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นโยบายการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี
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เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสานักงานอธิการบดี และสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันที่แสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม มีการพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สานักงานอธิการบดี
จึงกาหนดนโยบายการจัดการความรู้ เพื่อเป็นทิศทางในการดาเนินการจัดการความรู้ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ
ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจของสานักงานอธิการบดี
อันจะส่งผลให้สานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
1) สานักงานอธิการบดีมีหน้าที่สนับสนุนให้ความร่วมมือการจัดการความรู้ โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนบริหารจัดการ
ความรู้ ส่งเสริม และดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2) ให้บุคลากรทุกระดับภายในสานักงานอธิการบดี มุ่งเน้นความสาคัญกับการจัดการความรู้ของหน่วยงานในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ ค้นหา
แนวปฏิบั ติที่ดีจากความรู้ ทั้งที่มีอยู่ ในตัว บุคคล และแหล่ งเรียนรู้ อื่นๆ มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ในองค์กร และองค์ความรู้ ประสบการณ์ โดยผู้ บริห ารระดับ
ผู้อานวยการกองมีอิสระ และความคล่องตัวในการพัฒนารูปแบบของกระบวนการการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน
3) สานักงานอธิการบดีจะสร้างระบบการจัดเก็บความรู้ของสานักงานอธิการบดีให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นคลังแห่งความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าถึง
องค์ความรู้นั้น และมีหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่จูงใจ เอื้อต่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ให้ผู้อานวยการกอง เป็นผู้รับผิดชอบ กากับดูแล และดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และรายงานผลการดาเนินงานต่อ ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ส่วนที่ 1
ส่วนนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีห น้าที่พัฒนาความรู้ใน
ส่ว นราชการ เพื่อให้ มีลั กษณะเป็ น องค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ” สอดคล้ องกับพระราชกฤษฎีกา และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก่ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด่าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น
ส่านักงานอธิการบดีได้เล็งเห็นความส่าคัญของการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒน าให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน
เชิงแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยในการด่าเนินงานการจัดการความรู้ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นจึงได้จัดประชุม
คณะกรรมการประจ่าส่ านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการด่าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 20
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบองค์ความรู้ที่จ่าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ”
2) เพื่อให้บุคลากรในส่านักงานอธิการบดีมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
1.3 คาจากัดความ
การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้
ทุ ก คนในองค์ ก รสามารถเข้ า ถึ ง ความรู้ และพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ รู้ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รมี ความสามารถใน
เชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1

- ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท่าความเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค่าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท่างาน งานฝีมือ หรือการคิ ดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
- ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือ
ต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
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ส่วนที่ 2
โครงสร้างการบริหาร
2.1 แผนผังโครงสร้างการบริหาร
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้อานวยการ
กองนโยบายและแผน

ผู้อานวยการกองกลาง

-

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
งานยานพาหนะ
งานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
งานสวัสดิการและหารายได้
งานกิจการคณะกรรมการ
งานตรวจสอบภายใน
งานนิติการ

-

ผู้อานวยการ
กองบริการการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป
งานแผนงานและงบประมาณ
งานติดตามและประเมินผล
งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
งานวิเทศสัมพันธ์

-

งานบริหารงานทั่วไป
งานหลักสูตรและแผนการเรียน
งานทะเบียนและประมวลผล

ผู้อานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
-
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งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานกิจกรรมและกีฬา

ส่วนที่ 3
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3.1 กระบวนการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ
3.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP)
เริ่มต้น

ทบทวนคาสั่งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้

ไม่ลงนาม

เสนอคาสั่งให้อธิการบดี
ลงนาม
ลงนาม

จัดทานโยบายการจัดการความรู้
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จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรูส้ านักงานอธิการบดี
และชี้แจงกรอบการดาเนินงานจัดการความรู้

ทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี

รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
กิจกรรมถอดองค์ความรู้หรือบทเรียนของสานักงาน
อธิการบดี อย่างน้อย 8 ครั้งต่อประเด็นความรู้
นาองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค ARU KM
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2
จัดทาเล่มรายงานองค์ความรู้ที่ได้จาก
การถอดองค์ความรู้หรือบทเรียน
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เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีทไี่ ด้จากกิจกรรมการถอดองค์ความรู้
ของสานักงานอธิการบดี
เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY &
Best Practice SHAR ของมหาวิทยาลัย
สรุปผลการดาเนินงานของ
การจัดการความรู้ ของสานักงานอธิการบดี
เผยแพร่ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3.2 ประเภทของความรู้
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
3.2.1 Individual Knowledge : ความรู้เฉพาะบุคคล เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงานแต่ละคน หรือเป็นความรู้ที่อยู่ในหัวของพนักงาน
3.2.2 Organizational Knowledge : ความรู้ขององค์กร เป็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานที่อยู่ในกลุ่มหรือฝ่ายงานต่างๆ ใน
องค์กร ทาให้เกิดเป็นความรู้โดยรวมขององค์กร
3.2.3 Structural Knowledge : ความรู้ที่เป็นระบบ เป็นความรู้ที่เกิดจากการสร้างหรือต่อยอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการคู่มือ จรรยาบรรณต่างๆ ใน
องค์กร
3.3 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Action Plan) นั้น ได้นาแนวคิดเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management
Process : KM) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM
Action Plan) โดยกระบวนการจัดการความรู้ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนดังแผนภาพในรูปที่ 1 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่จะทาให้เกิด
กระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งรายละเอียด ดังนี้
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1. การบ่ งชีค้ วามรู้
(Knowledge Identification)

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง
ความรู้อยู่ที่ใคร อยูใ่ นรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge
Organization)

จะทาให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์
อย่างไร

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

เรานาความรูม้ าใช้งานได้งา่ ยหรือไม่

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

6. การแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

ความรู้นั้นทาให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่
ทาให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่

7. การเรียนรู้ (Learning)

รูปที่ 3.1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทาให้เกิด
กระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย เราจาเป็นต้องรู้อะไร, ขณะนี้เรามีความรู้
อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่น การสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษาความรู้เก่า, กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทาเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อกรณีเป็ น Tacit Knowledge อาจจัดทาเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่ มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่ งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ ยง,
การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
7) การเรียนรู้ – ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก สร้างองค์ความรู้ >นาความรู้ไปใช้ >เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
3.4 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
สาหรับกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังแสดงในรูปที่ 3.2
รายละเอียด ดังนี้
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การเรียนรู้
(Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล
(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)
กระบวนการ
และเครื่องมือ
(Process & Tools)

การสื่อสาร
(Communication)

การจัดการและ
การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
(Transition and Behavior)

รูปที่ 3.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (ที่มา : Robert Oster Hoff)
1) การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior) - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุกคน
มองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล , กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จชัดเจน
2) การสื่อสาร (Communication) – เช่น กิจกรรมที่ทาให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทา, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้
อย่างไร
3) กระบวนการและเครื่องมือ (Process & Tools) - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้
กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร
4) การเรียนรู้ (Learning) - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและหลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา,
กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง
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5) การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนาผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ดี
ขึ้น, มีการนาผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน
ได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome)
6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Reward) - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรั บเปลี่ยนให้เข้า
กับกิจกรรมที่ทาในแต่ละช่วงเวลา
สานักงานอธิการบดีมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในหน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของหน่วยงาน โดย
การนากระบวนการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงมาเชื่อมโยง เพื่อจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ที่จะทาให้กระบวนการจัดการ
ความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และทาให้การจัดการความรู้ของหน่วยงานมีประสิทธิผลโดยจัดทาเป็นแผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) และ
นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงๆ
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สานักงานอธิการบดีมีการกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State) ที่ต้องการเลือกทา
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของสานักงานอธิการบดี โดยได้ประเด็นความรู้ คือ เทคนิคการประสานงาน
ที่ดี
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3.5 การกาหนดโครงสร้างทีมงาน KM

ประธาน
(CKO)

หัวหน้า

- ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร
- ให้คาปรึกษาแนะนาและร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทางาน

ที่ปรึกษา

และอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับคณะทางาน

- จัดทาแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อนาเสนอประธาน
- รายงานผลการดาเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน
- ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
- ประสานงานกับคณะทีป่ รึกษาและคณะทีมงาน

เลขานุการ
ทีมงาน

- ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการ

- นัดประชุมคณะทางานและทารายงานการประชุม
- รวบรวมรายงานความคืบหน้าการดาเนินงาน
- ประสานงานกับคณะทีมงานและหัวหน้า

- ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รบั มอบหมาย
- จัดทารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ
- เป็น “แบบอย่างทีด่ ”ี ในเรื่องการจัดการความรู้
- เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้
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โครงสร้างทีม KM
1. การประกาศแต่งตั้งโครงสร้างทีมงาน KM ขอให้ระบุถึง ชื่อ-นามสกุล, ตาแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน พร้อมด้วย
รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกตาแหน่ง
2. ทีมงาน KM ที่ต้องดาเนินการตามเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง การจัดแบ่งงานและหน้าที่ ใน Blueprint for Change
เพื่อให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมขององค์กร
3. การพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM เพื่อจะมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการดาเนินการตามเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้
ให้บรรลุผลสาเร็จตามแผนนั้น มีกลุ่มบุคลากรที่ควรพิจารณาดังนี้
3.1 ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการกาหนดโครงสร้างทีมงาน KM
3.2 หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM (Work Process Owner) ควรประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น ,
ผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น
3.3 หน่วยข้ามสายงาน (Cross Functional Unit) ที่ต้องเกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการดาเนินการตามเป้าหมาย KM
เช่น หน่วยงาน IT, ทรัพยากรบุคคล, สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กรฯลฯ ควรประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานนั้น, ตัวแทนผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
3.4 หน่วยงาน /บุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดต้องการมอบหมาย
4. กรณีที่การจัดการความรู้ขององค์กร มีความจาเป็นและสามารถจะจัดสรรงบประมาณได้ เพื่อจะนาเทคโนโลยีด้าน IT มาใช้ ควรจะมีหน่วยงาน IT
เข้าร่วมทีมงาน KM ด้วย
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3.6 การกาหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM (KM Focus Areas and KM Desired State)
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จาเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาของหน่วยงานซึ่งต้องการจะนามาใช้กาหนดเป้าหมาย KM (Desired State)
ในการกาหนดขอบเขต KM ควรกาหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อกระบวนงาน (Work Process) ก่อนเป็นลาดับแรก หรือ อาจกาหนดขอบเขต
KM ตามองค์ความรู้ที่จาเป็นต้องมีในหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อื่นๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมีแนวทางการกาหนดของเ ขต KM (KM
Focus Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) ดังแสดงในรูปที่ 3.3
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1

พันธกิจ/วิสัยทัศน์

2

• ความรู้เกี่ยวกับนักศึกษาหรือผู้รับบริการ
• ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
• ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสั่งสม
• ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
• ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
• ความรู้ที่มีอยูใ่ นบุคลากร
•ฯลฯ

กลยุทธ์

(Work process) กระบวนงาน

(ขอบเขต KM)

3

ความรู้ที่สาคัญต่อองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์

ปัญหา

KM Focus Areas

(เป้าหมาย KM) Desired State of KM Focus Areas
(แผนการจัดการความรู้) KM Action Plans (6 Step model)

การเรียนรู้
(Learning)

การวัดผล
(Measurement)

การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล
(Recognition and
Reward)

กระบวนการ
และเครื่องมือ
(Process Tools)
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การสื่อสาร
(Communication)

การจัดการ
การเปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรม(Transition and
Behavior Management)

รูปที่ 3.3 แนวทางการกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเป้าหมาย KM (KM Desired State)
เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถใช้แนวทางการกาหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพื่อจะช่วยรวบรวมขอบเขต KM และ
นาไปกาหนดเป้าหมาย KM และแผนการจัดการความรู้ ของหน่วยงานใน 6 ขั้นตอน ซึ่งหน่วยงานจะต้องกาหนดขอบเขตของ KM และเป้าหมาย KM ให้ชัดเจน
โดยใช้แนวทางในการเลือกกลยุทธ์ตามองค์ความรู้ที่จาเป็นต้องมีในองค์กร เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผน ปฏิบัติราชการ
ประจาปี นั้น
องค์ความรู้ที่จาเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี สาหรับประเด็น
ความรู้ เพื่อการดาเนินงานการจัดการความรู้ ของสานักงานอธิการบดี สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สานักงานอธิการบดี ได้แก่
1. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
2. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
3. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow chat)
4. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลในระดับชมเชย
5. เทคนิคการประสานงานดีที่ ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดี
6. การบริหารเวลาและงบประมาณ
7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง และพัสดุ
8. การเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ
9. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจา
10. การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
12. การให้บริการระบบงานสารบรรณ
13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ
14. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
15. การบูรณาการการจัดทาแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล
16

16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ
17. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน
โดยเมื่อวันที่วันอังคารที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี มีมติเห็นชอบประเด็นความรู้ “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ” เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดการความรู้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
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ส่วนที่ 4
แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แบบฟอร์ม 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Objective)
ตามคารับรอง
ของตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร
เป้าประสงค์ที่ 4.2 ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 100 1. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
จัดการ
มีระบบการบริหาร ของผู้รับบริการต่อการ
2. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
จัดการที่เป็นเลิศ ให้บริการของ
3. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow
หน่วยงาน
chat)
4. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลใน
ระดับชมเชย
5. เทคนิคการประสานงานดีที่ ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลใน
ระดับดี
6. การบริหารเวลาและงบประมาณ
7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง
และพัสดุ
8. การเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง
และการพัสดุ
9. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจา
10. การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
18

แบบฟอร์ม 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Objective)
ตามคารับรอง
ของตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
สนับสนุน
11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
12. การให้บริการระบบงานสารบรรณ
13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ
14. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ – KM ปี 2562
15. การบูรณาการการจัดทาแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล
16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ
17. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน

ผู้ทบทวน : …………………………………………………………………………..
(นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล) (CKO)
……………………………../……………………………/……………………………..

ผู้อนุมัติ : …………………………………………………………………………..
(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
…………………../……………………………/……………………………..
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : (7) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : ร้อยละ 100
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็นองค์ มกราคม 2562
ระดับความพึง
ร้อยละ ผู้รับบริการทั้งภายใน
ความรู้ที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พอใจของ
100 และนอก
ดาเนินงานให้สาเร็จตามนโยบายและ
ผู้รับบริการต่อการ
เป้าหมายขององค์กร
ให้บริการของ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
หน่วยงาน
คุณภาพการให้บริการร่วมกับ
ผู้มีประสบการณ์
- การพูดคุย สนทนาอย่างไม่เป็นทางการ
- เอกสารการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
โดยมีกระบวนการจัดการความรู้
- ศึกษาทฤษฎี TQM (Total Quality
Management) ซึง่ เป็นระบบบริหาร
คุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความสาคัญสูงสุด
ต่อลูกค้าภายใต้ความร่วมมือของพนักงาน
ทั่วทั้งองค์กรที่จะปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้ ซึง่ TQM เป็นแนวทางที่หลาย
20

ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
อธิการบดี

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : (7) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : ร้อยละ 100
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
- องค์กรนามาใช้ปรับปรุงงาน ระบบ TQM
เป็นระบบที่มองภาพรวมทั้งองค์กร ระบบนี้
ลูกค้าจะเป็นผู้กาหนดมาตรฐานหรือความ
ต้องการ เป็นระบบที่ปรับปรุงการวางแผน
การจัดองค์กร และการทาความเข้าใจใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่
ละระดับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้มี
ความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้
TQM เป็นระบบที่สามารถนาไปใช้ได้กับ
ทุกองค์กร ประสิทธิภาพของการจัดองค์กร
ในระบบนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของทุกคนในการนาองค์กรไปสู่
เป้าหมาย
โดย Total Quality Management
- Total ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
บริหารระบบคุณภาพ
21

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : (7) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : ร้อยละ 100
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
- Quality การสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบของการ
จัดการ
- Management ระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ
(ที่มา
:https://www.gotoknow.org/posts/454678,
2562)
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กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

1

การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้
1.1 จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี คณะกรรมการ
ประจาสานักงาน และคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพของ
สานักงานอธิการบดีเพื่อบ่งชี้ความรู้และพิจารณาว่าจะทาอย่างไรให้
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยคัดเลือกว่าจะ
ใช้เครื่องมืออะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่
ใคร โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของ
สานักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย และประเด็นความรู้ที่จะ
ดาเนินการจัดการความรู้ต้องมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรต่อไป
การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดกิจกรรม KM เพื่อวิเคราะห์ความรู้ที่จาเป็น โดยการถอดองค์
ความรู้ของแต่ละบุคคลจานวน 8 ครั้ง โดยกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
กาหนดแนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/จุด
บกพร่อมที่ควรแก้ไข/การตั้งเป้าหมายรวมกัน/การวางแผนการ

2

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ธันวาคม
2561

มีประเด็นใน
การจัดการ
ความรู้

17
ประเด็น

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

CKO

มกราคม
2562

จานวนครั้ง
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

8 ครั้ง

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

CKO

23

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ลาดับ

3

4

กิจกรรมการจัดการความรู้
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตามและประเมินผล จาเป็นต้องมีองค์
ความรู้อะไรบ้าง มีผลลัพธ์ผู้รับบริการ ดังนี้
1) ทาให้ผู้รับบริการพอใจ
2) ทาให้ผู้รับบริการสุขใจ
3) ทาให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้/กิจกรรมถอดองค์
ความรู้มาจัดให้เป็นระบบ พร้อมแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและ
จัดทาสารบัญ สรุปประเด็นที่จาเป็น และที่เกี่ยวข้อง
วางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีประเด็นดังนี้
1) แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
2) ทาให้ผู้รับบริการพอใจ
3) ทาให้ผู้รับบริการสุขใจ
4) ทาให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ
การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ นามาปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ปรับแก้ไขภาษาและปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 1

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

มกราคมกุมภาพันธ์
2562

จานวน
ประเด็นที่
จาเป็นและที่
เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์- เอกสารความรู้
เมษายน
24

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

4
ประเด็น

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

CKO

1 เล่ม

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

CKO

หมาย
เหตุ

แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ลาดับ

5

6

7

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการดาเนินงาน KM เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็นความรู้สาคัญแต่ละด้าน
4.2 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์
ความรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์จากบุคลากรภายนอก และผู้นาคู่มือไป
ใช้ประโยชน์ นาประเด็นสาระสาคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ มา
เพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงครั้งที่ 2
เพื่อให้ได้เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
การเข้าถึงความรู้
5.1 นาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบสารสนเทศ เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ แผ่นพับ และ
จัดบอร์ด ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวด
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
6.1 นาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้นาไปให้บุคลากรอื่นใน
สานักงานอธิการบดี และคณะ สานัก/สถาบันอื่น ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการในหน่วยงาน และจัดทาเป็นเอกสารแผ่นพับแจก
การเรียนรู้
7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการนาเสนอข้อมูลและองค์ความรู้
ที่ได้จัดการความรู้เสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติ

2562

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม จานวนช่อง
2562
ทางการ
เผยแพร่

2
คณะกรรมการ
ช่องทาง จัดการความรู้

CKO

พฤษภาคม จานวน
2562
หน่วยงานที่
ได้รับความรู้

4 คณะ คณะกรรมการ
4 สานัก/ จัดการความรู้
สถาบัน

CKO

มิถุนายน
25612

1 เรื่อง

CKO

25

แนวปฏิบัติที่
ดี/คู่มือการ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

หมาย
เหตุ

แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการนาความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ และนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรได้
นาไปใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในการทางาน
ต่อไป
7.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้จาก
การปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติ : …………………………………………………………..
(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้ทบทวน : ………………………………………………………..
(นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล)
(CKO)
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หมาย
เหตุ

แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เครื่องมือ/ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
การจัดการความรู้
อุปกรณ์
เหตุ
1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหา
จัดการประชุม
ธันวาคม 2561 มีประเด็น 17 ประเด็น คอมพิวเตอร์
KM Team
ความรู้
คณะกรรมการ เพื่อระดม
ในการ
ความคิดเห็นร่วมกัน
จัดการ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
ความรู้
ประเด็นความรู้ กิจกรรม
และวิธีการได้มาซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2 การสร้างและแสวงหา
จัดกิจกรรมถอดองค์
มกราคมจานวนครั้ง
ถอดองค์ คอมพิวเตอร์
KM Team
ความรู้
ความรู้ และจัดเวที
กุมภาพันธ์
ในการ
ความรู้ 8
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ เพื่อ 2562
แลกเปลี่ยน
ครั้ง
ถอดองค์ความรู้จากในตัว
เรียนรู้
และ เวที
บุคคล โดยใช้วิธีการพูดคุย
แลกเปลี่ยน
สอบถามประสบการณ์
เรียนรู้ 1 ครั้ง
ความสาเร็จ ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
การจัดการความรู้
3 การจัดความรู้ให้เป็น
หาตัวแทนใน
มีนาคม 2562 จานวน
4 ประเด็น
ระบบ
กลุ่มเป้าหมายที่สามารถ
ประเด็นที่
ฟังข้อมูลและจับใจความ
จาเป็นและ
ได้อย่างรวดเร็วในการ
ที่เกี่ยวข้อง
จัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้จากการ
พูดคุย สนทนา
4 การประมวลผลและ
เลขานุการคณะ
มีนาคมเอกสาร
1 เล่ม
กรั่นกรองความรู้
กรรมการฯ ตรวจสอบ
เมษายน 2562 ความรู้
ความถูกต้องของภาษา
เนื้อหา จัดรูปแบบให้
ถูกต้อง
5 การเข้าถึงความรู้
เลขานุการนาความรู้ที่ได้ เมษายนจานวนช่อง 2 ช่องทาง
จากการจัดการความรู้ไป พฤษภาคม
ทางการ
เผยบนเฟสบุ๊ค ARU KM / 2562
เผยแพร่
ARU QA /แผ่นพับ
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เครื่องมือ/ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
อุปกรณ์
เหตุ
คอมพิวเตอร์
KM Team

คอมพิวเตอร์

-

KM Team

คอมพิวเตอร์

-

KM Team

แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
การจัดการความรู้
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน เลขานุการทาบันทึก
พฤษภาคม
จานวน
4 คณะ
ความรู้
ข้อความส่งแผ่นพับความรู้ 2562
หน่วยงานที่ 4 สานัก/
ไปยังหน่วยงานระดับคณะ
ได้รับ
สถาบัน
สานัก/สถาบัน
ความรู้
7 การเรียนรู้
เลขานุการจัดทา
พฤษภาคม
แนวปฏิบัติ
1 เรื่อง
แบบสอบถาม เพื่อ
2562
ที่ด/ี คู่มือ
สอบถามความคิดเห็น
การ
และติดตามผลเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงาน/
การนาความรู้ไปใช้ในการ
องค์ความรู้
ทางาน การต่อยอดผลงาน
ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องมือ/ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
อุปกรณ์
เหตุ
คอมพิวเตอร์
KM Team

คอมพิวเตอร์

-

KM Team

ผู้อนุมัติ : …………………………………………………..
(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100
ลาดับ
1

2

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

การเตรียมการ ประชุมโดยพร้อมเพรียง
และปรับเปลี่ยน จัดในรูปแบบแลกเปลี่ยน
พฤติกรรม
เรียนรู้ พูดคุยอย่างเป็น
กันเอง คุยประสบการณ์
สบายๆ ไม่เครียด สภา
กาแฟ มีอาหารว่าง และ
น้าดื่มไว้รับรอง
การสื่อสาร
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง สานัก/สถาบัน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จานวน
ประเด็นของ
ความรู้

1 องค์ความรู้ ได้ข้อมูลการ
พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ

- สถานที่ในการจัด
ประชุมในรูปแบบ
ของสภากาแฟ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ

-

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
สานักงาน
อธิการบดี

ได้ข้อมูลที่
ได้รับการ
กลั่นกรอง
จานวน 1
เล่ม

ได้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบ
สมบูรณ์

องค์ความรู้การ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการโดยเน้น
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงาน

-

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
สานักงาน
อธิการบดี
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ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
สานัก/สถาบัน

แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100
ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ตัวชี้วัด

3

กระบวนการ
และเครื่องมือ

- จัดทาหนังสือเวียน/แผ่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
พับ
เข้าถึงข้อมูล
- face book
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60

4

การเรียนรู้

- จัดทาบัญชีของ
ผู้นาไปใช้ประโยชน์
- สรุปผล เพื่อนามา
พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้
และประสบการณ์ใหม่
และให้การประสานงาน
บรรลุตามเป้าหมาย

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่
แสดงความ
ให้บริการ
คิดเห็นร้อยละ สานัก/สถาบัน
80

องค์ความรู้ที่ เอกสารฉบับ
ถูกนาไปใช้ สมบูรณ์
ประโยชน์
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หน่วยงานที่
ให้บริการ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- หนังสือเวียน/
แผ่นพับ
- Face-book

-

- เอกสารฉบับ
สมบูรณ์องค์ความรู้
เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ

-

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
สานักงาน
อธิการบดี
คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
สานักงาน
อธิการบดี

แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100
ลาดับ

กิจกรรม

5

การวัดผล

6

การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล

วิธีการสู่ความสาเร็จ
จัดทาแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงานของผู้นาคู่มือฯ
ไปใช้
-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับความ ร้อยละ 80
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน
-

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์

ผู้รับบริการ
แบบสอบถามความ
ภายในสานักงาน พึงพอใจของ
อธิการบดี
ผู้รับบริการ

-

-

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
สานักงาน
อธิการบดี

-

-

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ……………………………………(CEO/ผู้บริหารระดับสูงสุด)
(นางลักขณา เตชวงษ์)
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ปฏิทินการดาเนินงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานอธิการบดี

ปฏิทินการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานอธิการบดี
ระยะเวลา
ก.ย. 61
ต.ค. 61
20 พ.ย. 61
พ.ย.-ธ.ค. 61
11 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62

กิจกรรม
1) ทบทวนนโยบาย คาสั่ง และปฏิทนิ การจัดการความรู้ ของ
สานักงานอธิการบดี
2) ถ่ายทอดนโยบาย คาสั่ง และปฏิทนิ การดาเนินงานการ
จัดการความรูไ้ ปยัง 4 กอง
3) ทบทวนประเด็นความรู้การจัดการความรู้ของสานักงาน
อธิการบดี
4) ทบทวนและจัดทาแผน KM ของสานักงานอธิการบดี
5) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1
6) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2
7) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 3
8) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 4
9) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 5
10) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 6
11) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 7
12) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 8

ตัวชี้วัดของกิจกรรม
เป้าหมาย
มีนโยบาย คาสั่ง และปฏิทินการดาเนินงานการจัดการ ความรู้ของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานมีนโยบาย คาสั่ง และปฏิทินเพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการดาเนินงาน
ประเด็นความรู้
1 ประเด็น

ผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ

ร่างแผน KM
รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1
รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2
รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 3
รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 4
รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 5
รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 6
รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 7
รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 8

งานประกันคุณภาพ
คกก.ถอดองค์ความรู้
คกก.ถอดองค์ความรู้
คกก.ถอดองค์ความรู้
คกก.ถอดองค์ความรู้
คกก.ถอดองค์ความรู้
คกก.ถอดองค์ความรู้
คกก.ถอดองค์ความรู้
คกก.ถอดองค์ความรู้

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

งานประกันคุณภาพ
คณะกรรมการ KM

ระยะเวลา
มี.ค. 62
1-11 เม.ย. 62
28-29 พ.ค. 62
14 มิ.ย. 62
17-21 มิ.ย. 62

กิจกรรม
13) จัดทาคู่มือแนวปฏิบตั ิที่ดีที่ได้จากกิจกรรมการถอดองค์
ความรู้ และทดลองใช้คู่มือ หลังจากนั้นปรับปรุงคู่มือ
14) จัดทารายงานผลการดาเนินงานถอดองค์ความรู้ และแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัย
15) มหาวิทยาลัยประกาศผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่
4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
16) เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY & Best Practice SHARE
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
17) สรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
2562 และรายงาน คกก.ดาเนินงานประกัน และ คกก.ประจา
สานักงานอธิการบดี เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม
มีคู่มือฯ เผยแพร่และบุคลากรนาไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
คณะ/สานัก/สถาบัน

มีรายงานผลการดาเนินงานถอดองค์ความรู้ และคู่มือแนว 1 ฉบับ
ปฏิบัติที่ดี
ผลการประกวดแนวปฏิบตั ิที่ดี ครัง้ ที่ 4 ประจาปี
ร้อยละ 80
งบประมาณ พ.ศ. 2562

งานประกันคุณภาพ

คกก.ดาเนินงานการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี

ร้อยละ 80

คณะกรรมการฯ

มีรายงานผลการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

1 เล่ม

งานประกันคุณภาพ

-

งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ดาเนินการถอดองค์ความรูท้ ุกครั้ง ให้นาองค์ ความรู้ และประเด็นสาคัญขึ้น Facebook Group : ชื่อ ARU KM ของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง

ทีอ่ ยู่ : สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย

อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
E-mail : qaaru@hotmail.com

