รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่อง “เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสือ่ สารในงานสํานักงาน”
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

~๒~

คํานํา
รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น โครงการ/กิจ กรรมของสํ านั ก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
โครงการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน
งานสํ านั กงาน” เมื่ อวั น อั งคารที่ ๑๘ มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห องประชุ มบุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร อาคารหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีวัตถุประสงคเพื่อให
บุคลากรเกิ ด ความรู ความเข าใจ เกี่ ย วกั บ งานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกตอง เพื่อให
บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถเขียนหนังสือราชการรวมถึงการเขียนบันทึกขอความ ไดอยางมี
ประสิ ทธิภ าพและเป น ไปในรูป แบบทิ ศทางเดียวกัน และเพื่ อให บุคลากรสํานั กศิล ปะและวัฒ นธรรมสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันไดในเบื้องตน เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเพิ่มศักยภาพและสงเสริมใหคณะผูบริหาร
คณาจารย เจาหนาที่บุคลากรไดนําความรูที่ไดรับการการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาประยุกตใชในหลักการปฏิบัติงาน
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดตอไปในอนาคต
จากผลการดําเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรมดังกลาว จะกอให เกิดประโยชน แกคณะผูบ ริหาร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของสํานัก
ศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานดานตางๆ เกิดเปน
แนวทางและนําไปตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่นๆ ตอไปไดในอนาคต
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูจัดทํา
มิถุนายน ๒๕๖๒

~๓~

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา
ชื่อโครงการ
ชื่อผูรับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
ตั้งเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ชื่อผูเสนอโครงการ และชื่อผูอนุมัติโครงการ
สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน
กําหนดการ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
สวนที่ ๓ บทสรุป
รายงานสรุปความพึงพอใจ/แบบสอบถาม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
สรุปผลการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ภาคผนวก
ผนวก ก. แบบความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน
ผนวก ข. เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
ผนวก ค. รูปภาพประกอบ

~๔~

สวนที่ ๑ บทนํา

~๕~

แผนปฏิบัติงานโครงการ
ประเภทเงิน
แผนงาน
ชื่อโครงการ
หนวยงาน

( ) งบประมาณแผนดิน ( ) กศ.บป. ( ) กศ.ยช. ( ) กศ.บศ. ( ) อื่นๆ
ประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในงานสํานักงาน”
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑. ชื่อโครงการ การจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในงานสํานักงาน”
๒. หลักการและเหตุผล
การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปน
ผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) เปนกิจกรรมที่ใหกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งรวมกัน มารวมตัวกัน เพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมุงหวังใหกิจกรรมดังกลาวเปนการสรางความเขาใจหรือ
พัฒนาแนวปฏิบัติในการทํางานในเรื่องตางๆ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหนวยงานที่จําเปนตองมีองคความรู
ตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา โดยไดมีการนําเครื่องมือการจัดการความรูมาชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในการนําเครื่องมือการจัดการความรูที่สนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะของบุ คลากร และการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพของการปฏิ บั ติงานมาอย างต อเนื่ อง โดยการสํารวจความ
ตองการอบรมการจัดการความรูในองคกร (KM) ประกอบดวย
๑. การพัฒนาฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ
๒. กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ
๓. เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน
จากการวิเคราะหความตองการอบรมการจัดการความรูในองคกร (KM) พบวาบุคลากรของสํานักศิลปะ
และวัฒ นธรรม ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอเรื่อง “เทคนิคการใชภ าษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน”
มากที่สุด
ดังนั้ น สํ านั กศิ ลปะและวัฒ นธรรม จึงไดจัดทํ าโครงการแลกเปลี่ ยนเรียนรูเกี่ยวกับ งานสารบรรณและ
หลั กการเขี ยนหนังสือราชการ เพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิ ดเห็น ภายในองคกร เพื่อใหบุคลากรไดรับ
ความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูหัวขอดังกลาว ทั้งนี้เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความถูกตอง และ
เปนไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน ไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อให บุ คลากรเกิดความรู ความเข าใจ เกี่ย วกับ งานสารบรรณและหลักการเขียนหนั งสื อราชการที่
ถูกตอง
๒. เพื่อใหบุ คลากรของสํานักศิลปะและวัฒ นธรรมสามารถเขียนหนังสือราชการรวมถึงการเขีย นบั นทึ ก
ขอความ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน

~๖~
๓. เพื่อใหบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดในเบื้องตน
๔. เปาหมาย
๔.๑ เชิงปริมาณ
๔.๑.๑ คณะผูบริหาร คณาจารย หัวหนากลุมงาน เจาหนาที่บุคลากรของประจําสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๑๒ คน
๔.๑.๒ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๑.๓ ผูเขารวมโครงการเกิดความรู ความเขาใจ หลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
๔.๑.๔ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๒ เชิงคุณภาพ
๔.๒.๑ บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถเขียนหนังสือราชการรวมถึงการเขียน
บันทึกขอความ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๖. สถานที่
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๗. งบประมาณโครงการ
เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๘๐๑๕๕ จํานวน ๕,๔๐๐ บาท
คาตอบแทน
วิทยากรภายใน จํานวน ๑ ทาน จํานวน ๖ ชัว่ โมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท
คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑๒ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๑ วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๑๒ คน ๆ ละ ๒๕ บาท จํานวน ๒ มื้อ
รวม
๘. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
๘.๑ วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําคําของบประมาณ
- จัดทําโครงการ
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงานตามโครงการ
๘.๒ ดําเนินงานตามแผน
- ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ
- ประสานงานบุคคล หนวยงานที่เกี่ยวของ
๘.๓ ตรวจสอบ/ ประเมินผล

๓,๖๐๐ บาท
๑,๒๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
๕,๔๐๐ บาท

~๗~
- ประชุมติดตามความกาวหนาในการเตรียมการ
- จัดทําแบบประเมินใหผูเขารวมโครงการแสดงความคิดเห็น
- จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
๘.๔ ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
- ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดําเนินโครงการ
- แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินโครงการ
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. บุคลากรเกิดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกตอง
๒. บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถเขียนหนังสือราชการรวมถึงการเขียนบันทึกขอความ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน
๓. บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดในเบื้องตน
๑๐. การประเมินผล
๑. บุคลากรผูเขารวมโครงการ
๒. ประเมินผลจากแบบประเมินความรูความเขาใจหลังจากการเขารวมโครงการ
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ

............................................................

ลงชื่อ..........
(นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์)
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

๑๓. ความเห็นของผูบริหาร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................

ลงชื่อ..........
(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

~๘~
๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...........................................

ลงชื่อ...........................
(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

~๙~

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

~ ๑๐ ~
กําหนดการ
โครงการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่อง “เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน”
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปดโครงการ
โดย อาจารยภาสกร วรอาจ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง “การเขียนเอกสารราชการ หนังสือภายนอก”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนิกา พรหมมาศ
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การเขียนเอกสารราชการ หนังสือภายใน”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนิกา พรหมมาศ
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง “การเขียนบันทึกตอเนื่องและการเกษียนหนังสือ”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนิกา พรหมมาศ
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. ขอซักถาม/ตอบปญหา เรื่อง “งานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือ
ราชการ”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนิกา พรหมมาศ
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
**************************

~ ๑๑ ~

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ๐๔๘/๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น การจั ด ทํ าระบบการจั ด การความรู ดํ าเนิ น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และก อ ให เกิ ด
ประสิทธิผลในดานการจัดการความรู สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูระดับ
หน วยงาน กํากับ ดู แลและสนั บ สนุ น การดําเนิ นงาน เพื่อใหบ รรลุ วัตถุป ระสงคต ามแผนการจัดการความรูของ
หนวยงาน พรอมทั้งติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และคณะกรรมการประจําสํ านั กตามลํ าดั บ คณะกรรมการจัดการความรูระดั บ สํานั ก ประกอบด วยผูบ ริห าร
หัวหนางาน และบุคลากรภายในหนวยงาน ดังนี้
๑. นายภาสกร วรอาจ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชุณษิตา นาคภพ
รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
กรรมการ
๔. นายธีรพร พรหมมาศ
กรรมการ
๕. ผูชว ยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง
กรรมการ
๖. นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
กรรมการ
๗. นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กําหนดยุทธศาสตร ใหเกิดการพัฒนาระบบบริหารเพื่อการจัดการองคความรูภายในสํานักสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. จัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร และสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
๓. กํากับ ดูแล หรือจัดวางระบบการติ ดตามความกาวหนาการดําเนิ นงานตามแผนการจัดการ
ความรู
๔. นําผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูไปใชประโยชนในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยวางแผนและประสานงานเพื่อใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายใน
หนวยงาน
๕. สนับสนุน สงเสริม และดําเนินการเพื่อใหมีการเผยแพรองคความรู โดยใชชองทางการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดมีการ
แลกเปลี่ย นความรู ประสบการณ การทํ างาน และข อมู ลที่ เป น ประโยชน ตอการพัฒ นาการ
ปฏิบัติงาน

~ ๑๒ ~
๖. วางแผนการดําเนินงานเพื่อใหมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งมีการเผยแพรให
เปนแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับหนวยงานอื่น ๆ ที่สนใจ
๗. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป เพื่อเสนอตอผูมี
อํานาจหรือตอคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๘. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

~ ๑๓ ~

สวนที่ ๓ บทสรุป

~ ๑๔ ~

รายงานสรุปความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
๑. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง เพื่อคัดเลือกฉบับสมบูรณ
เอาไวสําหรับวิเคราะห
๒. เมื่อไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยมีเกณฑในการประเมิน
และวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก
๒.๕๑ - ๓.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอย
๑.๐๐ – ๑.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง
“เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน” เมื่อวัน อังคารที่ ๑๘ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอง
ประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค เก็บขอมูลจากผูเขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๔
หญิง
๘
รวม
๑๒

รอยละ
๓๓.๓๓
๖๖.๖๗
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ไมเกิน ๒๐ ป
๐
๒๑ – ๓๐ ป
๑
๓๑ – ๔๐ ป
๘
๔๑ – ๕๐ ป
๓
๕๑ – ๖๐ ป
๐
๖๑ ปขึ้นไป
๐
รวม
๑๒

รอยละ
๐
๘.๓๓
๖๖.๖๗
๒๕.๐๐
๐
๐
๑๐๐

~ ๑๕ ~
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานะผูตอบแบบประเมิน
สถานะ
จํานวน (คน)
ขาราชการ
๑
พนักงานมหาวิทยาลัย
๑๐
พนักงานราชการ
๑
ลูกจางชั่วคราว
๐
รวม
๑๒

รอยละ
๘.๓๓
๘๓.๓๔
๘.๓๓
๐
๑๐๐

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
ประเด็นความคิดเห็น
ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑. ความเหมาะสมวันและระยะเวลา
๒. ความเหมาะสมของกําหนดการ
๓. ความเหมาะสมของสถานที่
๔. ความเหมาะสมของเอกสาร
ดานความรู ความเขาใจ
๕. ความรู ความเขาใจ กอน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเ ทคนิคการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน
๖. ความรู ความเขาใจ หลัง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเ ทคนิคการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน
๗. ความรูความเขาใจเรื่องเทคนิคการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน
ดานการนําความรูไปใช
๘. สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
๙. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชนได
๑๐. สามารถนําความรูไปเผยแพร/
ถายทอดได

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง

รอยละ

แปรผล

๗
๘
๙
๘
รวม

๕
๔
๓
๔

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๔.๕๘
๔.๖๗
๔.๗๕
๔.๖๗
๔.๖๗

๙๑.๖๗
๙๓.๓๓
๙๕.๐๐
๙๓.๓๓
๙๓.๔๐

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๐

๐

๖

๖

๐

๒.๕๐

๕๐.๐๐

นอย

๙

๓

๐

๐

๐

๔.๗๕

๙๕.๐๐ มากที่สุด

๘

๔

๐

๐

๐

๔.๖๗

๙๓.๓๓ มากที่สุด

๔.๗๑

๙๔.๒๐ มากที่สุด

รวม
๙

๓

๐

๐

๐

๔.๗๕

๙๕.๐๐ มากที่สุด

๘

๔

๐

๐

๐

๔.๖๗

๙๓.๓๓ มากที่สุด

๘

๔

๐

๐

๐

๔.๖๗

๙๓.๓๓ มากที่สุด

๔.๗๐
๔.๖๙

๙๔.๐๐ มากที่สุด
๙๓.๘๐ มากทีส่ ุด

รวม
รวมทั้งหมด

~ ๑๖ ~
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
๒. สรุปประโยชนที่ทานไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้
๑. ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแนวความคิด ความรู ในการจัดทําแผนจัดการความรู (KM) ในเรื่อง
เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน
๒. ไดทราบถึงวิธีการดําเนินงานในเรื่องเทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน
๓. ไดพัฒนาความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานใหเพิ่มมากขึ้น
๔. ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายซึ่งกันและกัน
๕. สามารถนําความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการปฏิบัติงานจริง

สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๙
คิดเปนรอยละ ๙๓.๘๐ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

~ ๑๗ ~

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน
งานสํ านั กงาน” เมื่ อวั น อั งคารที่ ๑๘ มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห องประชุ มบุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร อาคารหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีวัตถุประสงคเพื่อให
บุ คลากรเกิ ด ความรู ความเข าใจ เกี่ ย วกั บ งานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกตอง เพื่ อให
บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถเขียนหนังสือราชการรวมถึงการเขียนบันทึกขอความ ไดอยางมี
ประสิ ทธิภ าพและเป น ไปในรูป แบบทิ ศทางเดียวกัน และเพื่ อให บุ คลากรสํานักศิล ปะและวัฒ นธรรมสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันไดในเบื้องตน เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเพิ่มศักยภาพและสงเสริมใหคณะผูบริหาร
คณาจารย เจาหนาที่บุคลากรไดนําความรูที่ไดรับการการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาประยุกตใชในหลักการปฏิบัติงาน
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดตอไปในอนาคต
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงานในครั้งนี้ทําใหคณะผูบริหาร
คณาจารย เจาหนาที่บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เกิดความรู ความ
เขาในในเรื่องเทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน ซึ่งมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณ โดยได มีการประเมิ น ผลการดําเนิน งานใชเครื่องมือในแบบตางๆ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบ
ประเมินความพึงพอใจ การสังเกตการณ หรือการสอบถามความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ เปนตน โดยสรุปความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม สามารถอธิบายไดในลักษณะบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม
ดั งนี้ มี ผู เข า ร ว มโครงการรวมทั้ งสิ้ น จํ านวน ๑๒ คน ซึ่ งได ทํ าการสอบถามตามความเหมาะสม จากแบบ
ประเมิน ผลความพึ งพอใจในการจั ดโครงการครั้งนี้ โดยภาพรวมทุกดาน คิด เป น รอยละ ๙๓.๘๐ อยู ในระดั บ
มากที่สุด
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน
งานสํ านั กงาน” เมื่ อวั น อั งคารที่ ๑๘ มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห องประชุ มบุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร อาคารหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคนั้นผลการดําเนินงานที่
ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๑๒ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดั บ ความพึ งพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารว มโครงการ/กิ จกรรม คิ ด เป น รอยละ ๙๓.๘๐
ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๓. ผูเขารวมโครงการเกิดความรู ความเขาใจ หลัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ ๙๕.๐๐ ซึ่งบรรลุ
เปาหมาย
๔. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใช หลังจากไดรับความรู คิดเปนรอยละ ๙๔.๐๐
ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๕. บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถเขียนหนังสือราชการรวมถึงการเขียนบันทึกขอความ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน

~ ๑๘ ~

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รายชื่อผูเขารวม
๑. อาจารยภาสกร วรอาจ
๒. รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
๓. อาจารยธีรพร พรหมมาศ
๔. อาจารยชุณษิตา นาคภพ
๕. ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง
๖. นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
๗. อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
๘. นายปริญญา จั่นเจริญ
๙. นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๑๐. นางชอลัดดา คันธชิต
๑๑. นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
๑๒. นางสาวอารยา พงษพรต

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและงานวิจัยทางวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการฝายกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการฝายบริหารแผนงาน และประกันคุณภาพ
ผูชวยผูอํานวยการ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่อนามัยและสุขาภิบาล

เนื้อหาโดยสรุป
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
ความหมายของงานสารบรรณ
ความหมายของงานสารบรรณ ตามระเบียบขอ ๖ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงงานที่
เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเริ่มตั้งแตขบวนการเริ่มแรก จนถึงขั้นทําลายเอกสาร ทั้งนี้เพื่อที่จะไมใหมีการเก็บ
เอกสารที่ไมจําเปนไวในสวนราชการตอไป
ความสําคัญของงานสารบรรณ
๑. เปนเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่นๆ ของหนวยงาน
๒. เปนเครื่องมือที่ใชในการอางอิง
๓. เปนเครื่องมือที่ชวยในการบริหารราชการ
๔. เปนหลักฐานราชการที่มีคุณคา
๕. เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร
๖. เปนเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่นๆ ของหนวยงาน
๗. เปนเครื่องมือที่ใชในการอางอิง
๘. เปนเครื่องมือที่ชวยในการบริหารราชการ
๙. เปนหลักฐานราชการที่มีคุณคา
๑๐. เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร

~ ๑๙ ~
ความหมายของหนังสือราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
๑) หนังสือสวนราชการมีไปถึงสวนราชการ
2) หนังสือสวนราชการมีไปถึงหนวยงานที่มิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอก
3) หนังสือที่หนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีไปถึงสวนราชการ
4) เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
5) เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
6) ขอมูลขาวสาร หรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ชนิดของหนังสือราชการ
หนังสือราชการ มี ๖ ชนิด คือ
๑. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีการ ใชติดตอระหวาง
สวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก ใชกระดาษครุฑ
๒. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีการนอยกวาหนังสือ
ภายนอก ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ
๓. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบและลงชื่อยอกํากับ
ตรา ใชกระดาษครุฑ
หนังสือประทับตรา ใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ดังนี้
๑. การขอรายละเอียดเพิ่ม
๒. การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
๓. การตอบรับทราบ ที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน
๔. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลว
๕. การเตือนเรื่องที่คาง
๖. เรื่องหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนด โดยทําเปนคําสั่ง

ใชกระดาษครุฑ

๔. หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด คือ
๑) คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย

๒) ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว เพื่อเปนหลักปฏิบัติงาน
เปนประจํา ใชกระดาษครุฑ
๓) ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช โดยอาศัยอํานาจ
ของกฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษครุฑ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ มี ๓ ชนิด คือ
๑) ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษครุฑ

~ ๒๐ ~
๒) แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลง เพื่อทําความเขาใจ ใน
กิจการของทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษครุฑ
๓) ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ
๖. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ มี ๔ ชนิด คือ
๑) หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแกบุคคล นิติบุคคล
หรือหนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไป ใชกระดาษครุฑ
๒) รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม
และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน
๓) บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชา
สั่งการแกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกัน ใน
การปฏิบัติราชการ ใชกระดาษบันทึกขอความ
๔) หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากกากรปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถาย ฟลม แถมบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือหนังสือ
ของบุคคลภายนอกที่เจาหนาที่รับเขาทะเบียนหนังสือราชการ แลวมีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรมจะกําหนด
ขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง
สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง เปนตน
หนังสือติดตอราชการ ประกอบดวย
๑. หนังสือภายนอก
๒. หนังสือภายใน
๓. หนังสือประทับตรา
๔. บันทึกเสนอ คือหนังสือติดตอภายในหนวยงาน ผูใดลงนามก็ได ไมใชกระดาษ
บันทึกขอความก็ได เปนทางการหรือไมก็ได และเขียนดวยลายมือหรือพิมพก็ไดเชนกัน
ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ
หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือที่ตองจัดสง และดําเนินการทาง
สารบรรณ ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน ๓ ประเภท ไดแก
 ดวนที่สุด

เปนหนังสือที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น

 ดวนมาก เปนหนังสือที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติโดยเร็ว
 ดวนเปนหนังสือที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได
ใหระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท ใหเห็นไดชัดบน
หนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไวในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ โดยใหระบุคํา
วา ดวนที่สุด ดวนมาก หรือดวน ตามชั้นความเร็วของหนังสือราชการ
ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายใน แลวลงวัน
เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซึ่งระบุบนหนาซองภายใน
เวลาที่กําหนด

~ ๒๑ ~

หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการ
ขั้นตอนการดําเนินการ

๑. ศึกษาและจดจํารูปแบบของหนังสือราชการ (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ) ใหถูกตองและแมนยํา
๒. เขาใจในโครงสรางของหนังสือราชการแตละชนิด เชน หนังสือภายนอก หนังสือภายใน
หนังสือประทับตรา เปนตน
๓. จับประเด็นของเรื่องที่จะราง
๔. บอกความประสงคใหชัดเจน เพื่อใหผูรับสามารถพิจารณาไดอยางรวดเร็ว
๕. กรณีมีความประสงคหลายขอ ใหแยกเปนขอ ๆ
๖. กรณีจําเปนจะตองอางตัวบทกฎหมาย หรือตัวอยางใหระบุใหชัดเจน เพื่อใหผูรับคนหา
มาตรวจสอบไดสะดวก
๗. ใชถอยคํากะทัดรัด ไดใจความ
๘. ใชถอยคําเปนภาษาราชการ
๙. การใชถอยคําปฏิเสธ ใหใชภาษาที่นุมนวล รื่นหู
๑๐. หลีกเลี่ยงถอยคําที่เปนคําซ้ําซอน คําฟุมเฟอย
๑๑. การใชอักขระวิธี ตัวสะกด ตัวการันต และวรรคตอนใหถูกตอง
๑๒. ใชคําราชาศัพทใหถูกตอง
๑๓. ระมัดระวังในการใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน
๑๔. หลีกเลี่ยงการใชคําที่เปนภาษาตางประเทศใหมากที่สุด
๑๕. ไมใชคําที่ใชในโฆษณา
๑๖. อานและตรวจทานความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการที่ดี
หลัก ๕c นั้น คิดคนเพื่อการจดจําที่งายขึ้น ไดแก
๑. ถูกตอง (Correct)
๒. ชัดเจน (Clear)
๓. รัดกุม (Confirm)
๔. กะทัดรัด Concise (Concise)
๕. การโนมนําสูจุดประสงค (Convince)

~ ๒๒ ~
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๑. ผู บ ริห ารทุ กระดั บ ของหน วยงาน ใหความสําคัญ ดานการจัดการความรู เพื่อการพัฒ นาระบบงาน
บุคลากรและสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยฯ
๒. บุคลากรในสํานักฯ มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
๓. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น และเขาถึงขอมูลซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเทคนิคการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารในงานสํานักงาน
๔. บุคลากรของสํานักฯ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน
๕. ทําใหบุคลากรในสํานักฯ เกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง
๖. มีเครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และนํามาประยุกตและพัฒนาการปฏิบัติงานให
ดียิ่งขึ้น
๗. มีการพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานโดยใชองคความรูที่เหมาะสม ทันสมัย และถูกตอง ทําใหผล
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

~ ๒๓ ~

ภาคผนวก

~ ๒๔ ~

ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม/ แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่อง “เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน”
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอนตามความ
เปนจริง เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
๑. เพศ
 ชาย
 หญิง
๒. อายุ
 ไมเกิน ๒๐ ป
 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. สถานะ
 ขาราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจางชั่วคราว
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ประเด็นความคิดเห็น
ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑. ความเหมาะสมวันและระยะเวลา
๒. ความเหมาะสมของกําหนดการ
๓. ความเหมาะสมของสถานที่
๔. ความเหมาะสมของเอกสาร
ดานความรู ความเขาใจ
๕. ความรู ความเขาใจ กอน การแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน
๖. ความรู ความเขาใจ หลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน
๗. ความรูความเขาใจเรื่องเทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน
งานสํานักงาน

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

นอยที่สุด
๑

~ ๒๕ ~
ประเด็นความคิดเห็น
ดานการนําความรูไปใช
๘. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
๙. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๐. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดได

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

นอยที่สุด
๑

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒. สรุปประโยชนที่ทานไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอขอบคุณในความกรุณาที่ทานไดตอบแบบสอบถาม
เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในโอกาสตอไป

~ ๒๖ ~

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลที่เกี่ยวของ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ อว ๐๖๑๖.๐๔/๐๒๑
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร

โทร. ๑๑๓๕

เรียน ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชนิกา พรหมมาศ
สิ่งที่สงมาดวย โครงการและกําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดจัดโครงการจัดการความรู
(km) เรื่ อ ง “เทคนิ ค การใช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารในงานสํ านั ก งาน” ของสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรเกิดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ
ที่ถูกตอง และบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินงานของสํานักฯ ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาแลววาทานเปนผูที่มี
ความรูความสามารถ จึงขอเรียนเชิญทานเปนวิทยากรในงานดังกลาว ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห อ งประชุ ม บุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร อาคารหอวั ฒ นธรรม จั งหวั ด นครสวรรค
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหเกียรติเปนวิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

~ ๒๗ ~

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ อว ๐๖๑๖.๐๔/๐๒๒
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเปนวิทยากร

โทร. ๑๑๓๕

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดจัดโครงการจัดการ
ความรู (km) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในเรื่อง “เทคนิคการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน” ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมบุญชูโรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานั กศิลปะและวัฒ นธรรม พิจารณาแลวเห็ นวา ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ชนิก า พรหมมาศ
เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณสูง เหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนวิทยากรในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อใหการ
จัดโครงการ/กิจกรรมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงขออนุญาตใหบุคลากรดังกลาว เปนวิทยากรตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

~ ๒๘ ~

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม
โครงการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่อง “เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสํานักงาน”
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

~ ๒๙ ~

