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          เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี และสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันที่แสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม มีการพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ส านักงานอธิการบดี 
จึงก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ  
ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี  
อันจะส่งผลให้ส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

1) ส านักงานอธิการบดีมีหน้าที่สนับสนุนให้ความร่วมมือการจัดการความรู้ โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนบริหารจัดการ
ความรู้ ส่งเสริม และด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2) ให้บุคลากรทุกระดับภายในส านักงานอธิการบดี มุ่งเน้นความส าคัญกับการจัดการความรู้ของหน่วยงานในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ ค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร และองค์ความรู้ ประสบการณ์ โดยผู้บริหารระดับ
ผู้อ านวยการกองมีอิสระ และความคล่องตัวในการพัฒนารูปแบบของกระบวนการการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน 

3) ส านักงานอธิการบดีจะสร้างระบบการจัดเก็บความรู้ของส านักงานอธิการบดีให้เหมาะสม เพ่ือให้เป็นคลังแห่งความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าถึง
องค์ความรู้นั้น และมีหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่จูงใจ เอ้ือต่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการกอง เป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล และด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 
 

 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 ง 
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ส่วนที่ 1 
ส่วนน า 

 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน 

ส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก่ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด่าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น  

ส่านักงานอธิการบดีได้เล็งเห็นความส่าคัญของการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒน าให้เป็น
ระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน
เชิงแข่งขัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยในการด่าเนินงานการจัดการความรู้ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้นจึงได้จัดประชุม
คณะกรรมการประจ่าส่านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการด่าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 20  
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบองค์ความรู้ที่จ่าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ” 
2) เพ่ือให้บุคลากรในส่านักงานอธิการบดีมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

 
1.3  ค าจ ากัดความ 

การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้
ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี ความสามารถใน 
เชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี  2 ประเภท คือ 
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        - 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 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
กองพัฒนานักศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
กองนโยบายและแผน 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานการเงินและบญัช ี

- งานอาคารสถานท่ีและภมูิสถาปตัย์ 
- งานยานพาหนะ 

- งานพัสด ุ

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานสวัสดิการและหารายได ้

- งานกิจการคณะกรรมการ 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานนิติการ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานแผนงานและงบประมาณ 

- งานติดตามและประเมินผล 

- งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานวิเทศสัมพันธ์ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานหลักสูตรและแผนการเรียน 

- งานทะเบียนและประมวลผล 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา 

- งานพัฒนานักศึกษา 

- งานกิจกรรมและกีฬา 
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ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 
3.1 กระบวนการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ 
 

3.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการ 
การจัดการความรู ้

 

จัดท านโยบายการจดัการความรู้  

เสนอค าสั่งให้อธิการบด ี
ลงนาม 

 
ลงนาม 

 

ไม่ลงนาม 

 



 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัการความรูส้ านักงานอธิการบดี  
และช้ีแจงกรอบการด าเนินงานจดัการความรู ้

 

ทบทวนและจัดท าแผนการจดัการความรู้ ส านักงานอธิการบด ี

รายงานผลการจดัการความรู ้ครั้งท่ี 1 

น าองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค ARU KM 

กิจกรรมถอดองค์ความรู้หรือบทเรยีนของส านักงาน
อธิการบดี อย่างน้อย 8 ครั้งต่อประเด็นความรู ้

รายงานผลการจดัการความรู ้ครั้งท่ี 2 

จัดท าเลม่รายงานองค์ความรู้ที่ไดจ้าก 
การถอดองค์ความรู้หรือบทเรยีน 



 
 

6 
 

 
   
 
  เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีท่ีได้จากกิจกรรมการถอดองค์ความรู ้

ของส านักงานอธิการบด ี

เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY &  
Best Practice SHAR ของมหาวิทยาลัย 

สรุปผลการด าเนินงานของ 
การจัดการความรู้ ของส านักงานอธิการบด ี

เผยแพรผ่ลการด าเนินงานการจดัการความรู้
ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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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 ท าให้เกิดเป็นความรู้โดยรวมขององค์กร 
 3.2.3  Structural Knowledge : ความรู้ที่เป็นระบบ เป็นความรู้ที่เกิดจากการสร้างหรือต่อยอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการคู่มือ จรรยาบรรณต่างๆ ใน
องค์กร 
  
3.3 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)   
       ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Action Plan) นั้น ได้น าแนวคิดเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Process : KM) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change  Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM 
Action Plan) โดยกระบวนการจัดการความรู้ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนดังแผนภาพในรูปที่ 1 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่จะท าให้เกิด
กระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งรายละเอียด ดังนี้ 
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2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู ้(Learning) ความรู้นั้นท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึ้นหรือไม ่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม ่

เราน าความรูม้าใช้งานได้งา่ยหรือไม่ 

ความรู้อยู่ที่ใคร  อยูใ่นรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์
อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร 
เรามีความรู้เรื่องน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 

รูปที่ 3.1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิด
กระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร, ขณะนี้เรามีความรู้
อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่น การสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษาความรู้เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง,  
การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ – ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์ความรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
3.4 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 
 ส าหรับกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ  ดังแสดงในรูปที่ 3.2 
รายละเอียด ดังนี้ 
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รูปที่ 3.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (ท่ีมา : Robert Oster Hoff) 
1) การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior) -  เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุกคน

มองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล , ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 
2) การสื่อสาร (Communication) – เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้

อย่างไร 
3) กระบวนการและเครื่องมือ (Process & Tools) - ช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้

กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด,  สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 
4) การเรียนรู้ (Learning) - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, 

กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

กระบวนการ 
และเครื่องมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การจัดการและ 
การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม 
(Transition and Behavior) 
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5) การวัดผล  - เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการน าผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดี
ขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน
ได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Reward)  - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรั บเปลี่ยนให้เข้า
กับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 

 
ส านักงานอธิการบดีมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในหน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของหน่วยงาน โดย

การน ากระบวนการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงมาเชื่อมโยง เพ่ือจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ที่จะท าให้กระบวนการจัดการ
ความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และท าให้การจัดการความรู้ของหน่วยงานมีประสิทธิผลโดยจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) และ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดข้ึนจริงๆ  

 
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ส านักงานอธิการบดีมีการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State) ที่ต้องการเลือกท า 

เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของส านักงานอธิการบดี โดยได้ประเด็นความรู้ คือ เทคนิคการประสานงาน
ที่ด ี
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3.5 การก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM 
 

  
 
 
 
 

หัวหน้า 

ทีมงาน 

ที่ปรึกษา 

เลขานุการ 

- ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร  
- ให้ค าปรึกษาแนะน าและร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะท างาน 

- จัดท าแผนงานการจดัการความรู้ในองค์กรเพื่อน าเสนอประธาน 
- รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน 
- ผลักดัน ติดตามความกา้วหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
- ประสานงานกับคณะทีป่รึกษาและคณะทีมงาน 

- ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รบัมอบหมาย 
- จัดท ารายงานความคบืหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
- เป็น “แบบอย่างทีด่”ี ในเรื่องการจัดการความรู ้
- เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู ้

ประธาน 
(CKO) - ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัการด าเนินการ 

  และอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นกับคณะท างาน 

- นัดประชุมคณะท างานและท ารายงานการประชุม 
- รวบรวมรายงานความคบืหน้าการด าเนินงาน 
- ประสานงานกับคณะทมีงานและหัวหน้า 
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โครงสร้างทีม KM 
 
1. การประกาศแต่งตั้งโครงสร้างทีมงาน KM   ขอให้ระบุถึง   ชื่อ-นามสกุล,  ต าแหน่งงาน  และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน  พร้อมด้วย

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกต าแหน่ง 
2. ทีมงาน KM  ที่ต้องด าเนินการตามเป้าหมาย KM  ที่เลือกไว้   ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง การจัดแบ่งงานและหน้าที่  ใน Blueprint  for Change 

เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมขององค์กร 
3. การพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM  เพ่ือจะมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย  KM  ที่เลือกไว้

ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนนั้น  มีกลุ่มบุคลากรที่ควรพิจารณาดังนี้ 
3.1  ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM 
3.2  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM  (Work Process Owner)  ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น, 

ผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น 
3.3  หน่วยข้ามสายงาน  (Cross Functional Unit)  ที่ต้องเกี่ยวข้อง และ/หรือ  มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย  KM  

เช่น หน่วยงาน  IT, ทรัพยากรบุคคล, สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กรฯลฯ ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานนั้น, ตัวแทนผู้รับผิดชอบหน่วยงาน 

3.4  หน่วยงาน /บุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดต้องการมอบหมาย 
4. กรณีที่การจัดการความรู้ขององค์กร  มีความจ าเป็นและสามารถจะจัดสรรงบประมาณได้  เพ่ือจะน าเทคโนโลยีด้าน IT มาใช้  ควรจะมีหน่วยงาน IT 

เข้าร่วมทีมงาน KM ด้วย 
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3.6 การก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  (KM Focus Areas and KM Desired State) 
ขอบเขต KM (KM Focus Areas)  เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาของหน่วยงานซึ่งต้องการจะน ามาใช้ก าหนดเป้าหมาย KM  (Desired State)  
ในการก าหนดขอบเขต  KM   ควรก าหนดกรอบตามองคค์วามรู้ที่จ าเป็นต่อกระบวนงาน (Work Process)  ก่อนเป็นล าดับแรก หรือ อาจก าหนดขอบเขต 

KM ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในหน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมีแนวทางการก าหนดของเ ขต KM (KM 
Focus Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) ดังแสดงในรูปที่ 3.3 
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Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทัศน์ 

ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร  

• ความรู้เกี่ยวกับนักศึกษาหรือผู้รับบริการ  

• ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนไดเ้สียต่างๆ 

• ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสั่งสม 

• ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 

• ความรู้เกี่ยวกับหลักสตูร 

• ความรู้ที่มีอยูใ่นบุคลากร 

• ฯ ล ฯ 

ปัญหา 

KM Action Plans (6 Step model) 

 1 
 2 

 3 

(ขอบเขต KM) 

(เป้าหมาย KM) 

(Work process) 

(แผนการจัดการความรู้) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การยกย่อง
ชมเชยและการ

ให้รางวัล 
(Recognition and 

Reward) 

การวัดผล 
(Measurement) 

กระบวนการ
และเครื่องมือ 
(Process Tools) 

การสื่อสาร
(Communication) 

การจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงและ

พฤติกรรม(Transition and 
Behavior Management) 
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 รูปที่ 3.3 แนวทางการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเป้าหมาย KM (KM Desired State) 
เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถใช้แนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  เพ่ือจะช่วยรวบรวมขอบเขต  KM  และ

น าไปก าหนดเป้าหมาย KM และแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานใน 6 ขั้นตอน ซึ่งหน่วยงานจะต้องก าหนดขอบเขตของ KM และเป้าหมาย KM ให้ชัดเจน 
โดยใช้แนวทางในการเลือกกลยุทธ์ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในองค์กร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผน ปฏิบัติราชการ
ประจ าปี นั้น 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี ส าหรับประเด็น
ความรู้ เพ่ือการด าเนินงานการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดีสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานอธิการบดี ได้แก่ 

1. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ     
2. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ    
3. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow chat)   
4. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลในระดับชมเชย 
5. เทคนิคการประสานงานดีที่  ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดี 
6. การบริหารเวลาและงบประมาณ 
7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง และพัสดุ 
8. การเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ 
9. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
10. การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 
12. การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
14. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
15. การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล 
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16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ 
17. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 

 
โดยเมื่อวันที่วันอังคารที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มีมติเห็นชอบประเด็นความรู้  “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ” เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 
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ส่วนที่ 4  
แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2  
มีระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ 
 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 1.    เทคนิคการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจ   
2. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ  
3. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow 
chat)   
4. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ 
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลใน
ระดับชมเชย 
5. เทคนิคการประสานงานดีที่  ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลใน
ระดับดี 
6. การบริหารเวลาและงบประมาณ 
7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง 
และพัสดุ 
8. การเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง 
และการพัสดุ 
9. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
10. การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย



19 
 

แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

สนับสนุน 
11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 
12. การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
14. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ – KM ปี 2562 
15. การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล 
16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ 
17. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 
 

 
 

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

……………………………../……………………………/…………………………….. 
 

 
 

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

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
…………………../……………………………/…………………………….. 
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด : ร้อยละ 100 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็นองค์
ความรู้ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานให้ส าเร็จตามนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กร 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการร่วมกับ 
ผู้มีประสบการณ์ 
- การพูดคุย สนทนาอย่างไม่เป็นทางการ 
- เอกสารการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
โดยมีกระบวนการจัดการความรู้  
- ศึกษาทฤษฎี TQM (Total Quality 
Management) ซ่ึงเป็นระบบบริหาร
คุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญสูงสุด
ต่อลูกค้าภายใต้ความร่วมมือของพนักงาน
ทั่วทั้งองค์กรที่จะปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้ ซ่ึง TQM เป็นแนวทางท่ีหลาย 

มกราคม 2562 
 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 
100 

ผู้รับบริการทั้งภายใน
และนอก 

ส านักงาน
อธิการบดี 
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด : ร้อยละ 100 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 - องค์กรน ามาใช้ปรับปรุงงาน ระบบ TQM 
เป็นระบบที่มองภาพรวมทั้งองค์กร ระบบนี้
ลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานหรือความ
ต้องการ เป็นระบบที่ปรับปรุงการวางแผน 
การจัดองค์กร และการท าความเข้าใจใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่
ละระดับเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้มี
ความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ 
TQM เป็นระบบที่สามารถน าไปใช้ได้กับ
ทุกองค์กร ประสิทธิภาพของการจัดองค์กร
ในระบบนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของทุกคนในการน าองค์กรไปสู่
เป้าหมาย 
โดย Total Quality Management 
- Total ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
บริหารระบบคุณภาพ  
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด : ร้อยละ 100 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 - Quality การสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบของการ
จัดการ 
- Management ระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ 
(ท่ีมา 
:https://www.gotoknow.org/posts/454678, 
2562) 
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้       
 1.1 จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการ
ประจ าส านักงาน และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดีเพ่ือบ่งชี้ความรู้และพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยคัดเลือกว่าจะ
ใช้เครื่องมืออะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่
ใคร โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของ
ส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย และประเด็นความรู้ที่จะ
ด าเนินการจัดการความรู้ต้องมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรต่อไป 

ธันวาคม 
2561 

มีประเด็นใน
การจัดการ
ความรู้ 

17
ประเด็น 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้       
 2.1  ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.2  จัดกิจกรรม KM เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็น โดยการถอดองค์
ความรู้ของแต่ละบุคคลจ านวน 8 ครั้ง โดยกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ก าหนดแนวทางและข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/จุด
บกพร่อมที่ควรแก้ไข/การตั้งเป้าหมายรวมกัน/การวางแผนการ

มกราคม 
2562 

จ านวนครั้ง 
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

8 ครั้ง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตามและประเมินผล จ าเป็นต้องมีองค์
ความรู้อะไรบ้าง มีผลลัพธ์ผู้รับบริการ ดังนี้ 
1) ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  
2) ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
3) ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ       
 3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้/กิจกรรมถอดองค์

ความรู้มาจัดให้เป็นระบบ พร้อมแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและ
จัดท าสารบัญ สรุปประเด็นที่จ าเป็น และท่ีเกี่ยวข้อง  
วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบเพ่ือการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีประเด็นดังนี้ 
1) แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
2) ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  
3) ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
4) ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์

2562 

จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและที่
เกี่ยวข้อง 

4 
ประเด็น 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้       
 4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ น ามาปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ปรับแก้ไขภาษาและปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 1 
กุมภาพันธ์-
เมษายน 

เอกสารความรู้ 1 เล่ม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการด าเนินงาน KM เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็นความรู้ส าคัญแต่ละด้าน 
4.2 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์
ความรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์จากบุคลากรภายนอก และผู้น าคู่มือไป
ใช้ประโยชน์ น าประเด็นสาระส าคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ มา
เพ่ิมเติมในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงครั้งที่ 2
เพ่ือให้ได้เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2562 

5 การเข้าถึงความรู้       
 5.1 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน

รูปแบบสารสนเทศ เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ แผ่นพับ และ
จัดบอร์ด ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวด  

พฤษภาคม 
2562 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 
ช่องทาง 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้       
 6.1 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้น าไปให้บุคลากรอ่ืนใน

ส านักงานอธิการบดี และคณะ ส านัก/สถาบันอ่ืน ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการในหน่วยงาน และจัดท าเป็นเอกสารแผ่นพับแจก 

พฤษภาคม 
2562 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

7 การเรียนรู ้       
 7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการน าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้

ที่ได้จัดการความรู้เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติ
มิถุนายน 
25612 

แนวปฏิบัติที่
ดี/คู่มือการ

1 เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ และน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรได้
น าไปใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในการท างาน
ต่อไป 
7.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้จาก
การปฏิบัติงาน 

 
 

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

   (CKO) 

 
 

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

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหา

ความรู้ 
จัดการประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือระดม
ความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับการคัดเลือก
ประเด็นความรู้ กิจกรรม 
และวิธีการได้มาซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ธันวาคม 2561 มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

17 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

จัดกิจกรรมถอดองค์
ความรู้ และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ เพื่อ
ถอดองค์ความรู้จากในตัว
บุคคล โดยใช้วิธีการพูดคุย 
สอบถามประสบการณ์ 
ความส าเร็จ ปัญหา
อุปสรรคในการท างาน 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
2562 

จ านวนครั้ง
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ถอดองค์
ความรู้ 8 

ครั้ง 
และ เวที

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 1 ครั้ง 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
3 การจัดความรู้ใหเ้ป็น

ระบบ 
หาตัวแทนใน
กลุ่มเป้าหมายที่สามารถ
ฟังข้อมูลและจับใจความ
ได้อย่างรวดเร็วในการ
จัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้จากการ
พูดคุย สนทนา  

มีนาคม 2562 จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

4 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

4 การประมวลผลและ
กรั่นกรองความรู้ 

เลขานุการคณะ
กรรมการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาษา 
เนื้อหา จัดรูปแบบให้
ถูกต้อง 

มีนาคม-
เมษายน 2562 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คอมพิวเตอร์ - KM Team  

5 การเข้าถึงความรู้ เลขานุการน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ไป
เผยบนเฟสบุ๊ค ARU KM / 
ARU QA /แผ่นพับ 

เมษายน-
พฤษภาคม 
2562 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 ช่องทาง คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 
เลขานุการท าบันทึก
ข้อความส่งแผ่นพับความรู้
ไปยังหน่วยงานระดับคณะ 
ส านัก/สถาบัน 

พฤษภาคม 
2562 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับ
ความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  

7 การเรียนรู้ เลขานุการจัดท า
แบบสอบถาม เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็น 
และติดตามผลเกี่ยวกับ
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ท างาน การต่อยอดผลงาน 

พฤษภาคม 
2562 

แนวปฏิบัติ
ที่ด/ีคู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง คอมพิวเตอร์ - KM Team  

 
 

 
 

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

     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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แบบฟอร์มที ่5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ประชุมโดยพร้อมเพรียง
จัดในรูปแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พูดคุยอย่างเป็น
กันเอง คุยประสบการณ์
สบายๆ ไม่เครียด สภา
กาแฟ มีอาหารว่าง และ
น้ าดื่มไว้รับรอง 

จ านวน
ประเด็นของ
ความรู้ 
 

1 องค์ความรู้ ได้ข้อมูลการ
พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

- สถานที่ในการจัด
ประชุมในรูปแบบ
ของสภากาแฟ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

2 การสื่อสาร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง ส านัก/สถาบัน 

ได้ข้อมูลที่
ได้รับการ
กลั่นกรอง
จ านวน 1 
เล่ม 

ได้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบ
สมบูรณ์ 

ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ส านัก/สถาบัน 

องค์ความรู้การ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการโดยเน้น
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงาน 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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แบบฟอร์มที ่5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

3 กระบวนการ
และเครื่องมือ 

- จัดท าหนังสือเวียน/แผ่น
พับ 
- face book 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูล
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ผู้เข้าร่วม
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 
80 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 
ส านัก/สถาบัน 

- หนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- Face-book 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

4 การเรียนรู้ - จัดท าบัญชีของ
ผู้น าไปใช้ประโยชน์  
- สรุปผล เพ่ือน ามา
พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้
และประสบการณ์ใหม่ 
และให้การประสานงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 

องค์ความรู้ที่
ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

เอกสารฉบับ
สมบูรณ์ 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

- เอกสารฉบับ
สมบูรณ์องค์ความรู้
เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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แบบฟอร์มที ่5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

5 การวัดผล จัดท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงานของผู้น าคู่มือฯ 
ไปใช้ 

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 80 ผู้รับบริการ
ภายในส านักงาน
อธิการบดี  

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
 

6 การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล 

- - - - - - - 

 
 

ผู้ทบทวน/อนุมัต ิ:  ……………………………………(CEO/ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
                                                                                                       (นางลักขณา  เตชวงษ์) 

                                                                                                       ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 
 



ภาคผนวก 
 

 ภาคผนวก 1  ปฏิทินการด าเนินงานจัดการความรู้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานอธิการบดี 



 
 

 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานอธิการบดี 

 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ก.ย. 61 1) ทบทวนนโยบาย ค าสั่ง และปฏิทนิการจัดการความรู้ ของ

ส านักงานอธิการบด ี
มีนโยบาย ค าสั่ง และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

- งานประกันคุณภาพ 

ต.ค. 61 2) ถ่ายทอดนโยบาย ค าสั่ง และปฏิทนิการด าเนินงานการ
จัดการความรูไ้ปยัง 4 กอง 

หน่วยงานมีนโยบาย ค าสั่ง และปฏิทินเพื่อใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการด าเนินงาน 

- งานประกันคุณภาพ 

20 พ.ย. 61 3) ทบทวนประเด็นความรู้การจัดการความรู้ของส านักงาน
อธิการบด ี

ประเด็นความรู้ 1 ประเด็น คณะกรรมการ KM 

พ.ย.-ธ.ค. 61 4) ทบทวนและจัดท าแผน KM ของส านักงานอธิการบด ี ร่างแผน KM 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 
11 ม.ค. 62 5) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 1 รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 1 1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้
18 ม.ค. 62 6) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 2 รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 2 1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้
25 ม.ค. 62 7) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 3 รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 3 1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้
1 ก.พ. 62 8) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 4 รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 4 1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้
8 ก.พ. 62 9) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 5 รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 5 1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้
15 ก.พ. 62 10) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 6 รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 6 1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้
22 ก.พ. 62 11) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 7 รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 7 1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้
1 มี.ค. 62 12) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 8 รายงานผลกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 8 1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้

 



 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค. 62 13) จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่ดีที่ได้จากกิจกรรมการถอดองค์

ความรู้ และทดลองใช้คู่มือ หลังจากนั้นปรับปรุงคู่มือ 
มีคู่มือฯ เผยแพร่และบุคลากรน าไปใช้ประโยชน ์ - คณะ/ส านัก/สถาบัน 

1-11 เม.ย. 62 14) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานถอดองค์ความรู้ และแนว
ปฏิบัติที่ดี เพ่ือส่งเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัย 

มีรายงานผลการด าเนินงานถอดองค์ความรู้ และคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

28-29 พ.ค. 62 
 

15) มหาวิทยาลยัประกาศผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งท่ี 
4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ผลการประกวดแนวปฏิบตัิที่ดี ครัง้ที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

14  มิ.ย. 62 16) เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY & Best Practice SHARE 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 4 

คกก.ด าเนินงานการจัดการความรู ้ส านักงานอธิการบด ี ร้อยละ 80 คณะกรรมการฯ 

17-21 มิ.ย. 62 17) สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 
2562 และรายงาน คกก.ด าเนินงานประกัน และ คกก.ประจ า
ส านักงานอธิการบดี เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

มีรายงานผลการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

1 เล่ม งานประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ด าเนินการถอดองค์ความรูทุ้กครั้ง ให้น าองค์ ความรู้ และประเด็นส าคัญขึ้น Facebook Group : ช่ือ ARU KM ของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีอ่ยู่ : ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

E-mail : qaaru@hotmail.com 
  

 


