
รายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู ประจําป 2560 (รอบ 9 เดือน) 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

องคความรูท่ี 1 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ช่ือองคความรู : การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลศิ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

หนวยงานผูรบัผิดชอบองคความรู : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาสูสากล 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพ่ือใหบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแก

ผูรับบริการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 1. บจํุานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 

                           2. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 

                           3. บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบคุลากรท้ังหมด 

                           4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 
ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 

1 การบงชีค้วามรู 
 

พ.ย.-ธ.ค. 59 1.คณะกรรมการบริหารสํานักฯ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู เพ่ือจัดทําแผนการ
จัดการความรูภายในหนวยงาน และดําเนินงานสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรู 
2. ทําการวิเคราะหองคกร เพ่ือตรวจสอบองคความรูดานการใหบริการท่ีมีอยูในปจจุบัน และองค
ความรูท่ีตองการเพ่ิมเติม 
3.ประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือระดมความคิดในการเลอืกองคความรูท่ีอยูในความตองการ
ของบคุลากรสวนใหญภายในหนวยงาน เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 โดยองคความรูท่ีเลือกคือ 
“การจัดระบบการใหบรกิารที่เปนเลิศ มุงเนนการสรางความพึงพอใจแกผูรับบรกิาร” 
4.ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ในการดําเนินงานตามกรอบองคความรูท่ีบุคลากรได
คัดเลือกตามแผนการจัดการความรู  

คณะผูบริหาร
หนวยงาน 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 
2 การสรางและแสวงหาความรู 

 
พ.ย.-ธ.ค. 59 

และ 
พ.ค.-มิ.ย.60 

1. ศึกษา รวบรวมขอมูลความรูดานการใหบริการ จากแหลงขอมูลตาง ๆ  
2. จัดหาคูมือและตัวอยางการเขยีนผังกระบวนการดาํเนินงาน 
3. คณะกรรมการบริหารสํานัก ประชุมรวมกันเพ่ือคนหาบุคคล/ผูเชี่ยวชาญ/ผูมีความรูดานเทคนิค/

หัวใจของการใหบริการ ท่ีจะสามารถรวมแลกเปลีย่นเรียนรู และใหแนวคิดในการบริการแก

บุคลากร ภายในหนวยงาน โดยท่ีประชุมเห็นพองรวมกันวา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพันธ  

กุศลสถติย  เปนผูมีความเชยีวชาญ ในการสรางแรงจูงใจ และการสรางทัศนคตท่ีิดใีนการใหบริการ 

ภายใตสภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบตังิาน จัดโครงการสงเสริมการจัดการความรู เพ่ือ

พัฒนาบคุลากร เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมดสุิตา มหาวิทยาลยัราชภัฏ

นครสวรรค 

4. คดัเลือกหนวยงานท่ีมีรูปแบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ และมีลกัษณะของการดําเนินงานท่ี

คลายกัน เพ่ือเปนแบบอยางในการใหบริการและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยหนวยงานท่ีคัดเลือก

ไดแก สาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย โดยจัดโครงการ

แลกเปลีย่นเรียนรูระหวางหนวยงาน เม่ือวันท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2559 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
 

พ.ย. 
และ 

ม.ค.-เม.ย. 

1. พัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินการจัดเก็บและเผยแพรความรู ท่ีเพจการจัดการความรูของ

สํานักฯ http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=km 

2. จัดโครงรางหมวดหมูของความรูท่ีได โดยแบงออกเปน  
    2.1 กลุมองคความรูท่ีอยูภายในตัวบุคคล  
    2.2 กลุมองคความรูท่ีชดัแจง แสวงหาไดจากแหลงความรูท่ัวไป  

กลุมงาน
บรหิาร
สํานักงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

 

พ.ย. 59 
และ พ.ค. 60 

นําแนวทางการพัฒนาปรับปรุง แนวคดิ หลักการใหบริการท่ีไดจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูมาทําการทบทวน มากลั่นกรองสรุปเปนแนวทางในการดาํเนินงาน ดังน้ี 
   1. บุคลากรภายในหนวยงานทําการทบทวนกระบวนการทํางาน เพ่ือการลดขั้นตอนการ
ใหบริการใหมีความกระชับ รวดเร็ว  
   2. ดําเนินการปรับปรุงทบทวนแบบฟอรมระบบรับ-คืนคาํรองงานทะเบยีนและประมวลผล  
   3. พัฒนาระบบสนับสนุนการใหบริการ โดยผานเครือขายออนไลน  
 

บุคลากรทุกคน 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถงึความรู 

จัดทําเอกสารเผยแพร และเว็บไซต

หนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

สํานักสงเสริมพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือจัดเก็บ รวมรวม และเผยแพรความรู/แนวปฏิบัตท่ีิไดจากการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ผูเก่ียวของ ใหแกบคุลากรภายในหนวยงานไดศึกษาเรียนรู นําไป
ปฏิบตัิ สรางความรูความเขาใจในการปฏิบัตงิานดานการใหบริการ และการลดรอบการใหบริการ 
เพ่ือใหการปฏิบตัิเปนไปในทิศทางเดยีวกัน  และสามรถเขาศึกษาไดตลอดเวลาท่ี 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=qa_km 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูระหวาง

บุคลากร ภายในหนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

คณะกรรมการจัดการความรู รวมกับคณะผูบริหารสํานักฯ ประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือ
แบงปน แลกเปลีย่นความรูท่ีผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการและผูเก่ียวของ และนํามาจัดทํา
เปนแนวปฏบิัติในการใหบริการ และการจัดทํารูปเลมกระบวนงาน ของบุคลากรสาํนักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

7 การเรียนรู 

1.นําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปปรับใช

กับการใหบริการ 

2.มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

บุคลากรภายในหนวยงาน นําวิธีปฏบิัติท่ีไดจากการแลกเปลีย่น มาใชในการดําเนินการทบทวน 
กระบวนการใหบริการท่ีมุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
ผลท่ีไดจากการแลกเปลีย่นเรียนรู มีดงัน้ี 
   1. หนวยงานทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานแกผูมีสวนได
สวนเสีย  
   2. ปรับปรุงแบบฟอรมใหบริการคํารองโดยใหบริการผานระบบออนไลน 
   3. นําเครือขายสารสนเทศ มาสนับสนุนการใหบริการนอกพ้ืนท่ี  

คณะผูบริหาร 

  



สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

พ.ย.59- ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการดําเนินการการจัดการความรู ตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน ผานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และสงเสริมใหบุคลากรเขามามี
สวนรวมในการเปนคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน 

คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสาร 

 

 1.จัดทําเอกสารเผยแพร กระบวนการรับสมัครนักศึกษาผานเว็บไซตสํานัก 

2.ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏบิัติในการทบทวนกระบวนการใหบริการ เม่ือวันท่ี 30 

พฤษภาคม  2560 ณ หองประชุมดุสติา อาคาร 14 ชั้น 2  

กลุมงาน

บริหาร 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ ก.ค.-ส.ค.60 1.เผยแพรเอกสาร/กิจกรรมท่ีเก่ียวของผานสื่อออนไลนชองทางตาง ๆ ของหนวยงาน 
2.เผยแพรและแลกเปลีย่นเรียนรูกับบคุคลภายในหนวยงาน 

กลุมงาน

บริหาร 

4 การเรียนรู 

 
ก.ค.-ก.ย. 60 1. ผูบรหิารมอบนโยบายแกบุลากรภายในหนวยงาน ใหดําเนินการทบทวนภาระงาน และ

กระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง 

2. นําความรูไปใชในการใหบริการแกผูมีสวนไดเสีย โดยสงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดี

ในการใหบริการ ดวยคามเต็มใจ  

คณะผูบริหาร 

5 การวัดผล 

 
ก.ย. 60 ยังไมถงึรอบระยะเวลาดําเนินการ  

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

 
ก.ย. 60 ยังไมถงึรอบระยะเวลาดําเนินการ  

 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 
ช่ือองคความรู :  

องคความรูทีไ่ดรับจากการจัดกจิกรรม :  

1.แนวปฏิบตัิท่ีดีดานการใหบริการโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวยในการขับเคลื่อนการปฏิบตังิานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และสรางความพึงพอใจใหแก

ผูใชบริการ 

2.แนวปฏิบตัิท่ีดีในการรักษาระยะเวลามาตรฐานการลดรอบการใหบริการ 
 


