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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 6 เดือน) 

หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 6 เดือน) 
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนางานด้วยการพัฒนาจิตใจ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากรสู่สากล 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้: เพ่ือเพ่ิมประสิทธิการการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 1. บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด 

                           2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้  

- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
ประเด็นความรู้ที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติม  
- พิจารณาประเด็นความรู้ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของส านักฯ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

พ.ย. - ธ.ค. 60    1.คณะกรรมการบริหารส านักฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน และด าเนินงานส่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ 
   2. ท าการวิเคราะห์องค์กร เพ่ือตรวจสอบองค์ความรู้ด้านการให้บริการที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และองค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม 
   3.ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือระดมความคิดในการเลือกองค์
ความรู้ที่อยู่ในความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ภายในหน่วยงาน โดยองค์
ความรู้ที่เลือก คือ “การพัฒนางาน และการให้บริการ ด้วยการพัฒนาจิตใจ” 
   4.ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ในการด าเนินงานตามกรอบองค์
ความรู้ที่บุคลากรได้คัดเลือกตามแผนการจัดการความรู้  

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้/ผู้บริหารหน่วยงาน 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้  

- ทบทวนรูปแบบการด าเนินงานใน
ปัจจุบันและปรับให้ทันสมัย 
- ส ารวจข้อมูลเพื่อค้นหาแหล่งความรู้ที่
บุคลากรมีความต้องการ จากแหล่งต่าง ๆ 

ม.ค. 61    1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านการให้บริการ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
   2. จัดหาคู่มือและตัวอย่างการเขียนผังกระบวนการด าเนินงาน 
   3. คณะกรรมการบริหารส านัก ประชุมร่วมกันเพ่ือค้นหาบุคคล/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้มีความรู้ด้านเทคนิค/หัวใจของการให้บริการ ที่จะสามารถร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และให้แนวคิดในการบริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยที่ประชุม
เห็นพ้องร่วมกันว่า คุณพศิน อินทรวงค์ เป็นผู้มีความเชียวชาญ ในการสร้าง
แรงจูงใจ และการพัฒนาจิตใจ ด้วยการน าหลักธรรมะ และปรัชญาชีวิตมาปรับ
ใช้ในการด ารงชีวิต และการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงาน จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาบุคลากร เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้/ผู้บริหารหน่วยงาน 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
- จัดเตรียมระบบสนับสนุนการจัดเก็บ
องค์ความรู้ 
- จ าแนกรายการความรู้เป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น และเรียนรู้ 

ม.ค. 61    1. พัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินการจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ ที่เพจ
การจัดการความรู้ของส านักฯ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=km 
   2. จัดโครงร่างหมวดหมู่ของความรู้ที่ได้ โดยแบ่งออกเป็น  
     2.1 กลุ่มองค์ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล  
     2.2 กลุ่มองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง แสวงหาได้จากแหล่งความรู้ทั่วไป 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้  
- ทบทวนเอกสารความรู้ แนวปฏิบัติที่ได้ 
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

ก.พ. 61 น าแนวทางการพัฒนาปรับปรุง แนวคิด หลักการให้บริการที่ได้จากการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาท าการทบทวน มากลั่นกรองสรุปเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. บุคลากรภายในหน่วยงานท าการทบทวนกระบวนการท างาน เพื่อการลด
ขั้นตอนการให้บริการให้มีความกระชับ รวดเร็ว  
   2. ด าเนินการปรับปรุงทบทวนแบบฟอร์มระบบรับ-คืนค าร้องงานทะเบียน
และประมวลผล  
   3. พัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ โดยผ่านเครือข่ายออนไลน์ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่องค์

ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
ก.พ. – มี.ค. 61 ส านักส่งเสริมพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ รวมรวม และเผยแพร่ความรู้/แนว

ปฏิบัติที่ได้จากการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้ศึกษาเรียนรู้ น าไปปฏิบัติ สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ และการลดรอบการให้บริการ เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และสามรถเข้าศึกษาได้ตลอดเวลาที่ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=qa_km 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   
- จัดท าเอกสารเพ่ือกระจายองค์ความรู้ที่
ได้ไปสู่บุคลากรทุกภาคส่วน 
- จัดให้บุคลากรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน โดยน าแนวทางที่ได้จาก
การอบรม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติ 

มี.ค. 61 คณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับคณะผู้บริหารส านักฯ ประชุมบุคลากร
ภายในหน่วยงาน เพ่ือแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง และน ามาจัดท าเป็นแนวปฏิบัติในการให้บริการ 
ของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

7 การเรียนรู ้โดยส ารวจการน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดองค์ความรู้ 

เม.ย. – ก.ย. 61 อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
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ส่วนที ่3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
- ขอความร่วมมือจากบุคลากรในคณะร่วม
เป็นคณะท างาน 
- รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและชี้แจง
สร้างความเข้าใจ 

ต.ค.– ธ.ค.60 

 

ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

2 การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง 
ดังนี้ 
- จดัประชุมคณะท างาน KM 
- หนังสือเวียน 
- email 
- website 

พ.ย.60 - พ.ค.61 จัดท าเอกสารเผยแพร่ กระบวนการรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ส านัก คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
- คัดเลือกช่องทางในการเข้าถึงความรู้ 
- ก าหนดวิธีการแบ่งปันความรู้ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานใน
คณะท างาน 

ม.ค.–พ.ค. 61 1.เผยแพร่เอกสาร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน 
2.เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลภายในหน่วยงาน 
3.ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานด้วยการพัฒนาจิตใจ เมื่อวันที่ 
29  มีนาคม  2561  ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

4 การเรียนรู ้
- ถ่ายทอดผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้
จากการจัดการความรู้ให้บุคลากรในคณะ
ทราบ 

ตลอดปีการศึกษา 1. ผู้บริหารมอบนโยบายแก่บุลากรภายในหน่วยงาน ให้ด าเนินการทบทวน
ภาระงาน และกระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง 
2. น าความรู้ไปใช้ในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยส่งเสริมให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ด้วยคามเต็มใจ 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

5 การวัดผล โดยการประเมินความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากร 

มิ.ย.–ก.ค. 61 อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ใน

รูปของการกล่าวชมเชย และมอบเกียรติ
บัตรให้บุคลากร 

ก.ค. 61 อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนางานด้วยการพัฒนาจิตใจ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  


