
 
 
 
 
 
 

รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องตน้โมก อาคารบรรณราชนครนิทร์ ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกันคณุภาพ 
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 



ค าน า 
 

โครงการอบรม เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จัดข้ึนเมื่อในวันพุธที่ 4 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ 1) ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจหลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทของ
ตนเองที่มีต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการประเมินความพร้อมขององค์กรในการจัดการความรู้ รวมถึงจัดท าแผนการจัดการความรู้ในองค์กร   
4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานขององค์กร 5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนา
บุคลากร กระบวนการท างาน และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

โครงการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย วิทยากร คือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล เป็นประธาน           
การเปิดอบรมในครั้งนี้ 
 
 

งานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
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สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

ในวันพุธท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
..................................................... 

ท่ีมา/หลักการและเหตุผล 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 

ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่่าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2562 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อ 5 การก่ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด่าเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติขอบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งการขับเคลื่อนองค์การให้มีความสามารถสูงใน
การแข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stockholder) ให้เกินความคาดหมายได้อย่าง
รวดเร็ว ผู้บริหารมักจะน่าเอาเครื่องมือหรือระบบในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เช่น AUN / 
IQA / EdPex เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร แต่สิ่งที่ส่าคัญยิ่งในการที่จะท่าให้เครื่องมือหรือระบบที่
น่ามาใช้ในการพัฒนาบรรลุผลส่าเร็จก็คือ “ความรู้”  

   “การจัดการความรู้” จึงเป็นเครื่องมือที่ท่าใหเ้กิดกระบวนการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน แบ่งปัน และสร้าง 
ความรู้ที่จ่าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งนอกจาก “การจัดการความรู้” จะช่วยในการสนับสนุนให้
การใช้เครื่องมือในการพัฒนาอื่นๆ ประสบผลส่าเร็จ ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาคน พัฒนา
งาน พัฒนาองค์กร สู่ความส่าเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้เล็งถึงความส่าคัญดังกล่าว และจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่ งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อความส่าเร็จในการจัดการความรู้ 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน่าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมนิความพร้อมขององค์กร

ในการจัดการความรู้ รวมถึงจัดท่าแผนการจัดการความรู้ในองค์กร 
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้ประโยชน์จากความรูท้ี่ได้รับมาเพิม่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการ

ด่าเนินงานขององค์กร 
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาบุคลากร 

กระบวนการท่างาน และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม จ่านวน 80 คน 
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เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม 
2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อความส่าเร็จในการจัดการความรู้  ร้อยละ 100 

ของผู้เข้ารับการอบรม  
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน่าความรู้ไปใช้เปน็แนวทางในการประเมนิความพร้อมขององค์กรในการ

จัดการความรู้ รวมถึงจัดท่าแผนการจัดการความรู้ในองค์กร ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม 
4. ผู้เข้ารับการอบรมใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ด่าเนินงานขององค์กร ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม 
5. ผู้ เ ข้ารับการอบรมสามารถน่าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาบุคลากร 

กระบวนการท่างาน และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. วางแผนการด่าเนินงาน 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3. ติดต่อวิทยากรและประสานงานด้านเอกสารประกอบการประชุมอบรม 
4. บันทึกข้อความแจง้เวียนไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใหส้่งรายช่ือเข้ารบัการ

อบรม และรบัใบตอบรบัการเข้าร่วมอบรม 
5. ด่าเนินการจัดอบรม 
6. ประเมินและติดตามผล 

 
รูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ 

1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม่เพือ่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. การตอบข้อซักถาม 

 
วิทยากร 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข่า 
 
ระยะเวลาและสถานท่ีในการด าเนินโครงการ 

วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ส่านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล่าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วางแผนการด่าเนินงาน             
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
3 ติดต่อวิทยากรและประสานงานด้านเอกสาร

ประกอบการประชุมอบรม 
            

4 บันทึ กข้ อความแ จ้ง เ วียนไปยั งห น่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ส่งรายชื ่อ
เข้ารับการอบรม และรับใบตอบรับการเข้าร่วม
อบรม 

            

5 ด่าเนินการซ้ือจ้าง/ขออนุมัติค่าใช้จ่าย             
6 ด่าเนินการจัดอบรม             
7 ประเมินและติดตามผล             
8 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื ่อง การจัดการความรู้เพื ่อการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน 

            

9 ด่า เ นินงานตามแผนการ จัดการความรู้ ของ
หน่วยงาน 

            

10 กิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี             
 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

1. ค่าวิทยากร  3.5 ชม. * 600 บาท   3,900 บาท 
2. ค่าอาหารว่างผูเ้ข้าอบรม 80 คน*35บาท*2 มื้อ 5,600 บาท 
3. ค่าอาหารผูเ้ข้าอบรม 80 คน*100 บาท *1 มื้อ          9,000  บาท 
4. ค่าวัสดุส่าหรบัการอบรม    9,000 บาท 
5. ค่าจัดท่าเอกสารประกอบการอบรม จ่านวน 80 ชุด 8,000 บาท 
6. ค่าที่พักวิทยากร *1 คืน              2,000 บาท 
7. ค่าพาหนะวิทยากร     1,000 บาท   
งบประมาณส าหรับการด าเนินการท้ังสิ้น          38,500 บาท 
 

การประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้เพิ่มข้ึน 
2. เข้าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อความส่าเร็จในการจัดการความรู้เพิ่มข้ึน  
3. สามารถน่าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินความพร้อมขององค์กรในการจัดการความรู้ 

รวมถึงจัดท่าแผนการจัดการความรู้ในองค์กรได้ 
4. สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด่าเนินงานของ

องค์กรได้ 
 5. น่าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาบุคลากร กระบวนการท่างาน แล ะ 
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

ในวันพุธท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

วัน/เวลา หัวข้อ วิทยากร/ผู้ด าเนินการ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรบัอาหารว่าง  
09.00-09.10 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม หัวหน้างานประกันคุณภาพ  
09.10-09.20 น. ประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
09.20-12.00 น. บรรยาย “การจัดการความรู้เพือ่การพัฒนาองค์กรอย่าง

ยั่งยืน” รายละเอียดกิจกรรม ดังนี ้
1. หลักการแนวคิด นิยามความหมาย และเหตุผลที่ต้อง
จัดการความรู้  
2. รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการจัดการความรู้  
3. 7 ข้ันตอนในการจัดการความรู้ วงจรความรู้และโมเดล
การจัดการความรู ้
4. 10 เครื่องมือในการจัดการความรู้ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
5. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์การ 
6. (Case Study) การจัดการความรู้เพื่อให้งานได้ผล  
คนมีความสุข 
7. การประเมินองค์กรเพือ่การจัดการความรู้ (KMAT: The 
Knowledge Management Assessment Tool) 
8. การก่าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus 
Area) 
9. การก่าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ (KM Desired 
State) 
10. การน่ากระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และ
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process) มาประยกุต์ใช้ในการจัดท่า 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข่า 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-15.00 น. ฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของหน่วยงาน 
กลุ่มท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการ (9 คน) 

วิทยากรหลัก :  
รศ.ดร.วิทยา เมฆข่า 
ผู้ช่วยวิทยากร : 
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วัน/เวลา หัวข้อ วิทยากร/ผู้ด าเนินการ 
ด้านการเรียนการสอน : เทคนิคการสอนที่ทันสมัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามอัตลักษณ์ 
ด้านวิจัยการวิจัย : การเขียนเค้าโครงเพื่อเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
กลุ่มท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (10 คน) 
ด้านการเรียนการสอน  : การบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน 
ด้านวิจัยการวิจัย : การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้ อ ง ถ่ิ น  ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มท่ี 3 ส่านักงานอธิการบดี (15 คน) 
ประเด็นด้านพันธกิจของหน่วยงาน : การให้บริการ
ระบบงานสารบรรณ 
กลุ่มท่ี 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา (6 คน) 
ประเด็นด้านพันธกิจของหน่วยงาน : เทคนิคการจัด
โครงการต่าราวิชาการ 
กลุ่มท่ี 5 สถาบันอยุธยาศึกษา (4 คน) 
ประเด็นด้านพันธกิจของหน่วยงาน : เทคนิคการน่าชม
เส้นทางสั งคมพหุ วัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มท่ี 6 ส่านักงานบัณฑิต +ส่านักวิทยฯ รวมกัน (7 คน) 
ประเด็นด้านพันธกิจของหน่วยงาน : งานบริการรับซ่อม
บ่ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
กลุ่มท่ี 7 กองกลาง (8 คน) 

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ 
ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธ์ิพัฒน์ 
อ.สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ 
น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล 
น.ส.ฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ 

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
15.15-16.30 น. น่าเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิทยากรให้

ข้อเสนอแนะ 
รศ.ดร.วิทยา เมฆข่า 

16.30-16.45 น. ถ่ายภาพรวมกันและปิดการอบรม  
 

 หมายเหตุ. ก่าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สรุปสาระส าคัญจากการบรรยาย  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

ในวันพุธท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
---------------------------------------- 

 
วิทยากรการบรรยาย : รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 

การจัดการความรู้จากแนวคิดสู่การปฏิบัติโดยมีพระราชกฎษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ  

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จะต้องใช้พลังจักรวาล เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบบ เป็นข้ันตอน ทั่วทั้งองค์กร 

สิ่งที่ดีที่สุดของการจัดการความรู้ คือ ต้องท่าซ้่า ไม่ควรน้อยกว่า 3 ครั้งหรือต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
จากนั้นประเมินผลองค์ความรู้ และสุดท้ายน่าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแชร์กับหน่วยงานภายนอก 

การจัดการความรู้ KM หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง KM เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1) งาน 2) การ
พัฒนาคน และ 3) การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การจัดการ “ความรู้เด่นชัด” เน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ตรวจสอบ และตีความได้ เมื่อน่าไปใช้
แล้วเกิดความรู้ใหม่ ก็น่ามาสรุปไว้ เพื่อใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ต่อไป 

การจัดการ “ความรู้ฝังลึก” เน้นไปที่การจัดเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติท่าให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน น่าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ธรรมชาติของความรู้ในคน คือ 1) อธิบายได้ แต่ยังไม่ถูกน่าไปบันทึก 2) อธิบายได้ แต่ไม่อยากอธิบาย 
และ 3) อธิบายไม่ได้ 

เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี 10 เครื่องมือ ดังนี้ 
1) เรื่องเล่า Storytelling การบอกเล่าวิธีท่างานที่เคยท่าและเกิดผลส่าเร็จ เล่าแบบสั้นๆ มีช่ือเรื่อง

ความน่า วิธีการปฏิบัติที่เป็นเคล็ดลับและผลที่เกิดข้ึน 
2) ถอดบทเรียน Lesson Learned ถอดความรู้และวิธีการท่างาน ทั้งความส่าเร็จและส่วนที่ต้อง

ปรับปรุง 
3) เพื่อนช่วยเพื่อ Peer assist กลุ่มปฏิบัติงานใหม่และขอค่าปรึกษาจากกลุ่มที่เคยท่างานน้ันมาแล้ว 
4) สัมภาษณ์ผู้รู้ Interview ถามผุ้รู้และช่านาญการในเรื่องที่เราต้องการความรู้ 
5) คู่คิด Mentoring การประกอบคู่ระหว่างผู้ช่านาญการกับผู้เริ่มท่างาน 
6) ช้ีแนะ Coaching การให้ผู้ช่านาญการรับฟังปัญหาที่เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน 
7) สนทนา Dialogue จัดกลุ่มพูดคุยกันเพื่อเอาสิ่งดีๆ ที่แต่ละคนมีอยู่ในตัวเองหรือในการปฏิบัติ

ออกมา 
8) น่าสิ่งดีมาต่อยอดปรับใช้ Adapted Best practice  
9) การทบทวนสรุปบทเรียน ร่วมกันทบทวนกระบวนการท่างานแต่ละข้ันตอน 
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10) สภากาแฟ Knowledge Café กลุ่มผู้ท่างานมาพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิด ท่างาน 
โดยบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ 

จะจัดการความรู้เรื่องอะไร 
1) พิจารณาหน้าที่และขอบข่ายงานที่เรารับผิดชอบ 
2) พิจารณาคุณภาพงานที่เราต้องการ 
3) ก่าหนดเรื่องที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงงาน 
4) เขียนลงไปให้ชัดเจนว่าต้องการจะท่าอะไรให้มีคุณภาพอย่างไร เช่น เขียนข้อเสนอให้ได้รับทุน 

เป็นต้น 
5) ก่าหนดสิ่งที่เขียนเป็นหัวปลา(วัตถุประสงค์) แล้วตรวจสอบว่า 

- ไม่กว้างเกินไปและไม่แคบเฉพาะเจาะจงไป 
- ต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมาแล้ว 

 
การก าหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM 
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(แบบฟอร์มแผน KM ระดับหน่วยงาน) 
แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ชื่อหน่วยงาน : คณะ/ส านกั/สถาบนั....................................................................................................................................................................... 
องคค์วามรู้ที่จ าเปน็ : ………..เทคนคิการสอนแบบมืออาชีพ เรือ่ง กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)............................................ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก่าหนดองค์ความรูห้ลกัที่จ่าเป็นหรอืส่าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และก่าหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ 

    

2 การเสาะแสวงหาความรูท้ี่ต้องการ     
3 การปรับปรงุ ดัดแปลง ความรูบ้างส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ด่าเนินงานของหน่วยงาน 
    

4 การน่าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

    

5 การน่าประสบการณ์จากการท่างาน และการประยุกต์ใช้
ความรุ้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

    

6 การรวบรวมความรู้และจัดเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

    

 
 

ผู้ทบทวน :……………………………………………………… 
          ต่าแหน่ง.................................................... 
          ผู้บริหารสงุสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 

ผู้อนุมัติ :……………………………………………………… 
          ต่าแหน่ง.................................................... 
          ผู้บริหารสงุสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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รูปแบบรายงาน KM ของกลุ่มความรู้ 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มความรู้ 
 1.1 ความเป็นมาของกลุ่มความรู ้
 1.2 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
ส่วนท่ี 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 
 2.1 การก่าหนดองค์ความรู้หลักที่จ่าเป็นหรือส่าคัญต่องานหรือกจิกรรมของหน่วยงาน และก่าหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู ้
 2.2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
 2.3 การปรบัปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนใหเ้หมาะสมต่อการด่าเนินงานของหน่วยงาน 
 2.4 การน่าความรู้ที่ได้จากการจัดการจัดการความรู้มาปรบัใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 
 2.5 การน่าประสบการณ์จากการท่างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมา
เป็นขุมความรู ้
 2.6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
สว่นท่ี 3 ผลผลิตและผลลัพธ ์

3.1 ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู ้
3.2 การน่าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

3.3 สรปุผลการด่าเนินการจัดการความรู้ 
3.4 การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดข้ึน 

 
การติดตามผลการจัดการความรู ้

 
กลุ่มความรู้รายงานความก้าวหน้า KM  หน่วยงานรายงาน  รวบรวมรายงาน 
      ความก้าวหน้า KM  ความก้าวหน้า KM 
          ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
      ก่ากับติดตามการ   รายงานผล KM 
      ด่าเนินงาน KM   ต่อคณะกรรมการ 
          การจัดการความรู ้
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สรุปการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

การด าเนินงานท่ีผ่านมา แนวทางการพัฒนาและยกระดับ 
1) หน่วยงานระดบัคณะ ส่านัก/สถาบัน  
มีแผนการจัดการความรู ้

1. อบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจการ
จัดการความรู้ให้กับหน่วยงาน คณะกรรมการ
จัดการความรู้ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

2. อบรมการสร้าง KM สู่ Best Practics  
3. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย (MOU) ด้าน

การจัดการความรู้  KM เพื่อพัฒนางาน  
 
 

2) หน่วยงานด่าเนินงานตามแผน และตาม
ข้ันตอนของการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 7 
ข้ันตอน ดังนี้ 
    2.1  การบ่งช้ีความรู้ จะให้กลุ่มความรู้แต่ละ
กลุ่มประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาประเด็นความรู้ 
    2.2  การสร้างและแสวงหาความรู้  โดยมี
กิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
    2.3  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  โดย
รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นความรู้ที่ได้
จาก ข้อ 2.2 
    2.4  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดย
ปรับปรุงเนื้อหา ออกแบบจัดรูปแบบให้สวยงาม 
    2.5  การเข้าถึงความรู้ น่าความรู้หรือแนว
ปฏิบัติที่ดีเผยแพร่สู่สาธารณชน 
    2.6  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดกิจกรรม
เปิดเวทีระหว่างหน่วยงานภายในระดับคณะ 
ส่านัก/สถาบัน 
    2.7  การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม ARU 
KM Day เพื่อเป็นเวทีเรียนรู้ร่วมกัน  
3) มหาวิทยาลัยจัดกจิกรรม ARU KM Day ครั้งที่ 
1-4 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 เป็นต้น
มา เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัตทิี่ดี 
ภายใต้เกณฑ์การคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีของ
มหาวิทยาลัย และเชิญหน่วยงานมาร่วมกิจกรรม 
เช่น ม.ราชภัฏเทพสตรี ม.ราชภัฏศรีนครินทร์ และ 
ม.ราชภัฏร่าไพพรรณนี เป็นต้น  
4) มหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานกิจกรรม KM Day 
กับหน่วยงานภายใน เช่น ม.บรูพา  
ม.นครพนม เป็นต้น 
5) ก่ากับติดตามโดยงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย 
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ประเดน็องคค์วามรู้ที่จ าเปน็ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ประเด็นองค์ความรู้ 
คณะครุศาสตร ์ ด้านการเรียนการสอน : ยกระดับกระบวนการจัดกิจกรรมคา่ยสู่การ

พัฒนานักศึกษา 
 ด้านวิจัยการวิจัย  : กระบวนการพฒันาผลงานทางวิชาการ 

(บทความวิจัย/บทความวิชาการ/ต่ารา/หนังสือ) ของอาจารย์คณะ
ครุศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ด้านการเรียนการสอน  : การบรูณาการบรกิารวิชาการกับการเรียน
การสอน 

 ด้านวิจัยการวิจัย : การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพฒันาท้องถ่ิน ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

คณะวิทยาการจัดการ ด้านการเรียนการสอน : เทคนิคการสอนที่ทันสมัยเพื่อพฒันาผู้เรียน
ให้ตรงตามอัตลกัษณ์ 

 ด้านวิจัยการวิจัย : การเขียนเค้าโครงเพือ่เสนอขอรบัการสนบัสนุน
งบประมาณงานวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการเรียนการสอน  : Active Learning กับการพฒันานกัศึกษา
กับการเรียนการสอน 

 ด้านวิจัยการวิจัย :  แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ยทุธศาสตร ์
สถาบันอยุธยาศึกษา ด้านพันธกิจของหน่วยงาน : เทคนิคการน่าชมเส้นทางสงัคมพหุ

วัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจของหน่วยงาน : เทคนิคการจัดโครงการต่าราวิชาการ 
ส่านักวิทยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านพันธกิจของหน่วยงาน : งานบรกิารรับซอ่มบ่ารุงอุปกรณ์

คอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น 
ส่านักงานอธิการบด ี ด้านพันธกิจของหน่วยงาน : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 

แนวทางการพัฒนาและยกระดับ 
4. อบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้ให้กับหนว่ยงาน คณะกรรมการจัดการความรูร้ะดบั

คณะ ส่านัก/สถาบัน 
5. อบรมการสร้าง KM สู่ Best Practics เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 
6. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย (MOU) ด้านการจัดการความรู้  KM เพื่อพฒันางาน  
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สรุปผลการด าเนินงานการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

ในวันพุธท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
.......................................................... 

 
หน่วยงาน ประเด็นองค์ความรู้ วิทยากรกลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ด้านการเรียนการสอน : เทคนิคการสอน
ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรง
ตามอัตลักษณ์ 
ด้านวิจัยการวิจัย : การเขียนเค้าโครง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณงานวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ 

กลุ่มที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ด้านการเรียนการสอน  : การบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
ด้านวิจัยการวิจัย : การบูรณาการ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ 

กลุ่มที่ 3 ส่านักงานอธิการบดี  ด้านพันธกิจของหน่วยงาน : การ
ให้บริการระบบงานสารบรรณ 

นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล 

กลุ่มที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจของหน่วยงาน : เทคนิคการ
จัดโครงการต่าราวิชาการ 

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธ์ิพัฒน์ 

กลุ่มที่ 5 สถาบันอยุธยาศึกษา ด้านพันธกิจของหน่วยงาน : เทคนิคการ
น่าชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

กลุ่มที่ 6 ส่านักวิทยฯ +ส่านักงานบัณฑิต ด้านพันธกิจของหน่วยงาน : งานบริการ
รบัซ่อมบ่ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

น.ส.ฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ 

กลุ่มที่ 7 กองกลาง  
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สรุปผลการประเมินโครงการ  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

ในวันพุธท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
..................................................................... 

1. สรุปผลการประเมินโครงการในภาพรวม  
จากการประเมินโครงการในภาพรวม โดยใช้แบบประเมินโครงการอบรม ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการอบรม ส่วนที่ 3 
ความรู้ความเข้าใจและการน่าความรู้ไปใช้ และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลจากการ
ประเมิน พบว่า มีผู้เข้ารับการอบรม จ่านวน 50 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ่านวน 35 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 70 จ่าแนกเป็นเพศหญิง จ่านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 และเพศชาย จ่านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.43 เมื่อจ่าแนกตามต่าแหน่งบุคลากร พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่คิดเป็นร้อยละ 82.86  

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการอบรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46  
คิดเป็นร้อยละ 89.14  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59  เมื่อพิจารณาจ่าแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ วิทยากรที่ให้การอบรม คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข่า  

ด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการน่าความรู้ไปใช้ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีความสามารถในการน่าความรู้ไปใช้ในด้านต่าง ๆ  เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกประเด็น โดยผู้
เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการน่าไปใช้ในภาพรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.43 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 เมื่อพิจารณาจ่าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มี
ค่ามากที่สุด คือ การน่าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาบุคลากร กระบวนการท่างาน และ  
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินโครงการจากแบบสอบถามทั้งหมด 35 ฉบับ รายละเอียดมีดังนี ้

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลเกีย่วกับผู้ตอบแบบประเมิน 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 4 11.43 
หญิง 31 88.57 
รวม 35 100 

2. ต าแหน่ง    
อาจารย ์ 6 17.14 
เจ้าหน้าที ่ 29 82.86 
รวม 35 100 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 88.57 เมื่อจ่าแนกตาม
ต่าแหน่งบุคลากร พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 82.56  
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ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการอบรม 
 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 –1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81–2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61–3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41–4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21–5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X SD ร้อยละ ระดับ 
1. เนื้อหาการจัดกิจกรรม 4.43 0.56 88.57 มากที่สุด 
1.1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน” 

4.46 0.56 89.14 มากที่สุด 

1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์/การเปิดโอกาสในการ
ตอบข้อซักถามระหว่างการบรรยาย 

4.60 0.60 92.00 มากที่สุด 

2. วิทยากรที่ให้การอบรม (รศ.ดร.วิทยา เมฆข่า) 4.49 0.56 89.71 มากที่สุด 
3. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 4.31 0.63 86.29 มากที่สุด 
4. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการอบรมในภาพรวม  4.31 0.63 86.29 มากที่สุด 
5. ห้องประชุมที่ใช้ในการจัดอบรม 4.49 0.51 89.71 มากที่สุด 
6. เจ้าหน้าที่อ่านวยความสะดวก 4.57 0.51 89.71 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.59 89.14 มากท่ีสุด 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.14  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59  เมื่อพิจารณาจ่าแนกเป็น
รายด้าน พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์/การ
เปิดโอกาสในการตอบข้อซกัถามระหว่างการบรรยาย รองลงมา คือ วิทยากรที่ให้การอบรม โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.วิทยา เมฆข่า และน้อยที่สุด คือ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม และ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการอบรมใน
ภาพรวม ตามล่าดับ 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ 

รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการน าไปใช้ 

ก่อน หลัง 
  X SD ร้อยละ ระดับ X  SD ร้อยละ ระดับ 

1. หลักการและกระบวนการในการจัดการ
ความรู้ 

2.86 0.88 57.14 ปาน
กลาง 

4.20 0.53 84.00 มาก
ที่สุด 

2. บทบาทของตนเองที่มีต่อความส่าเร็จในการ
จัดการความรู้ 

3.00 0.73 60.00 ปาน
กลาง 

4.20 0.53 84.00 มาก
ที่สุด 

3. การน่าความรู้ ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินความพร้อมขององค์กร 

2.89 0.80 57.71 ปาน
กลาง 

4.20 0.47 84.00 มาก
ที่สุด 

4. การน่าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน
การพัฒนาบุคลากร กระบวนการท่างาน และการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

2.97 0.82 59.43 ปาน
กลาง 

4.29 0.52 85.71 มาก
ที่สุด 

รวม 2.93 1.03 58.57 ปาน
กลาง 

4.22 0.93 84.43 มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า จากผลการประเมินผู้เข้าอบรมทั้งหมด 50 คน พบว่า ในภาพรวมหลังการอบรม ผู้

เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกประเด็น 

โดยผู้เข้ารับการอบรมมรีะดับความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการน่าไปใช้ในภาพรวมทุกด้านมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.43 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 เมื่อพิจารณาจ่าแนกเป็น
รายข้อ พบว่า มีระดับความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการน่าไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุดคือ  
การน่าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาบุคลากร กระบวนการท่างาน และการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน ร้อยละ 85.71 รองลงมา มี 3 ข้อ คือ หลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้ บทบาทของตนเองที่มี
ต่อความส่าเร็จในการจัดการความรู้ และการน่าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินความพร้อมขององค์กร  
ร้อยละ 84.00 ตามล่าดับ 
 
3. สรุปข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ  
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ควรมีการพัฒนาปรับปรุง คือ ปรับปรุงเรื่องเวลาให้เหมาะสม  

 
2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการที่ควรท่าในครั้งต่อไป คือ ควรจัดโครงการนี้อีกครั้งโดยใช้วิทยากรท่าน

เดิม คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข่า 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ) 
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ภาคผนวก 

 
 

1. เอกสารประกอบการอบรม PowerPoint น่าเสนอ 
2. ประวัติวิทยากร  
3. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
4. ค่ากล่าวเปิดงาน 
5. ค่ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
6. แบบประเมินโครงการ 



การจัดการความรู้ (KM)
เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

วันพุธท่ี 4 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



หลักการแนวคิด นิยามความหมาย เหตุผลที่ต้องจัดการความรู้ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ KM
และเครื่องมือ KM 

01. การจัดการความรู้จากแนวคิดสู่การปฏบิัติ

02.

กรณีศึกษา : KM มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การก าหนดขอบเขตและก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้

03.

การประเมินองค์กรเพื่อการจัดการความรู้

04.

การน ากระบวนการจัดการความรู้และกระบวนการบริหารจัดการ
เปล่ียนแปลงมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้

หัวข้อการบรรยาย









การจัดการความรู้จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

หมวด 3 มาตรา 11

“ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ ประมวลผลความรู้ในด้าน
ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน...”

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546



หลักการแนวคิด และความหมาย

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (สกอ.) 

KM เป็นเครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการพร้อมๆ กัน 
ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
องค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมัน
เอง แรงจูงใจในการริเริ่มการจัดการความรู้ เป้าหมายที่งาน คน และองค์กร เป็นเง่ือนไขส าคัญ 
(มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส)) 



ประเภทของความรู้

1. ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่
อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร หรือ วิชาการ อยู่ในต ารา 
คู่มือปฏิบัติงาน

2. ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่แฝง
อยู่ในตัวคน เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน เป็น
ภูมิปัญญา

การจัดการ “ความรู้เด่นชัด” จะเน้นไปที่การเข้าถึงแหลง่ความรู้ 
ตรวจสอบ และตีความได้ เมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ ก็น ามา
สรุปไว้ เพื่อใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ต่อไป 

การจัดการ “ความรู้ฝังลึก” นั้นจะเน้นไปที่การจัดเวทีเพื่อให้มีการ
แบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อัน
น าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ที่แต่ละคนสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ต่อไป



เหตุผลที่ต้องจัดการความรู้

KM : การค้นหา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากความรู้

ลักษณะเด่นของการจัดการความรู้
❑ คน  เช่ือมโยงให้ได้ว่าใคร รู้อะไร และสิ่งที่รู้จะเอาไปใช้อย่างไร
❑ มุ่งเป้าหมาย  เชื่อมกับการท างานที่ต้องการท าให้ส าเร็จ
❑ เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ  ยก เพิ่ม ลด ทิ้ง 
❑ เพิ่มคุณค่า ด้วยการผสานความรู้และความสัมพันธ์
❑ เติมเต็มงานที่ท าอยู่ เนียนไปกับเนื้องาน

ท าไมต้องจัดการความรู้
❖ ดึงองค์ความรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติของคนมาเผยแพร่เพื่อใช้งาน
❖ ป้องกันไม่ให้ความรู้ที่เป็นสินทรัพย์ขององค์กรหายไปพร้อมกับตัวคนที่ออกไปตามวาระ
❖ สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ในกลุ่ม ข้ามกลุ่ม ข้ามองค์กร
❖ สร้างเครือข่ายสังคมและเครือข่ายความรู้



รูปแบบการจัดการความรู้

ส่วนหัว ส่วนตา
มองว่าก าลังจะไปทางไหน

ต้องตอบได้ว่า “ท า KM ไปเพื่ออะไร”

ส่วนกลางล าตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ” 
ให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกนัและกัน

ส่วนหาง สร้างคลังความรู้
เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT
“สะบัดหาง” สร้างพลังจาก CoPs



กระบวนการในการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ของ ก.พ.ร.
เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง

ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

แบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่

1. การบ่งชี้ความรู้ ((Knowledge Identification))

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรู้ให้เป้นระบบ (Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู้ (Learning)



กระบวนการในการจัดการความรู้ ของ สป.อว. (สกอ. เดิม)
การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการ

ขั้นตอน 1

ขั้นตอน 2

ขั้นตอน 3

ขั้นตอน 4

ขั้นตอน 6

ขั้นตอน 5

การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร

การเสาะหาความรูท้ี่ต้องการ

การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน

การประยุกต์ใช้ความรูใ้นกิจกรรมงานของตน

การน าประสบการณจ์ากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้

การจดบันทึก ขุมความรู้ และ แก่นความรู้ ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ีครบถ้วน ลุ่มลึก 
และเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่น ที่เข้าใจได้โดยทั่วไป 

(Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ 

ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว



10 เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1) เรื่องเล่า Storytelling  การบอกเล่าวิธีท างานท่ีเคยท าและเกิดผลส าเร็จ โดยเล่าเป็นเรื่องสั้นๆ มีชื่อเรื่อง ความน า วิธีการปฏิบัติที่เป็นเคล็ดลับและผลท่ีเกิดขึ้น โดยเรื่องที่
น ามาเล่าต้องเป็นเรื่องที่เกิดจริง

2) ถอดบทเรียน Lesson Learned ถอดความรู้และวิธีการท างานจากกิจกรรมหรือ โครงการท่ีท าไป ทั้งความส าเร็จและส่วนท่ีต้องปรับปรุง บันทึกไว้ เพื่อเป็นประสบการณ์องค์กรและใช้
เพื่อการท างานในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น

3) เพื่อนช่วยเพื่อน Peer assist กลุ่มปฏิบัติงานเริ่มต้นท างานใหม่และขอค าปรึกษาจากกลุ่มที่เคยท างานนั้นมาแล้วจนจบกิจกรรม/โครงการ

4) สัมภาษณ์ผู้รู้  Interview ถามผู้รู้และช านาญการในเรื่องที่เราต้องการความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ในการท างาน

5) คู่คิด Mentoring การประกบคู่ระหว่างผู้ช านาญการกับผู้เริ่มท างาน เพื่อให้ผู้เริ่มได้เรียนรู้การท างานภายใต้การให้ค าปรึกษาและการช่วยเหลือจากผู้ช านาญการ

6) ชี้แนะ Coaching การให้ผู้ช านาญการรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน กระตุ้นให้คิดหาทางแก้ไขจนถึงเป้าหมายที่ต้องการ

7) สนทนา Dialogue การจัดกลุ่มพูดคุยกันเพื่อเอาสิ่งดีๆ ที่แต่ละคนมีอยู่ในตัวเองหรือในการปฏิบัติออกมา โดยก าหนดประเด็นกว้างๆ ในเรื่องที่จะสนทนากัน ไม่
ก าหนดเวลาสนทนาของแต่ละคน บรรยากาศสบายๆ บรรยากาศเชิงบวก

8) น าสิ่งดีมาต่อยอดปรับใช้
Adapted  Best practice  

น าสิ่งดีมาต่อยอดปรับใช้  ศึกษาแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศในงานนั้นๆแล้วน ามาปรับ ประยุกต์หรือต่อยอดกับงานของเรา

9) การทบทวนสรุปบทเรียน
After action review หรือ AAR

การร่วมกันทบทวนกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอน เพื่อค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินการ หลังการทบทวนอาจค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) และแนวทางการปรับปรุงให้เกิดผลงานท่ีดีขึ้น

10) สภากาแฟ Knowledge Café การจัดมุมสังสรรค์ให้กลุ่มผู้ท างานมาพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิด ท างาน โดยบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ



• ชุมชนที่มารวมตัวกันที่ปัญหาเดียวกัน มีความสนใจในเรื่องเดียวกันต้องการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกนัและกันโดยมีเปา้หมายร่วมกัน มีความมุ่งม่ัน
ร่วมกันท่ีจะพัฒนาวิธีการท างานให้ดีขึน้

• บทบาทของบคุคลใน KM
• คุณเอื้อระบบ ผู้บริหารสูงสุด

• คุณอ านวย    ผู้ขับเคล่ือนผลักดัน
• คุณกิจ       ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการการจัดการความรู้

• คุณลิขิต      ผู้บันทึกกระบวนการและองค์ความรู้

• คุณวิศาสตร์   ผู้ให้ความสะดวกด้านระบบ ICT
• คุณประสาน   ผู้เชื่อมโยงกิจกรรมและผลผลิตของการจัดการความรู้
ระหว่างกลุ่มย่อยเพื่อน ามาประกอบกันเป็นสินทรัพย์ขององค์กร

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice)

เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้



การท างานในองค์กร

01
02

03

04

ภาระงานตามโครงสร้าง

วัฒนธรรมการท างานขององค์กร

พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

สมรรถนะบุคลากร



สิ่งที่ต้องใช้ในการท างาน

Data ข้อมูล จ านวนและข้อเทจ็จริงพื้นฐาน

Information สารสนเทศ ข้อมูลที่ถูกแปลงสภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตีความ

Ideas แนวคิด การใช้จินตนาการแปลงสภาพสารสนเทศ

Knowledge ความรู้ การน าแนวคิดมาวางกรอบและอธิบายเพื่อการน าไปใช้งานในบริบท

Wisdom ปัญญา  ความฉลาดในการน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสร้างคุณค่า



การพัฒนาความรู้ของคนในองค์กร

5. ผ่านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ 

6. ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. ผ่านการปฏิบัติจริงในงาน

1. ผ่านการเรียนรู้ในระบบการศึกษา

2. จากหน้าที่พันธกิจที่ก าหนดเมือ่จ้างงาน

3. ผ่านการฝึกอบรม พัฒนา ศึกษา ดูงาน



จะจัดการความรู้เรื่องอะไร

พิจารณาหน้าที่และขอบข่ายงานที่เรารับผิดชอบ01

พิจารณาคุณภาพงานที่เราต้องการ02

ก าหนดเรื่องที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงงาน03

เขียนลงไปให้ชัดเจนว่าต้องการจะท าอะไรให้มีคุณภาพอย่างไร04

ก าหนดส่ิงที่เขียนเป็นหัวปลาแล้วตรวจสอบว่า
05 - ไม่กว้างเกินไปจนหาขอบเขตไม่ได้และไม่แคบเฉพาะเจาะจง

- เราเองต้องเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมาแล้ว  (คุณกิจ)



การก าหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM



แนวทางการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area)

เป็นความรู้ที่จ าเป็นสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร เป็นปัญหาท่ีประสบอยู่และ

สามารถน า KM มาช่วยได้
เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

ขอบเขต KM

เกณฑ์การเลือกขอบเขต KM

สอดคล้องกับทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ 

คนส่วนใหญ่ในองค์กร
ต้องการ

ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน
(เป็นรูปธรรม)

มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง เป็นความรู้ที่ต้องจัดการ
อย่างเร่งด่วน

ผู้บริหารให้การสนับสนุน

1 2 3 4 5 6

เป็นหัวเรื่องกว้างๆของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรที่จะน ามาด าเนินการจัดการความรู้ (KM) 
โดยจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ ์(Outcome) ขององค์กรทางด้าน Innovation, Operational, Customer หรือด้าน
อื่นๆ และจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย KM (Desired State) ต่อไป



แบบฟอร์มการก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้
แบบฟอร์ม 1: ก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน 

ขอบเขต KM 
ที่รวบรวมได้ทั้งหมด

การก าหนดขอบเขต KM

ตอบสนอง สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์

ใดบ้าง

มีความส าคัญ ต่อองค์กร 
ในเรื่องใดบ้าง 

ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน ในเร่ืองใดบ้าง 

ช่วยตอบสนองประโยชน์ในด้าน
อื่นๆ อะไรบ้าง

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื

- การบูรณาการการจัดการเรียนสอน
- คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
- อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั

การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย 
และงานสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างผลงานวิชาการ 
ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ
สิทธิทางปัญญา

- ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานอดุมศึกษาที่
ก าหนด

- ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐาน TCI Scopus 
ยังมีน้อย

- สามารถน าผลงานวิชาการไป
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ

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



แบบฟอร์มการก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้
แบบฟอร์ม 2: การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน

เกณฑ์การตัดสินเลอืกขอบเขต KM ขอบเขต KM ที่ 1 ขอบเขต KM ที่ 2 ขอบเขต KM ที่ 3 ขอบเขต KM ที่ .....

1.สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ 5 5

2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 4 5

3.มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง 4 4

4.คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ 3 4

5.ผู้บริหารให้การสนับสนุน 4 5

6.เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 3 4

รวมคะแนน 23 27

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ  5 = มากที่สุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2= น้อย 1 = น้อยที่สุด

เลือกขอบเขต KM ที่มีคะแนนรวมมากที่สุด 3 อันดับแรก 
เพื่อมาก าหนดเป้าหมาย KM และจัดท าแผน KM ในล าดับถัดไป



การก าหนดเป้าหมาย KM (Desire State)
เป้าหมาย KM

ขอบเขต KM (KM Focus Area) (ที่ได้คะแนนสูงสุดตามแบบฟอร์ม 2)
คือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย KM (Desired State) ตัวชี้วัดผลส าเร็จท่ีได้เป็นรูปธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

แบบฟอร์ม 3 : เป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่วยงาน 

ขอบเขต KM (KM Focus Area) (ที่ได้คะแนนสูงสุดตามแบบฟอร์ม 2)
คือ การพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

เป้าหมาย KM (Desired State) ตัวชี้วัดผลส าเร็จท่ีได้เป็นรูปธรรม 

ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ร้อยละผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรจะต้องมีสว่นร่วมในการก าหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM เพื่อมั่นใจว่าสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรอยา่งถูกต้องและ
เหมาะสม รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการการจัดการความรู้ให้เกดิขึ้นในการปฏิบัติราชการขององค์กร ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในทุกด้าน 

เป็นหัวเรื่องของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ได้เลือกมาจัดท า และต้องสามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม ที่มีต่อ
ผลงาน (Output) ของบุคคลากรในองค์กร หรืออาจจะมีผลต่อผลลัพธ์ (Outcome) ก็ได้ ถ้าเป้าหมาย KM และขอบเขต KM เป็นเรื่องเดียวกัน และ
จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่อไป



การประเมินองค์กรเพื่อการจัดการความรู้ ด้วย KMAT
(The Knowledge Management Assessment Tool )

KMAT : เป็นเครื่องมือชนิดหน่ึงที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีดอ่อน-จุดแข็ง / 
โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง โดยเครื่องมือน้ีแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 กระบวนการ
จัดการความรู้ 

หมวด 2 ภาวะผู้น า

หมวด 3 วัฒนธรรมใน
เรื่องการจัดการความรู้ 

หมวด 4 เทคโนโลยี
การจัดการความรู้ 

หมวด 5 การวัดผล
การจัดการความรู้



หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ 
แบบฟอร์ม 4 แบบประเมินองค์กรตนเอง

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู/่ ท าอยู่

โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยูใ่นระดับใด 
0 = ไม่มีเลย / มีน้อยมาก, 1 = มีน้อย, 2 = มีระดับปานกลาง, 3 = มีในระดับที่ดี, 4 = มีในระดับที่ดีมาก 

1.1.องค์กรมีการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่น องค์กรยัง
ขาดความรู้ที่จ าเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยูใ่ห้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร 
ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

1.2.องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหลง่ต่างๆ จากองค์กรที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้าม)ี อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

1.3 ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ๆ ระดับเทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กร
อื่นๆ ที่มีลักษณะคลา้ยคลงึกนั (บริการหรือด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน) และจากองค์กรอื่นๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิน้เชิง

1.4 องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร และการจัดท า
ข้อสรุปบทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned)

1.5 องค์กรเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ ที่อยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณแ์ละการเรียนรู้ของ
แต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้นๆ ทั่วทั้งองค์กร



หมวด 2 ภาวะผู้น า 
แบบฟอร์ม 4 แบบประเมินองค์กรตนเอง

หมวด 2 ภาวะผู้น า สิ่งที่มีอยู่/ ท าอยู่

โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด 
0 = ไม่มีเลย / มีน้อยมาก, 1 = มีน้อย, 2 = มีระดับปานกลาง, 3 = มีในระดับที่ด,ี 4 = มีในระดับที่ดีมาก 

2.1 ผู้บริหารก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในองค์กร 

2.2 ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset) ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ 
และมีการจัดท ากลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อน าสินทรัพย์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ (เช่น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากขึ้น ให้บริการได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น) 

2.3 องค์กรเน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อส่งเสริม Core Competencies เดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้น และ
พัฒนา Core Competencies ใหม่ๆ (Core Competencies หมายถึง ความเก่งหรือความสามารถเฉพาะทางของ
องค์กร)

2.4 การมีส่วนร่วมในการสรา้งองค์ความรู้ขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่องค์กรใช้ประกอบในการพิจารณา
ในการประเมินผล และให้ผลตอบแทนบุคลากร



หมวด 3 วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการความรู้ 
แบบฟอร์ม 4 แบบประเมินองค์กรตนเอง

หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่/ ท าอยู่

โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด 
0 = ไม่มีเลย / มีน้อยมาก, 1 = มีน้อย, 2 = มีระดับปานกลาง, 3 = มีในระดับที่ด,ี 4 = มีในระดับที่ดีมาก 

3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องบุคลากร 

3.2 พนักงานในองค์กรท างานโดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

3.3 องค์กรตระหนักว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้ คือ การสร้าง หรือเพิ่มพูนคุณค่าให้แกผู่้ใช้บริการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคดิ และการท างาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงาน
สร้างสรรสิ่งใหม่ๆ 

3.5 ทุกคนในองค์กรถอืว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่ความรบัผิดชอบของทุกคน 



หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้
แบบฟอร์ม 4 แบบประเมินองค์กรตนเอง

หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่/ ท าอยู่

โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด 
0 = ไม่มีเลย / มีน้อยมาก, 1 = มีน้อย, 2 = มีระดับปานกลาง, 3 = มีในระดับที่ด,ี 4 = มีในระดับที่ดีมาก 

4.1.เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอก 

4.2.เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ขององค์กร (An Institutional Memory) ที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงได้ 

4.3 เทคโนโลยีที่ใช้ท าให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้บริการมากขึ้น เช่น ความต้องการและความคาดหวัง 
พฤติกรรมและความคิด 

4.4 องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้ 

4.5 องค์กรกระตือรือร้นที่จะน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานสื่อสารเช่ือมโยงกันและประสานงานกันได้ดีขึ้น มาใช้ในองค์กร 

4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดขึ้นจริง (Real Time) และข้อมูลสารสนเทศใน
ระบบมีความเช่ือมโยงกัน 



หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้
แบบฟอร์ม 4 แบบประเมินองค์กรตนเอง

หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่/ ท าอยู่

โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด 
0 = ไม่มีเลย / มีน้อยมาก, 1 = มีน้อย, 2 = มีระดับปานกลาง, 3 = มีในระดับที่ด,ี 4 = มีในระดับที่ดีมาก 

5.1 องค์กรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู้กับผลการด าเนินการที่ส าคัญขององค์กร เช่น ผลลัพธ์ในด้าน
ผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร ฯลฯ 

5.2 องค์กรมีการก าหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ 

5.3 จากตัวชี้วัดในข้อ 5.2 องค์กรสร้างความสมดุลย์ระหว่างตัวชี้วัดที่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย (เช่น ต้นทุนที่ลด
ได้ ฯลฯ) กับตัวชี้วัดที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ยาก (เช่น ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการได้เร็วขึ้น 
การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ) 

5.4 องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนส าคัญที่ท าให้ฐานความรู้ขององค์กรเพิ่มพูนขึ้น 

น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินองค์กรตนเอง มาใช้ในการก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดต่างๆ ในแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 



การน ากระบวนการจัดการความรู้และกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้

ตัวอย่าง แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………..

เป้าหมาย KM (Desired State)………………………………………………………………………………………..

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม……………………………………………………………………………………………

ล าดับ กิจกรรม

(KM Process)

วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ

1 การบ่งชี้ความรู้

2 การสร้างและแสวงหาความรู้

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

4 การประมวลและกล่ันกรองความรู้

5 การเข้าถึงความรู้

6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้

7 การเรียนรู้

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ………………………………………… (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)

ใช้แสดงความ
คืบหน้าของ
ผลงาน

ให้ระบุรายละเอียด
กิจกรรมหรือส่ิงที่องค์กร
จะท าเพื่อให้บรรลุผล
ในแต่ละขั้นตอน

ให้ระบุ
ระยะเวลาของ
การด าเนิน

กิจกรรมในแต่
ละขั้นตอน

ให้ระบุตัวชี้วัด
ผลส าเร็จของ
แต่ละกิจกรรม

ให้ระบุค่า
เป้าหมายของ
ผลส าเร็จของ
แต่ละกิจกรรม

ให้ระบุเครืองมือ
/อุปกรณ์ที่

จ าเป็นต้องใช้ใน
แต่ละกิจกรรม

ให้ระบุ
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายของ
แต่ละกิจกรรม



กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

3. กระบวนการและเครื่องมือ 
(Process Tools)

4. การเรียนรู้ (Learning)

2. การสื่อสาร (Communication)

5. การวัดผล (Measurements) 6. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย

(Desired State)

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior Management)

▪ การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร
▪ โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
▪ ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
▪ มีระบบการติดตามและประเมินผล
▪ ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน

▪ ท าให้ท าคนเข้าในถึงสิ่งที่องค์กรจะท า
▪ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกคน
▪ แต่ละคนจะมีส่วนร่วมกันได้อย่างไร 
(ท าอย่างไรให้เกิดการ “อยาก” ท า)

▪ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และ
แลกเปล่ียนความรู้สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น

▪ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้

▪ เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนนิการได้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไวห้รือไม่
▪ เพ่ือน าผลของการวัดมาใช้ในการปรบัปรงุแผนและการ
ด าเนินการให้ดีข้ึน
▪ เพ่ือน าผลการวัดมาใช้ในการส่ือสารกับบคุลากรในทุกระดับ
ให้เห็นประโยชนข์องการจัดการความรู้

▪ ก าหนดกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับรางวัล
▪ ก าหนดเกณฑ์การให้รางวัล
▪ จัดหารางวัลหรือส่ิงตอบแทน



การบูรณาการ
กระบวนการจัดการความรู้  - กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน/์ พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร/์
กลยุทธ/์ กระบวนงาน

ขอบเขต KM

เป้าหมาย 
(Desired State)

กระบวนการและเครื่องมือ
(Process &Tools)

การเรียนรู้
(Training & Learning)

การสื่อสาร

(Communication)

การวัดผล 

(Measurements)

การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล
(Recognition and Reward)

การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (Transition and 
Behavior Management)

กระบวนการจัดการความรู้กระบวนการจัดการความรู้     
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

1. การบ่งชีค้วามรู้ 
(Knowledge Identification)

1. การบ่งชีค้วามรู้ 
(Knowledge Identification)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ(Knowledge Organization)3. การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement)
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู้ (Learning)7. การเรียนรู้ (Learning)

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง
เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง

ความรู้น้ันท าใหเ้กิดประโยชนกั์บองคก์รหรือไม่
ท าใหอ้งคก์รดีขึน้หรือไม่

ความรู้น้ันท าใหเ้กิดประโยชนกั์บองคก์รหรือไม่
ท าใหอ้งคก์รดีขึน้หรือไม่

มีการแบ่งปันความรู้ใหกั้นหรือไม่มีการแบ่งปันความรู้ใหกั้นหรือไม่

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

ความรู้อยูท่ี่ใคร  อยูใ่นรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

ความรู้อยูท่ี่ใคร  อยูใ่นรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไรจะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร

จะท าใหเ้ข้าใจง่ายและสมบูรณอ์ย่างไรจะท าใหเ้ข้าใจง่ายและสมบูรณอ์ย่างไร

กระบวนการจัดการความรู้กระบวนการจัดการความรู้     
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

1. การบ่งชีค้วามรู้ 
(Knowledge Identification)

1. การบ่งชีค้วามรู้ 
(Knowledge Identification)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ(Knowledge Organization)3. การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement)
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู้ (Learning)7. การเรียนรู้ (Learning)

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง
เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง

ความรู้น้ันท าใหเ้กิดประโยชนกั์บองคก์รหรือไม่
ท าใหอ้งคก์รดีขึน้หรือไม่

ความรู้น้ันท าใหเ้กิดประโยชนกั์บองคก์รหรือไม่
ท าใหอ้งคก์รดีขึน้หรือไม่

มีการแบ่งปันความรู้ใหกั้นหรือไม่มีการแบ่งปันความรู้ใหกั้นหรือไม่

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

ความรู้อยูท่ี่ใคร  อยูใ่นรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

ความรู้อยูท่ี่ใคร  อยูใ่นรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไรจะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร

จะท าใหเ้ข้าใจง่ายและสมบูรณอ์ย่างไรจะท าใหเ้ข้าใจง่ายและสมบูรณอ์ย่างไร



ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
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จ านวน    

อ ปสรรค

อ ปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร

ต่างคนต่างท างาน

ไม่คิดนอกกรอบ

ชิงดีชิงเด่น

ไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

กลัวการเปลี่ยนแปลง

ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน

อุปสรรค
อุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร



ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ในหน่วยงาน

แผนงานชัดเจน

01

การส่ือสาร

02

ผู้บริหาร

03

บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร

04

05

06

การให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยี

การประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัด

07 การสร้างแรงจูงใจ



D

D
กรณีศึกษา : KM มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



SHARE & LEARN

ระบบและกลไกการด าเนินงานจัดการความรู้

การขับเคลื่อนการด าเนินงานจัดการความรู้

เครือข่ายการจัดการความรู้ Mini_UKM

01

02

03



ระบบและกลไกการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

ทบทวนผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา

ก าหนดกรอบองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

ก าหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดท าแผนการจัดการความรู้

จัดท าแผนการจัดการความรู้

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้

ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้

ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้

กิจกรรม KM " Share and Learn"

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้

รายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ต่อผู้บริหาร

รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อมหาวิทยาลัย

ประเมินผลการจัดการความรู้

เผยแพร่ผลงานในระดับชาตหิรือนานาชาติ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

1

2

3

4

5

6

7



กระบวนการ KM ของกลุ่มความรู้ 6 ขั้นตอน ตามแนวทาง สป.อว. (สกอ. เดิม)

การก าหนดองค์ความรู้หลัก
ที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของ
การจัดการความรู้

การเสาะแสวงหาความรู้
ท่ีต้องการ

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน

การน าความรู้ท่ีได้
จากการจัดการความรู้

มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง

การน าประสบการณ์
จากการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้

การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร

1

2

3

4

5

6



การจัดท าแผนการจัดการความรู้

ทบทวนองค์ความรู้
ที่จ าเป็น/ผลการด าเนินงานที่

ผ่านมา
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน จัดท า (ร่าง) แผน KM 

ระดับมหาวิทยาลัย

ชี้แจงกรอบการด าเนินงานจัดท าแผน KM ระดับ
หน่วยงาน

รวมรวมและจัดท าแผน KM 
ระดับมหาวิทยาลัย

เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ สื่อสารและเผยแพร่แผน KM



แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับมหาวิทยาลัย : แผนการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการจัดการความรู้

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และน าองค์ความรู้ที่จัดเก็บมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
กลยุทธ์ที่ 4 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องชมเชยทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเรจ็
เป้าหมายของตวัชีว้ัด ระยะเวลา

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์ท่ี 1

ส่งเสริมและสนบัสนนุให้

เกิดการจัดการความรู้

ภายในองค์กร

1.1 ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ มีนโยบายการจัดการความรู้ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ ส.ค. 2562 -

ก.ย. 2563

กองนโยบาย

และแผน1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มีค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ

1.3 ก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานการจัดการความรู้ มีระบบและกลไกในการจัดการความรู้ มี มี มี มี

1.4 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเปน็ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ มีการก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มี มี มี มี

1.5 จัดท าแผนการจัดการความรู ้ระดับมหาวิทยาลัย มีแผนการจัดการความรูร้ะดับมหาวทิยาลยั 1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม

กลยุทธ์ท่ี 2

ส่งเสริมและสนบัสนนุให้

หน่วยงานสามารถ

ด าเนินงานจัดการความรู้

ได้อย่างเป็นระบบ

2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดท าแผนการจัดการความรู้ ร้อยละของหน่วยงานที่มแีผนการจัดการความรู้ 100 100 100 100 ต.ค. 2562-

ส.ค. 2563

กองนโยบาย

และแผน2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดตั้งกลุ่มชุมชนนกัปฏิบัต ิ(กลุ่ม KM) ร้อยละของหน่วยงานที่มกีารจัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบตัิ (กลุ่มKM) 100 100 100 100

2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้ห้กับกลุ่มความรู้

อย่างต่อเนื่อง

จ านวนรายงานการจัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรูใ้ห้กับกลุ่มความรู้

4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง

2.4 ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของกลุ่มความรูทุ้ก

ไตรมาส

จ านวนรายงานการตดิตามการด าเนนิงานจัดการความรู้ 4 ฉบับ 4 ฉบับ 4 ฉบับ 4 ฉบับ

2.5 รายงานผลการด าเนนิงานตอ่ผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านการจัดการความรู้

จ านวนครั้งของการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บรหิาร 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง

ตัวอย่าง



แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามแนวทาง สป.อว. (สกอ. เดิม)

ชื่อหน่วยงาน  : คณะ...........

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) :  เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ เรื่อง กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ

1 การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนดเป้าหมายของการจัดการ

ความรู้

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน

4 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

5 การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ทบทวน :             

ต าแหน่ง 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ : 

ต าแหน่ง 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)

แบบฟอร์มแผน KM ระดับหน่วยงาน



ตัวอย่างแผน KM ระดับหน่วยงาน







รูปแบบรายงาน KM ของกลุ่มความรู้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุม่ความรู้

1.1 ความเป็นมาของกลุ่มความรู้

1.2 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้

2.1 การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้

2.2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ

2.3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน

2.4 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

2.5 การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขมุความรู้

2.6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์กัษร

ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์

3.1 ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้

3.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

3.3 สรุปผลการด าเนินการจัดการความรู้

3.4 การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึน้

ภาคผนวก

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง



การติดตามผลการจัดการความรู้

กลุ่มความรู้รายงาน
ความก้าวหน้า KM

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า KM

รวบรวมรายงาน
ความก้าวหน้า KM
ระดับมหาวิทยาลัย

รายงานผล KM 
ต่อคณะกรรมการ
การจัดการความรู้

ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานจัดการความรู้



การจัดกิจกรรมยกย่องชมเชย

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาแนวปฏิบัติที่ดี

ก าหนดเกณฑ์
การสรรหา 

แนวปฏิบัติที่ดี

กลุ่มความรู้เข้าร่วม
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี

KM SHARE & LEARNประกาศผลและมอบรางวัลเผยแพร่ผลงาน ระดับชาติ
และนานาชาติ



การประเมินผลการจัดการความรู้

ต่อยอดองค์ความรู้

สู่งานวิจัย
ประเมินผลความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน สรุปผลการจัดการความรู้

พัฒนาแนวทาง
การด าเนินงาน

ทบทวนองค์ความรู้
ที่จ าเป็น

ก าหนดแนวทาง
การด าเนินงาน



รูปแบบการด าเนินงาน
ของกลุ่มความรู้

กลุ่มความรู้บุคลากรสายวิชาการ

จัดตั้งกลุ่มความรู้

ก าหนดองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยน

จัดท าแผน KM 6 ขั้นตอน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รายงานความก้าวหน้ากับหน่วยงาน

สรุปองค์ความรู้ที่ได้

เข้าร่วมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี

กลุ่มความรู้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

จัดตั้งกลุ่มความรู้

ก าหนดองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยน

จัดท าแผน KM 6 ขั้นตอน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานความก้าวหน้า 
กับผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปองค์ความรู้ที่ได้

เข้าร่วมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี



การขับเคลื่อนการด าเนินงานจัดการความรู้

1. ผู้บริหารก าหนด
นโยบาย ในการ
ด าเนินงานจัดการ

ความรู้

2. ผู้บริหารส่งเสริม 
สนับสนุน 

การด าเนินงาน
จัดการความรู้

3. การยกย่อง 
ชมเชย การเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติ
และนานาชาติ

4. การเข้าร่วม
เครือข่ายภายนอก

สถาบัน



KM SHARE & LEARN



เครือข่ายการจัดการความรู้ Mini_UKM

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 23
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM จัดต่อเนื่องมาแล้ว 22 ครั้ง 
โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
เรื่อง การจัดการความรู้ระหว่างสถาบันเครือข่าย  

เครือข่าย Mini_UKM ประกอบด้วย 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์





D

D
การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้



องค์ความรู้ที่จ าเป็นของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ประเด็นองค์ความรู้

1. คณะครุศาสตร์ ด้านการเรียนการสอน : ยกระดับกระบวนการจัดกิจกรรมค่ายสู่การพัฒนานักศึกษา

ด้านวิจัยการวิจัย  : กระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/ต ารา/หนังสอื) 

ของอาจารย์คณะครุศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการเรียนการสอน  : การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ด้านวิจัยการวิจัย : การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. คณะวิทยาการจัดการ ด้านการเรียนการสอน : เทคนิคการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามอตัลักษณ์

ด้านวิจัยการวิจัย : การเขียนเค้าโครงเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการเรียนการสอน  : Active Learning กับการพัฒนานักศึกษากับการเรียนการสอน

ด้านวิจัยการวิจัย : แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ยุทธศาสตร์

5. สถาบันอยุธยาศึกษา ด้านพันธกิจของหน่วยงาน : เทคนิคการน าชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจของหน่วยงาน : เทคนิคการจัดโครงการต าราวิชาการ

7. ส านักวิทยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านพันธกิจของหน่วยงาน : งานบริการรับซ่อมบ ารุงอุปกรณค์อมพิวเตอร์เบื้องต้น

8. ส านักงานอธิการบดี ด้านพันธกิจของหน่วยงาน : การให้บริการระบบงานสารบรรณ



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ (9 คน) กลุ่มที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(10 คน) กลุ่มที่ 3 ส านักงานอธิการบดี 
(15 คน) กลุ่มที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา (6 คน) กลุ่มที่ 5 สถาบันอยุธยาศึกษา (4 คน) กลุ่มที่ 6 ส านักงานบัณฑิต +
ส านักวิทยฯ รวมกัน (7 คน) กลุ่มที่ 7 กองกลาง (8 คน)

1. แบ่งกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม

2. ก าหนดหน้าที่ในกลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทน เพื่อท าหน้าที่
1. ประธานกลุ่ม (คุณอ านวย) ผู้น ากิจกรรมในกลุ่ม จ านวน 1 คน
2. เลขานุการ (คุณลิขิต) จดบันทึก จ านวน 1 หรือ 2 คน
3. สมาชิกในกลุ่ม (คุณกิจ) แลกเปลี่ยนประสบการณ ์

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. ประธานกลุ่มท าความเข้าใจกับสมาชิกในหัวขอ้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ 
2. ประธานกลุ่มด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม โดยเลือกใช้เครื่องมือ KM ตามที่กลุ่มสนใจ
อาทิ เรื่องเล่า ถอดบทเรียน สัมภาษณ์ผู้รู้ ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลีย่น กิจกรรมวันน้ี 
ควรทดลองฝึกใช้เครื่องมือ เรื่องเล่า โดยให้สมาชิกทุกคนบอกเล่าวิธที างานที่เคยท าและเกิดผลส าเร็จ มีช่ือเรื่อง ความน า 
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเคล็ดลับและผลที่เกดิขึ้น คนละไม่เกิน 3 นาที (เล่าให้ครบทุกคน)
3. คุณลิขิตท าหน้าที่จดบันทึก เน้น How to สู่ความส าเร็จของเรื่องนั้น

4. ร่วมกันสรุปผล 1. ประธานกลุ่มสรุปผลการแลกเปลี่ยนของกลุม่ โดยให้คุณลิขิตเลา่สิ่งที่จดบันทึกได้ 
2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันจัดกลุ่มความรู้ที่ได้ โดยสกัดเอาเฉพาะวิธกีารสูค่วามส าเร็จ (How to)
3. คัดเลือกผู้แทนกลุ่มน าเสนอผลการแลกเปลี่ยนของกลุม่ต่อเพื่อนสมาชิกกลุ่มอืน่ๆ 



ขอบคุณมากค่ะ



 

ประวัติวิทยากร 
 
 

๑. ประวัติบุคคล 

ชื่อ – นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 

ต าแหน่งปัจจุบัน : รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

สถานที่ท างาน / หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

๒. ประวัติการศึกษา 

ระดับปรญิญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.)  สถาบัน ราชภัฏสวนสุนันทา 

  สาขา วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ.)  สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ระดับปรญิญาโท   สาขา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (ค.อ.ม.) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ระดับปรญิญาเอก สาขา การจัดการเทคโนโลยี (ปร.ด.)  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๓. ประวัติการท างานต าแหน่งปัจจุบัน :   

    - รักษาราชการแทนรองอธิการบดีแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    - เลขานุการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    - กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

    - ผู้ตรวจประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษา (ภายนอก) 

    - ที่ปรึกษาโครงการ ส านักงาน ก.พ.ร., จังหวัดระนอง, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดสระแกว้ 
 

๔. ผลงานดเีด่นในต าแหน่งบริหาร 

 - น าร่องการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ.รอบสี่ 

 - รับผดิชอบจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP  

 - รับผดิชอบการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (U-ranking) 

    เกณฑ์ Webometric ปี พ.ศ. 2562 โดยคงความเป็นราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ 11 สมัย และ เกณฑ์ QS 

    Start ผลการประเมินอยู่ในระดับ 2 ดาว   

 - พัฒนาคณาจารย์ให้มีผลงานและเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ฯลฯ 

- ที่ปรึกษาโครงการ ส านักงาน ก.พ.ร., จังหวัดระนอง, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวดัสระแกว้ 
 

๕. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ  รวมจ านวน 18 เรื่อง 
 

๖. ผลงานวิจัย จ านวน 88 โครงการ 
 

7. เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ  จ านวน 103 เรื่อง 

 7.1 น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ รวมจ านวน 36 เรื่อง 

 7.2 น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Google Scholar รวมจ านวน 31 เรื่อง 

 7.3 ผลงานวิจัยตีพมิพ์ระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI รวม จ านวน 28 เรือ่ง  

 7.4 ผลงานวิจัยตีพมิพ์ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Scopus และ Scimago รวม จ านวน 23 เรื่อง 















ค ากล่าวเปิดงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

ในวันพุธท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
------------ 

เรียน   รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า วิทยากร,  
สวัสดี   คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการ KM ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และ 

  ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน  
 
ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา 

มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในวันนี้ 
     เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญและส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจาก
การขับเคลื่อนองค์กรให้มีความสามารถสูงในการแข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stockholder) ให้เกินความคาดหมายได้อย่างรวดเร็ว และการพัฒนาองค์กร
ส่วนมากจะเอาเครื่องมือหรือระบบในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เช่น AUN / 
IQA / EdPex มาประยุกต์ใช้ แต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งในการที่จะท าให้เครื่องมือหรือระบบที่น ามาใช้ใน
การพัฒนาบรรลุผลส าเร็จก็คือ “ความรู้”    

ซึ่ง “การจัดการความรู้” ก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการสนับสนุนให้การใช้เครื่องมือใน 
การพัฒนาอื่นๆ ประสบผลส าเร็จที่มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรสู่
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน เชื่อได้ว่าผู้เข้ารับการอบรม 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นกรรมการ 
KM ของหน่วยงาน ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ต้ังใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 
ดังกล่าว  

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้
เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และขอให้การจัดงานครั้งนี้ส าเร็จตามที่มุ่งหวังเป็นไปด้วยดี 
ขอบคุณค่ะ 



ค ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

ในวันพุธท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
-------------------- 

เรียน  ท่าน รศ.ดร.วิทยา เมฆข า วิทยากร, คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี  
สวัสดีคณะกรรมการ KM ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน 

     

ดิฉัน นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ ในนามมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า ที่ได้ให้
เกียรติมาเป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน
เปิดการอบรมในวันนี้  ด้วยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ท าให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งช่วยในการสนับสนุนงานด้านต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรให้
ประสบผลส าเร็จ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการในการจัดการ
ความรู้ 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อความส าเร็จในการจัดการ
ความรู้ 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินความ
พร้อมขององค์กรในการจัดการความรู้ รวมถึงจัดท าแผนการจัดการความรู้ในองค์กร 

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร 

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนา
บุคลากร กระบวนการท างาน และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

โอกาสนี้ ดิฉัน ขอเรียนเชิญท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
งานประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เรียนเชิญค่ะ 



แบบประเมินโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

ในวันพุธท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
----------------------------------- 

ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง หรือ ตรงตามความคิดเห็นของท่าน 
ตอนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
 1.  เพศ    1. ชาย           2. หญิง 
 2.  ต าแหน่ง       1. ผู้บริหาร       2. อาจารย์        3. เจ้าหน้าที่    

 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการอบรม 

ที่ รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 เน้ือหาการจัดกิจกรรม      
 1.1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”      
 1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์/การเปิดโอกาสในการตอบข้อซักถาม

ระหว่างการบรรยาย 
     

2 วิทยากรที่ให้การอบรม (รศ.ดร.วิทยา เมฆข า)      
3 สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม      
4 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการอบรมในภาพรวม       
5 ห้องประชุมที่ใช้ในการจัดอบรม      
6 เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก      
 
ตอนที่ 3 ระดับความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ 

ที่ รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ/  
การน าความรู้ไปใช้ก่อนการอบรม 

ระดับความรู้ความเข้าใจ/  
การน าความรู้ไปใช้หลังการอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อยที่สุด มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อยที่สุด 

1 หลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้           
2 บทบาทของตนเองที่มีต่อความส าเร็จในการ

จัดการความรู้ 
          

3 การน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินความพร้อมขององค์กร 

          

4 การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน
การพัฒนาบุคลากร กระบวนการท างาน และ
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

          

        
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 1)  ท่านคิดว่าการเข้าอบรมครั้งน้ีควรปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องใดบ้าง 
     .......………………………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
                .......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

2)  ท่านคิดว่าควรจัดโครงการใดในครั้งต่อๆ ไป ............................................................................................................................ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือ 
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


