
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู ประจําป 2560 (รอบ 12 เดือน) 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

องคความรูท่ี 1 

สวนท่ี 1 รายละเอียดองคความรู 

ชื่อองคความรู : การจัดระบบการใหบริการที่เปนเลิศ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาสูสากล 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพฒันาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพงึพอใจแก

ผูรับบริการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. บุจํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 

                           2. มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 

                           3. บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 

                           4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
 

สวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู 

ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 
1 การบงชี้ความรู 

 
พ.ย.-ธ.ค. 59 1.คณะกรรมการบริหารสํานักฯ พิจารณาแตงตัง้คณะกรรมการจัดการความรู เพื่อจัดทําแผนการ

จัดการความรูภายในหนวยงาน และดําเนนิงานสวนตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการความรู 
2. ทําการวิเคราะหองคกร เพื่อตรวจสอบองคความรูดานการใหบริการที่มีอยูในปจจุบนั และองค
ความรูที่ตองการเพิ่มเติม 
3.ประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อระดมความคิดในการเลือกองคความรูที่อยูในความตองการ
ของบุคลากรสวนใหญภายในหนวยงาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยองคความรูที่เลือกคือ 
“การจัดระบบการใหบริการที่เปนเลิศ มุงเนนการสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ” 
4.ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ในการดําเนนิงานตามกรอบองคความรูที่บุคลากรได
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. จัดหาคูมือและตัวอยางการเขียนผังกระบวนการดาํเนินงาน 
3. คณะกรรมการบริหารสํานัก ประชุมรวมกันเพื่อคนหาบุคคล/ผูเชี่ยวชาญ/ผูมีความรูดานเทคนิค/

หัวใจของการใหบริการ ที่จะสามารถรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหแนวคิดในการบริการแก

บุคลากร ภายในหนวยงาน โดยที่ประชุมเห็นพองรวมกันวา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพนัธ  

กุศลสถิตย  เปนผูมีความเชียวชาญ ในการสรางแรงจูงใจ และการสรางทัศนคติที่ดีในการใหบริการ 

ภายใตสภาวะตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน จดัโครงการสงเสริมการจัดการความรู เพื่อ

พัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมดุสิตา มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

4. คัดเลือกหนวยงานที่มีรูปแบบการใหบริการที่เปนเลิศ และมลีักษณะของการดําเนนิงานที่

คลายกัน เพื่อเปนแบบอยางในการใหบริการและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยหนวยงานที่คัดเลือก

ไดแก สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย โดยจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
 

พ.ย. 
และ 

ม.ค.-เม.ย. 

1. พัฒนาระบบสนบัสนนุการดาํเนินการจัดเก็บและเผยแพรความรู ที่เพจการจัดการความรูของ

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

2. จัดโครงรางหมวดหมูของความรูที่ได โดยแบงออกเปน  
    2.1 กลุมองคความรูที่อยูภายในตัวบุคคล  
    2.2 กลุมองคความรูที่ชัดแจง แสวงหาไดจากแหลงความรูทัว่ไป  

กลุมงาน
บริหาร
สํานักงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

 

พ.ย. 59 
และ พ.ค. 60 

นําแนวทางการพัฒนาปรับปรุง แนวคิด หลักการใหบริการที่ไดจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูมาทําการทบทวน มากลัน่กรองสรุปเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี ้
   1. บุคลากรภายในหนวยงานทําการทบทวนกระบวนการทํางาน เพื่อการลดข้ันตอนการ
ใหบริการใหมีความกระชับ รวดเร็ว  
   2. ดําเนินการปรับปรุงทบทวนแบบฟอรมระบบรับ-คืนคํารองงานทะเบียนและประมวลผล  
   3. พัฒนาระบบสนบัสนนุการใหบริการ โดยผานเครือขายออนไลน  
 

บุคลากรทุกคน 



ลําดับ กิจกรรม (ระบุรายละเอียด) ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ 
5 การเขาถึงความรู 

จัดทําเอกสารเผยแพร และเว็บไซต

หนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

สํานักสงเสริมพัฒนาฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บ รวมรวม และเผยแพรความรู/แนวปฏิบัติที่ไดจากการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ผูเก่ียวของ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานไดศึกษาเรียนรู นาํไป
ปฏิบัติ สรางความรูความเขาใจในการปฏิบัตงิานดานการใหบริการ และการลดรอบการใหบริการ 
เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และสามรถเขาศึกษาไดตลอดเวลาที่ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=qa_km 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

บุคลากร ภายในหนวยงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

คณะกรรมการจัดการความรู รวมกับคณะผูบริหารสาํนักฯ ประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อ
แบงปน แลกเปลี่ยนความรูทีผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการและผูเก่ียวของ และนาํมาจดัทํา
เปนแนวปฏิบัติในการใหบริการ และการจัดทาํรูปเลมกระบวนงาน ของบุคลากรสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 

7 การเรียนรู 

1.นําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปปรับใช

กับการใหบริการ 

2.มีการประชุมสรุปผลการดาํเนนิงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

บุคลากรภายในหนวยงาน นําวธิีปฏิบัติทีไ่ดจากการแลกเปลี่ยน มาใชในการดาํเนินการทบทวน 
กระบวนการใหบริการที่มุงเนนสรางความพงึพอใจแกผูรับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
ผลที่ไดจากการแลกเปลีย่นเรียนรู มีดังนี ้
   1. หนวยงานทบทวนกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานแกผูมีสวนได
สวนเสีย  
   2. ปรับปรุงแบบฟอรมใหบริการคํารองโดยใหบริการผานระบบออนไลน 
   3. นําเครือขายสารสนเทศ มาสนบัสนุนการใหบริการนอกพืน้ที่  

คณะผูบริหาร 

  



สวนท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การเตรียมการและปรับเปลีย่น

พฤติกรรม 

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

คณะผูบริหาร 

2 การสื่อสาร 

 

 1.จัดทําเอกสารเผยแพร กระบวนการรับสมัครนักศึกษาผานเว็บไซตสํานัก 

2.ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติในการทบทวนกระบวนการใหบริการ เมื่อวันที่ 30 

พฤษภาคม  2560 ณ หองประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2  

กลุมงาน

บริหาร 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ ก.ค.-ส.ค.60 1.เผยแพรเอกสาร/กิจกรรมที่เก่ียวของผานสื่อออนไลนชองทางตาง ๆ ของหนวยงาน 
2.เผยแพรและแลกเปลีย่นเรียนรูกับบุคคลภายในหนวยงาน 

กลุมงาน

บริหาร 

4 การเรียนรู 

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

กระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง 

2. จัดโครงการสงเสริมการพัฒนาการใหบริการ “พัฒนาคน พัฒนางาน ดวยการ

ใหบริการท่ีเปนเลิศ” เม่ือวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2560 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการ

ใหบริการท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

3. นําความรูไปใชในการใหบริการแกผูมีสวนไดเสีย โดยสงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติท่ีดี

ในการใหบริการ ดวยคามเต็มใจ 

คณะผูบริหาร 

5 การวัดผล 

 
ก.ย. 60      หนวยงานประเมินผลการนาํความรูไปใช โดยการใหบุคลากรดําเนินการทบทวนปรับปรุง

การปฏิบัติงานของตนเองในทุกดาน พรอมทั้งออกแบบข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติเพื่อทําการ

เผยแพรใหแกผูรับบริการทราบโดยทั่วกัน  ภายหลงัการนาํแนวปฏิบัติดังกลาวมาใชในการ

ใหบริการ หนวยงานไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ

หนวยงาน ภายใตกระบวนการใหบริการที่ถูกปรับปรุงกระบวนการ/ข้ันตอน โดยมผีลการ

ประเมินความพงึพอใจอยูที่ 4.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

กลุมงาน

บริหาร 

6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

 
ก.ย. 60 ในการปฏิบัติงานใหบรรลผุลสาํเร็จตามที่ตั้งไวนัน้ เกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกกลุม

งาน คณะผูบริหารไดกลาวยกยอง ชมเชย และขอบคุณบุคลากรทุกคน ในการประชุมบุคลากร 

คณะผูบริหาร 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการประชุม คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 

2560 ณ หองประชุม 14808 อาคาร 14 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

สวนท่ี 4 องคความรูท่ีไดรับ 

ชื่อองคความรู :  

องคความรูที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม :  

1.แนวปฏิบัติที่ดีดานการใหบริการโดยการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขามามีสวนชวยในการขับเคลื่อนการปฏิบัตงิานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และสรางความพึงพอใจใหแก

ผูใชบริการ 

2.แนวปฏิบัติที่ดีในการรักษาระยะเวลามาตรฐานการลดรอบการใหบริการ 
 


