
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ 

ชื่อหน่วยงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สังกัด มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองค์ความรู้ : กลุ่มงานทะเบยีนและประมวลผล 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการรับวมัครนักศึกษา ใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  - มีกิจกรรมชี้แจงท าความเข้าใจในกระบวนการรับสมัคร อยา่งน้อย 2 คร้ัง 
                            - มีคู่มือกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
                            - มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแตล่ะส่วนงาน 
                            - บคุลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรับสมัคร ร้อยละ 100 

 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู ้
1.แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ 
2.ประชุมบุคลากรทุกกลุ่มงานระดม
ความคดิเห็น เพื่อตรวจสอบและระบุ
ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัตงิานด้านการรับ
สมัครนักศึกษา 

พ.ย.-ธ.ค.58  
1.คณะกรรมการบริหารส านักฯ พิจารณาแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อจดัท าแผนการ
จัดการความรู้ภายในหน่วยงาน และด าเนินงานส่วนต่าง ๆ ทา่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ 
2.ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการเลอืกองค์ความรู้ที่อยู่ในความต้องการ
ของบคุลากรส่วนใหญ่ภายในหน่วยงาน คร้ังที ่2/2558 เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2558 องค์ความรู้ที่
เลือกคือ การพฒันากระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
3.ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ในการด าเนินงานตามกรอบองค์ความรู้ที่บุคลากรได้
คัดเลือกตามแผนการจัดการความรู้ ในการประชุมครัง้ที ่1/2559 เม่ือวันที ่2 กุมภาพันธ์ 2559 

 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู ้
ทบทวนรปูแบบการด าเนินงานใน
ปัจจุบันและปรับให้ทันสมัย 
 

พ.ย.-ธ.ค.58 

 

 
1.คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประชุมทบทวนกระบวนการ/ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาที่ใช้
ด าเนินการในรอบปีการศึกษา 2558  
2.จัดท าแผนผังกระบวนการรับสมคัรนักศึกษา ที่ได้มีการทบทวน ปรับปรุงให้มีความทันสมัย 

 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

1.จัดเตรียมระบบงานส าหรับการ
จัดเก็บความรู้ 
2.จัดท าคู่มือกระบวนการรับสมัคร 

พ.ย.-ธ.ค.58 

 

 
1.พัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินการรับสมคัร และปรับปรุงชอ่งทางการรับสมัคร  
2.จัดท าคู่มือการรับสมัครให้มีรายละเอียดทีเ่ป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการรับ
นักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา  
3.ปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่  

 
กลุ่มงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู ้
คณะกรรมการฯ ประชุมกลั่นกรอง
ความรู้ที่มีอยู ่

 
ช่วงระยะเวลา
จัดโครงการ 

 
     น าประเด็นปญัหา อุปสรรคในการด าเนินการรับสมัครนักศึกษา และแนวทางการพฒันา
ปรับปรุง ที่ได้จากข้อเสนอแนะของผูเ้ก่ียวข้อง มากลั่นกรองแนวทางต่าง ๆ ที่ได้ และสรุปเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 

 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู ้
จัดท าเอกสารเผยแพร่ และเว็บไซต์
หน่วยงาน 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

 
     ส านักส่งเสริมพฒันาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ รวมรวม และเผยแพร่ความรู้/แนวปฏิบตัิที่ได้จาก
การกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ผูเ้ก่ียวข้อง ให้แก่บคุลากรภายในหน่วยงานได้ศึกษาเรียนรู้ 
น าไปปฏิบตัิ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตงิานด้านการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อให้การ
ปฏิบตัิเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน  และสามรถเข้าศึกษาได้ตลอดเวลาที่ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=qa_km 

 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู ้
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร ภายในหน่วยงาน 
 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

 
   คณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับคณะผู้บริหารส านักฯ ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน 
เพื่อแบง่ปัน แลกเปลีย่นความรู้ทีผ่่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการและผู้เก่ียวข้อง และน ามา
จัดท าเป็นแนวปฏบิัติในการรับสมคัรนักศึกษาใหม่ และการประชุมกลุ่มย่อยก่อนการด าเนินการรับ
สมัครนักศึกษา  

 
บุคลากรที่

เก่ียวข้องทุกคน 

7 การเรียนรู ้
1.น าความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้
กับการให้บริการ 
2.มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

 
   บุคลากรภายในหน่วยงาน น าวิธปีฏิบตัิที่ได้จากการแลกเปลี่ยน มาใช้ในการด าเนินการรับสมคัร
นักศึกษาใหม่ รอบ 2 ระหว่างวันที่ 6-17  มิถุนายน  2559  
รายละเอียดการรับสมคัร ช่องทางรับตรง http://apr.nsru.ac.th/New_regis/Regis_page.php 
และช่องทางรับสมคัรออนไลน์ http://regis3.nsru.ac.th/e-entrance/  

 
บุคลากรที่

เก่ียวข้องทุกคน 

  

http://apr.nsru.ac.th/New_regis/Regis_page.php
http://regis3.nsru.ac.th/e-entrance/


ส่วนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
พ.ย. 58-ม.ค. 59 ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และส่งเสริมใหบุ้คลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

กลุ่มงาน
บริหารส านัก 

2 การสื่อสาร พ.ย. 58-ม.ค. 59 1.จัดท าเอกสารเผยแพร่ กนะบวนการรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ส านัก 
2.ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ ม.ค.59 1.เผยแพร่เอกสาร/กิจกรรมที่เก่ียวข้องผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
2.เผยแพร่และแลกเปลีย่นเรียนรู้กับบคุคลภายในหน่วยงาน 
 

กลุ่มงาน
บริหารส านัก 

4 การเรียนรู้ ม.ค.-มิ.ย.59 เผยแพร่ความรู้ แนวปฏิบัติกระบวนการรับสมัครนักศึกษา ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

5 การวัดผล ก.ย.59 ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาด าเนินการ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ก.ย.59 ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาด าเนินการ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

 


