
 

 

 
 

แผนการจัดการความรู้ 
(Knowledge management Action Plan)  

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  



บทสรุปผู้บริหาร 
  

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพ่ือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มาตรา 11 
ที่ระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน่ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกา” 

ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ก่าหนดแผนการจัดการความรู้ โดยเชื่อมนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม น่าวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน พัฒนาผล
การปฏิบัติงาน จากการจัดการความรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน คณาจารย์ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการด่าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ดังกล่าว เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และแนวทางการพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษาให้มีความรวดเร็ ว ทันสมัย ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า  
“ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว” สะท้อนผลการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์   งามนิล) 
      ผู้อ่านวยการส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้   

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

บทน า 

 กระบวนการจัดการความรู้  เป็นองค์ประกอบส่าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย 
ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 11  
ได้ก่าหนดไว้ว่า  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่่าเสมอและยั่งยืน  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ
เพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด
ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องร่วมกัน นอกจากนั้นในแนวทางการจัดท่า
ค่ารับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการประจ่าปี ได้
ก่าหนดให้การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 คือ  
ด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารราชการแนวใหม่ได้ให้ความส่าคัญกับการจัดการ
ความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กรต่อไป 

ส่านักส่งเสรมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจส่าคัญในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ด่าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย 
การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การให้บริการวิชาการ ซึ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ  
มุ่งสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบัน
แห่งการเรียนรู้ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้าน
การเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย และ พัฒนาทรัพยากร
บุคคลภายในส่านักฯ เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เพ่ือพัฒนา
สู่งานการเรียนการสอนของคณาจารย์  และแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการให้บริการแบบจิตบริการ แก่บุคลากร
ภายในส่านัก เพ่ือน่าไปสู่การให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ และน่าไปส่ารพัฒนา
กระบวนงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 
  



ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตระหนักถึงความส่าคัญของการน่าเครื่องมือการ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร และเพ่ือให้ตอบรับและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ส่านักฯ จึงมีแนวทางในการด่าเนินการจัดการความรู้ไว้ ดังนี้  

1. ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ไว้ 2 ประการ 
   1.1 ส่งเสริมการน่ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้สาย

วิชาการสามารถน่ามาใช้ได้จริง 
   1.2 ให้ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้แก่บุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือให้สามารถ

ด่าเนินการในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง  
2. แต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ โดยมีผู้อ่านวยการส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ก่ากับดูแลให้การด่าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 
3. การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน โดยจัดท่าร่างองค์ความรู้ และแผนการ

จัดการความรู้ เสนอต่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข เพ่ิมเติม 
4. คัดเลือกองค์ความรู้ โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้  ได้เลือกประเด็นส่าหรับการจัดการ

ความรู้ ในปีงบประมาณ 2559  คือ การพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
  5. การทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้  คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้
ทบทวนแผนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก่าหนดให้ แต่ละ
หน่วยงานด่าเนินการจัดท่าแผนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 6. จัดท าแผนการจัดการความรู้   จัดท่าแผนการจัดการความรู้ โดยก่าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ และก่าหนดปัจจัยแห่งความส่าเร็จในการจัดการความรู้ โดยก่าหนดให้มีกิจกรรมการด่าเนินการ
ต่างๆ ที่กระบวนการจัดการความรู้จะช่วยส่งเสริมและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ท่า
ให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถสนับสนุนการด่าเนินการทุกภารกิจในประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่เลือกได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  โดยยึดตามขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้  7 ขั้น และ
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ในเว็บไซต์ของส่านักฯ  
 

  



รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 ก่าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับสมัครนักศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  - มีกิจกรรมชี้แจงท่าความเข้าใจในกระบวนการรับสมัคร อย่างน้อย 2 คร้ัง 
                            - มีคู่มือกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
                            - มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแตล่ะส่วนงาน 
                            - บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรับสมัคร ร้อยละ 100 

 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู ้
1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
2.ประชุมบุคลากรทุกกลุ่มงานระดม
ความคิดเห็น เพื่อตรวจสอบและระบุ
ความรู้ที่จ่าเปน็ต้องใช้ในการเพิม่
สมรรถนะในการปฏบิัติงานดา้นการรับ
สมัครนักศึกษา 

พ.ย.-ธ.ค.58  
1.คณะกรรมการบริหารส่านักฯ พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อจัดท่าแผนการ
จัดการความรู้ภายในหน่วยงาน และด่าเนนิงานสว่นตา่ง ๆ ทา่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ 
2.ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการเลือกองค์ความรู้ที่อยู่ในความต้องการ
ของบุคลากรส่วนใหญ่ภายในหน่วยงาน คร้ังที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2558 องค์ความรู้ที่
เลือกคือ การพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
3.ประชุมคณะกรรมการบริหารส่านักฯ ในการด่าเนนิงานตามกรอบองค์ความรู้ที่บุคลากรได้
คัดเลือกตามแผนการจัดการความรู้ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 

 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
ทบทวนรูปแบบการด่าเนินงานใน
ปัจจุบันและปรับให้ทันสมัย 
 

พ.ย.-ธ.ค.58 

 

 
1.คณะกรรมการบริหารส่านักฯ ประชุมทบทวนกระบวนการ/ขัน้ตอนการรับสมัครนักศึกษาที่ใช้
ด่าเนินการในรอบปีการศึกษา 2558  
2.จัดท่าแผนผังกระบวนการรับสมัครนักศึกษา ที่ได้มีการทบทวน ปรับปรุงให้มีความทันสมัย 

 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

1.จัดเตรียมระบบงานสา่หรับการ
จัดเก็บความรู ้
2.จัดท่าคู่มือกระบวนการรับสมคัร 

พ.ย.-ธ.ค.58 

 

 
1.พัฒนาระบบสนบัสนนุการดา่เนินการรับสมัคร และปรบัปรุงชอ่งทางการรับสมัคร  
2.จัดท่าคู่มือการรับสมัครให้มีรายละเอียดที่เป็นปัจจุบนั และสอดคล้องกับความต้องการรับ
นักศึกษาของแต่ละสาขาวชิา  
3.ปรับปรุงระบบการบนัทึกข้อมูลใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่  

 
กลุ่มงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
คณะกรรมการฯ ประชุมกลั่นกรอง
ความรู้ที่มีอยู ่

 
ช่วงระยะเวลา
จัดโครงการ 

 
     น่าประเด็นปัญหา อุปสรรคในการด่าเนินการรับสมัครนักศึกษา และแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง ทีไ่ด้จากข้อเสนอแนะของผู้เก่ียวข้อง มากลั่นกรองแนวทางตา่ง ๆ ทีไ่ด้ และสรุปเปน็
แนวทางในการด่าเนนิงาน ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 

 
คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

5 การเข้าถึงความรู้ 
จัดท่าเอกสารเผยแพร่ และเว็บไซต์
หน่วยงาน 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

 
     ส่านักสง่เสริมพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ รวมรวม และเผยแพร่ความรู้/แนวปฏบิัติทีไ่ด้จาก
การกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ผู้เก่ียวข้อง ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ศึกษาเรียนรู้ 
น่าไปปฏบิัติ สรา้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตงิานด้านการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน  และสามรถเข้าศึกษาได้ตลอดเวลาที่ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=qa_km 

 
คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร ภายในหน่วยงาน 
 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

 
   คณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับคณะผู้บริหารสา่นักฯ ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน 
เพื่อแบ่งปัน แลกเปลีย่นความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง และน่ามา
จัดท่าเปน็แนวปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และการประชุมกลุ่มย่อยก่อนการด่าเนนิการรับ
สมัครนักศึกษา  

 
บุคลากรที่

เก่ียวข้องทุกคน 

7 การเรียนรู้ 
1.น่าความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้
กับการให้บริการ 
2.มีการประชุมสรุปผลการดา่เนนิงาน 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

 
   บุคลากรภายในหน่วยงาน นา่วิธีปฏบิัติที่ได้จากการแลกเปลีย่น มาใช้ในการด่าเนนิการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ รอบ 2 ระหว่างวันที่ 6-17  มิถุนายน  2559  
รายละเอียดการรับสมัคร ช่องทางรับตรง http://apr.nsru.ac.th/New_regis/Regis_page.php 
และช่องทางรับสมัครออนไลน์ 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/


ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลีย่น

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

คณะกรรมการประเมิน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเปน็คณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

กลุ่มงาน
บริหารส่านัก 

2 การสื่อสาร พ.ย. 58-ม.ค. 59 1.จัดท่าเอกสารเผยแพร่ กนะบวนการรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บไซตส์่านัก 
2.ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการรับสมคัรนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

3 กระบวนการและเครื่องมือ ม.ค.59 1.เผยแพร่เอกสาร/กิจกรรมที่เก่ียวข้องผ่านสื่อออนไลน์ตา่ง ๆ ของหน่วยงาน 
2.เผยแพร่และแลกเปลีย่นเรียนรู้กับบุคคลภายในหนว่ยงาน 
 

กลุ่มงาน
บริหารส่านัก 

4 การเรียนรู ้ ม.ค.-มิ.ย.59 เผยแพรค่วามรู้ แนวปฏิบัติกระบวนการรับสมัครนักศึกษา ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

5 การวัดผล ก.ย.59 ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาดา่เนินการ คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ก.ย.59 ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาดา่เนินการ คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
1.กระบวนการรับสมัครนักศึกษา ได้รับการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติ ให้มีความหลากหลาย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้

มีความกระชับ รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ่าแป็น  
2.มีแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการด่าเนินการรับสมัคร จนถึงการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

 

  



 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. บุคลากรส่วนใหญ่ที่เก่ียวข้องในแผนการจัดการความรู้ ให้ความร่วมมือในการด่าเนินการอย่าง

จริงจัง  
2. ผู้บริหารให้ความส่าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3. คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด่าเนินงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. ช่วงระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานไม่ตรงกัน ท่าให้ไม่สามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างพร้อมเพรียงกัน 
2. การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้ มาปรับใช้กับงานของบุคลากร ท่าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจาก

บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์การน่าไปใช้ 
3. การพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปัจจุบันได้น่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ

ปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาระบบนั้น จ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใชงบประมาณ เพ่ือการจัดซื้อ
อุปกรณ์ วัสดุ หรือส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งการจัดซื้อเพ่ือพัฒนาระบบในครั้งเดียว จะท่าให้ใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง 
 


