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้   
ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
บทน า 
 กระบวนการจัดการความรู้  เป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย ซึ่งใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 11  ได้ก าหนดไว้ว่า  
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและ
ยั่งยืน  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องร่วมกัน นอกจากนั้นในแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ได้ก าหนดให้การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 คือ  ด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารราชการแนวใหม่ได้ให้ความส าคัญ
กับการจัดการความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนา
งาน และพัฒนาองค์กรต่อไป 

ส านักส่งเสรมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจส าคัญในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  การให้บริการวิชาการ ซึ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ  มุ่งสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยรวบรวมองค์
ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรทั้ งภายในและภายนอก 
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัย และ พัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในส านักฯ เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้ เพ่ือพัฒนาสู่งานการเรียนการสอนของคณาจารย์  และแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการให้บริการแบบจิต
บริการ แก่บุคลากรภายในส านัก เพ่ือน าไปสู่การให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ และน าไปส่าร
พัฒนากระบวนงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการน าเครื่องมือการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาองค์กร และเพ่ือให้ตอบรับและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ ส านักฯ จึงมีแนวทางในการด าเนินการจัดการความรู้ไว้ ดังนี้  

1. ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ไว้ 2 ประการ 
   1.1 ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้สายวิชาการ

สามารถน ามาใช้ได้จริง 



 

 

   1.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้แก่บุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือให้สามารถด าเนินการใน
หน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง  

2. แต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ โดยมีผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก ากับดูแล
ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 

3. การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน โดยจัดท าร่างองค์ความรู้ และแผนการจัดการ
ความรู้ เสนอต่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข เพ่ิมเติม 

4. คัดเลือกองค์ความรู้ โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้  ได้เลือกประเด็นส าหรับการจัดการความรู้ 
ในปีการศึกษา 2558 ใน 2 ประเด็น คือ  

4.1 การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
4.2 การให้บริการแบบจิตบริการ 

  5. การทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้ทบทวนแผนการ
จัดการความรู้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการจัดท า
แผนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 6. จัดท าแผนการจัดการความรู้   จัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ 
และก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ โดยก าหนดให้มีกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ ที่
กระบวนการจัดการความรู้จะช่วยส่งเสริมและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ท าให้ได้องค์ความรู้ที่
สามารถสนับสนุนการด าเนินการทุกภารกิจในประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่เลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผล  โดยยึดตามขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้   7 ขั้น และประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ใน
เว็บไซต์ของส านักฯ  
 



                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้   
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 



                                                                                              

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ  2558 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ประเด็นความรู้ที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : - มีกิจกรรมให้ความรู้แก่อาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
                                    - มีกิจกรรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
                                    - มีกิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคณะจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
                                    - มีส่งเสริมให้อาจารย์ จัดท าบทความ/งานวิชาการที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ อย่างน้อย 10 บทความ ต่อปี 
                                    - ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของอาจารย์ใหม่ทั้งหมดในปีการศึกษานั้น ๆ 

ล าดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ แผน ผล 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน
ด าเนินการจัดการความรู้ทั้ง 
3. จัดประชุมสัมมนาผู้แทน
คณาจารย์เพ่ือระบุความรู้ รูปแบบ
ความรู้ และแหล่งความรู้ที่จ าเป็น 
 

1.มีคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย  
2.สามารถระบุความรู้ที่ต้องการ
ได ้
 

มหาวิทยาลัย โดยส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ระดับมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้  

ต.ค.-ธ.ค.58 
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ล าดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ แผน ผล 
2 การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 
ระบุความรู้ที่ต้องการอยู่ในตัวบุคคล 
โดยวิธีการ 
1. ค้นคว้าและรวบรวมความรู้
เกี่ยวกับการเรียนแบบใฝ่รู้และ 
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั้งในรูปของเอกสาร ต ารา 
และสื่อออนไลน์  
2. จัดเสวนาวิชาการด้านการเรียน
แบบใฝ่รู้และการใช้สารสนเทศเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.ผลการส ารวจความต้องการ
พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
2.จัดท าเอกสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทักษะความรู้ที่จ าเป็น 
3.ก าหนดจ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมศึกษาดูงาน 

1.มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ
ทักษะความรู้ที่ได้จากการ
รวบรวมความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล  
2.บุคลากรในหน่วยงานทุกคน
ได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน 
3.ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการน า
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ 
4.ได้แนวปฏิบัติในการจัดท า 
มคอ.3,5และ 7 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่เป็น
รูปแบบเดียวกัน  

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และ 

คณาจารย์
กลุ่มเป้าหมาย 

 

3 การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ 

น าความรู้ที่ได้มาประมวลภาพรวม 
และดึงความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ออกมาจากตัวบุคคล 

จัดท าฐานข้อมูลความรู้ที่ไดจ้าก
ตัวคณาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ 
 

1.จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด
องค์ความรู้ 
2. จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้  

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

 

4 การประมวลและ
กลั่นกรอง 

คณะกรรมการการจัดการความรู้น า
ข้อมูลที่ได้มากลั่นกรองเพ่ือค้นหาตัว
บุคคลที่มีความรู้ 
 

ได้ความรู้ที่ผ่านการประมวลและ
กลั่นกรอง 

การจัดการเรียนการสอนแบบ
ใฝ่รู้ ที่มีผลงานโดดเด่น คือ 
อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล  
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

ก.พ.-พ.ย.58 
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ล าดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ แผน ผล 
5 การเข้าถึงความรู้ จดัเก็บความรู้ไว้ในรูปแบบความรู้

อิเล็กทรอนิกส์ที่บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงโดยง่ายทั้งในรูปแบบ
เอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ 
ความรู้เรื่องการจัดท า มคอ.3 5 
7 ตามกรอบมาตรฐานฯ 
 

จัดท าเอกสารเป็นไฟล์
อิเลคทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(apr.nsru.ac.th) และจัดท า
เป็นเอกสารเผยแพร่(วารสาร
การจัดการความรู้) 

คณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ต.ค.57-ก.ย.58 

6 การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  

เผยแพร่ความรู้ให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้มสี่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก  
-จัดประชุมคณาจารย์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
-จัดกิจกรรมพัฒนาคณาจารย์
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณาจารย์คณะต่าง ๆ  
-จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู ให้
รางวัล 

เผยแพร่ความรู้ให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้มสี่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์ทัง้ 5 คณะ 
เรื่องการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ และการจัดท า มคอ.3 
มคอ.5 และ มคอ.7 
-พัฒนาคณาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
-จัดงานวันวิชาการฯ เพ่ือเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนระหว่าง
คณาจารย์ภายใน 
-มอบเกียรติบัตร ให้แก่
คณาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก 

คณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ธ.ค.57-ส.ค.58 
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ล าดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ แผน ผล 
7 การเรียนรู ้ คณาจารย์  มีแนวทางปฏิบัติที่ ดี

เกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ และการจัดท า มคอ.3 
/5 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ เพ่ือพัฒนาสู่การเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ 
 

1. เอกสารเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
2. เอกสารคู่มืออาจารย์  
3. เอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/การอบรม 

1. เอกสารเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
2. เอกสารคู่มืออาจารย์  
3. เอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/การอบรม 

คณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ต.ค.57-ก.ย.58 
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ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ประเด็นความรู้ที่ 2 : การให้บริการแบบจิตบริการ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
                                         มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : - จ านวนกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการให้บริการอย่างน้อย 2 กิจกรรม 
                                    - มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
                                    - บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 
                                    - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ แผน ผล 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
 

ประชุมบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพ่ือ
ส ารวจความต้องการความรู้ในการ
เพ่ิงสมรรถนะในการให้บริการ 

จัดประชุมบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพ่ือคัดเลือกความรู้ที่
ต้องการ 

มีประเด็นความรู้ที่ตรงกับความ
ต้องการของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้  

ต.ค.-ธ.ค.58 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

ประชุมเพ่ือระบุความรู้ที่ต้องการ ว่า
อยู่กับบุคคลใด แหล่งใดบ้าง  

จัดประชุมเพ่ือให้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันในการ 
ค้นหา แสวงหาความรู้ที่อยู่ใน
ความสนใจ 

ได้แนวปฏิบัติในการให้บริการที่
ด าเนินการร่วมกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 
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ล าดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ แผน ผล 
3 การจัดการความรู้ให้

เป็นระบบ 
น าความรู้ที่ได้มาประมวลภาพรวมที่
หน่วยงานมีความจ าเป็งใช้ในการ
ให้บริการ และดึงความรู้ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีออกมาจากตัวบุคคล 

มีจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
รองรับข้อมูลความรู้ส าหรับการ
จัดเก็บข้อมูล 
 

1.มีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
2.จัดระบบจัดเก็บข้อมูลความรู้ 

กรรมการจัดการ
ความรู้ 

พ.ย.57 
ม.ค.-เม.ย.58 

4 การประมวลและ
กลั่นกรอง 

กรรมการจัดการความรู้น าข้อมูลที่
ได้มากลั่นกรอง เพื่อค้นหาตัวบุคคล
ที่มีความรู้ในประเด็นความรู้ที่
คัดเลือก 

มีองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวล 
รวบรวม และกลั่นกรอง 

จากการประมวลข้อมูล พบว่า 
ผู้ที่มีทักษะเหมาะสมกับ องค์
ความรู้ด้านการให้บริการ ได้แก่ 
อาจารย์กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์  

กรรมการจัดการ
ความรู้ 

พ.ย.57 
ม.ค.-เม.ย.58 

5 การเข้าถึงความรู้ จัดเก็บความรู้ไว้ในรูปแบบความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ที่บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงโดยง่ายทั้งในรูปแบบ
เอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ความรู้เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการ
ให้บริการแบบจิตบริการ 

มีการรวบรวมความรู้เรื่องแนว
ปฏิบัติด้านการให้บริการแบบ
จิตบริการ และเผยแพร่ความรู้
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน 

บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 

6 การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 

จัดกิจกรรมอบรม/ประชุม เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  

เผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรทุก
กลุ่มงานรับทราบข้อมูล และร่วม
มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรทุก
กลุ่มงานรับทราบข้อมูล และ
ร่วมมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

ก.พ.-มี.ค.58 
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ล าดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ แผน ผล 
7 การเรียนรู ้ บุคลากรของหน่วยงานมีแนวปฏิบัติ

ที่ดีด้านการให้บริการแบบจิตบริการ 
1. เอกสารแนวทางปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการให้บริการแบบจิต
บริการ 
2.มีการทบทวน ปรับปรุงขั้นตอน
การให้บริการที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว 

1. เอกสารแนวทางปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการให้บริการแบบจิต
บริการ 
2.มีการทบทวน ปรับปรุง
ขั้นตอนการให้บริการที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
3.การให้บริการสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   
 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ที่เก่ียวข้องในแผนการจัดการความรู้   ให้ความร่วมมือในการด าเนินการอย่างจริงจัง  
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
3. คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

-  บุคลากรสายวิชาการมีภาระงานมาก  ท าให้การก าหนดวันและเวลาที่จะเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ค่อนข้างล าบาก  ซึ่งหน่วยงานไดม้ีแนวคิดจะสร้างเทคโนโลยี/เครื่องมือที่สนับสนุนการ 
แลกเปลี่ยนให้ใช้เวลาน้อยที่สุด  

- ช่วงระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานไม่ตรงกัน ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างพร้อมเพรียงกัน 

- การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้ มาปรับใช้กับงานของบุคลากร ท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากบุคลากร
ส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์การน าไปใช้ 

-  
 

 
 


