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ค ำสั่งส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ที ่ 1/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา องค์ประกอบ
ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน่ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง นั้น  

อาศัยอ่านาจตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 41 
ให้ผู้อ่านวยการสถาบัน/ส่านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น  เพ่ือให้แนวทางการ
ปฏิบัติงานการจัดการความรู้มีความเป็นปัจจุบัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่านักงานอธิการบดี โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
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นโยบายการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
          เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี และสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่เป็น
สถาบันที่แสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม มีการพัฒนาตนเอง  
มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ส านักงานอธิการบดีจึง
ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี อันจะส่งผลให้
ส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

1) ส านักงานอธิการบดีมีหน้าที่สนับสนุนให้ความร่วมมือการจัดการความรู้ โดยจัดให้มีคณะกรรมการ  
ชุดหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนบริหารจัดการความรู้ ส่งเสริม และด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2) ให้บุคลากรทุกระดับภายในส านักงานอธิการบดี  มุ่งเน้นความส าคัญกับการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร และองค์ความรู้ ประสบการณ์ โดยผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกองมี
อิสระ และความคล่องตัวในการพัฒนารูปแบบของกระบวนการการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน 

3) ส านักงานอธิการบดีจะสร้างระบบการจัดเก็บความรู้ของส านักงานอธิการบดีให้เหมาะสม เพ่ือให้เป็น
คลังแห่งความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าถึงองค์ความรู้นั้น และมีหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมท่ีจูงใจ เอื้อต่อการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

4) ส านักงานอธิการบดีส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

 
ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการกอง เป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล และด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และ

รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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ส่วนที่ 1 
ส่วนน ำ 

 
1.1  หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ข้อ 4 
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน่ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ส่านักงานอธิการบดีได้เล็งเห็นความส่าคัญของการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยในการ
ด่าเนินงานการจัดการความรู้ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นจึงได้ปรึกษาหารือในการพัฒนาก่าลังคนเพื่อให้
มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และเล็งเห็นความส่าคัญของการพัฒนาศักยภาพก่าลังคนที่จ่าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้น และสอดคล้อง
กับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมพร้อมยื่นขอเข้าสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
วิชาการ 

2) เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมีต่าแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ิมข้ึน 
3) เพ่ือให้บุคลากรในส่านักงานอธิการบดีมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

 
1.3  ค ำจ ำกัดควำม 

การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี  2 ประเภท คือ 
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        - ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท่าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค่าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท่างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้ง  จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

       - ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม 
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ส่วนที่ 2 
โครงสร้างการบริหาร 

 
2.1  แผนผังโครงสร้างการบริหาร 
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ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 
3.1 กระบวนการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ 
 

3.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัการความรูส้ านักงานอธิการบดี  
และช้ีแจงกรอบการด าเนินงานจดัการความรู ้

 

ทบทวนและจัดท าแผนการจดัการความรู้ ส านักงานอธิการบด ี

เริ่มต้น 

ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการ 
การจัดการความรู ้

 

จัดท านโยบายการจดัการความรู้  

เสนอค าสั่งให้ผู้อ านวยการ 
ส านักงานอธกิารบด ี

ลงนาม 

 ลงนาม 

 

ไม่ลงนาม 

 

รายงานผลการจดัการความรู้ ครั้งท่ี 1 

กิจกรรมถอดองค์ความรู้หรือบทเรยีนของส านักงาน
อธิการบดี อย่างน้อย 8 ครั้งต่อประเด็นความรู ้
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น าองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค ARU KM 

รายงานผลการจดัการความรู้ ครั้งท่ี 2 

จัดท าเลม่รายงานองค์ความรู้ที่ไดจ้าก 
การถอดองค์ความรู้หรือบทเรยีน 

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีท่ีได้จากกิจกรรมการถอดองค์ความรู ้
ของส านักงานอธิการบด ี

เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY &  
Best Practice SHAR ของมหาวทิยาลัย 

รายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้  
แจ้งต่อผู้บริหารส านักงานอธิการบดี 

สรุปผลการด าเนินงานของ 
การจัดการความรู้ ของส านักงานอธิการบด ี

จบ 

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 เป็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างพนักงานที่อยู่ในกลุ่มหรือฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร ท าให้เกิดเป็นความรู้โดยรวมขององค์กร 
 3.2.3  Structural Knowledge : ความรู้ที่เป็นระบบ เป็นความรู้ที่เกิดจากการสร้างหรือต่อยอด
องค์ความรู้ ผ่านกระบวนการคู่มือ จรรยาบรรณต่างๆ ในองค์กร 
  
3.3 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)   
       ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้  (Knowledge Action Plan) นั้น ได้น าแนวคิดเรื่อง 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KM) และกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change  Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
(KM Action Plan) โดยกระบวนการจัดการความรู้ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนดังแผนภาพในรูปที่ 1 ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่จะท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการ
ของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร ซึ่งรายละเอียด ดังนี้ 
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รูปที่ 3.1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการแบบ
หนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้
ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร, ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่น การสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, 
รักษาความรู้เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษา
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

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. การบ่งชี้ความรู้  
(Knowledge Identification) 
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5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 
อาจจัดท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท า
เป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, 
การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ – ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้าง
องค์ความรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

3.4 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 
 ส าหรับกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็น
กรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  ดังแสดงในรูปที่ 3.2 
รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
รูปที่ 3.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (ท่ีมา : Robert Oster Hoff) 

1) การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior) -  เช่น กิจกรรม
การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, ทีม/ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล , ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาร (Communication) – เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, 
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

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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3) กระบวนการและเครื่องมือ (Process & Tools) - ช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, 
ลักษณะขององค์กร (ขนาด,  สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้ (Learning) - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของ
การจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและ
ปรับปรุง 

5) การวัดผล  - เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการน าผลของ
การวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่
ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Reward)  - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ 
ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ,  
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 

 
ส านักงานอธิการบดีมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในหน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของหน่วยงาน โดยการน ากระบวนการบริหารจัดการ การ
เปลี่ยนแปลงมาเชื่อมโยง เพ่ือจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ที่จะท าให้
กระบวนการจัดการความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และท าให้การจัดการความรู้ของหน่วยงานมี
ประสิทธิผลโดยจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้น
จริงๆ  

 
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ส านักงานอธิการบดีมีการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) 

และเป้าหมาย  KM (Desired State) ที่ต้องการเลือกท า เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตาม 
แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของส านักงานอธิการบดี โดยได้ประเด็นความรู้ คือ  
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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3.5 การก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM 
 

 
 

โครงสร้างทีม KM 
 
1. การประกาศแต่งตั้งโครงสร้างทีมงาน KM   ขอให้ระบุถึง   ชื่อ-นามสกุล,  ต าแหน่งงาน  และ

หน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน  พร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของทุก
ต าแหน่ง 

2. ทีมงาน KM  ที่ต้องด าเนินการตามเป้าหมาย KM  ที่เลือกไว้   ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง 
การจัดแบ่งงานและหน้าที่  ใน Blueprint  for Change เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมของ
องค์กร 

3. การพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM  เพ่ือจะมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือ มีส่วนที่ต้อง
สนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย  KM  ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนนั้น  มีกลุ่มบุคลากรที่
ควรพิจารณาดังนี ้

3.1  ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM 

หัวหน้า 

ทีมงาน 

ที่ปรึกษา 

เลขานุการ 

- ใหก้ารสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร  
- ให้ค าปรึกษาแนะน าและร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะท างาน 

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

- ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รบัมอบหมาย 
- จัดท ารายงานความคบืหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
- เป็น “แบบอย่างทีด่ี” ในเรื่องการจดัการความรู ้
- เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู ้

ประธาน 

(CKO) - ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัการด าเนินการ 
  และอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นกับคณะท างาน 

- นัดประชุมคณะท างานและท ารายงานการประชุม 
- รวบรวมรายงานความคบืหน้าการด าเนินงาน 
- ประสานงานกับคณะทมีงานและหัวหน้า 
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3.2  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM  (Work Process Owner)  ควร
ประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น, ผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น 

3.3  หน่วยข้ามสายงาน  (Cross Functional Unit)  ที่ต้องเกี่ยวข้อง และ/หรือ  มีส่วน
ที่ต้องสนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย  KM  เช่น หน่วยงาน  IT, ทรัพยากรบุคคล, สื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กรฯลฯ ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานนั้น, ตัวแทนผู้รับผิดชอบหน่วยงาน 

3.4  หน่วยงาน /บุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดต้องการมอบหมาย 
4. กรณีที่การจัดการความรู้ขององค์กร  มีความจ าเป็นและสามารถจะจัดสรรงบประมาณได้  เพ่ือ

จะน าเทคโนโลยีด้าน IT มาใช้  ควรจะมีหน่วยงาน IT เข้าร่วมทีมงาน KM ด้วย 
 
3.6 การก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  (KM Focus Areas and KM Desired State) 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas)  เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของหน่วยงานซึ่งต้องการจะน ามาใช้
ก าหนดเป้าหมาย KM  (Desired State)  

ในการก าหนดขอบเขต  KM   ควรก าหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อกระบวนงาน (Work 
Process)  ก่อนเป็นล าดับแรก หรือ อาจก าหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในหน่วยงาน 
เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมีแนวทางการก าหนดของเขต KM 
(KM Focus Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) ดังแสดงในรูปที่ 3.3  
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รูปที่ 3.3 แนวทางการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas)  
และเป้าหมาย KM (KM Desired State) 

 
เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถใช้แนวทางการก าหนดขอบเขตและ

เป้าหมาย KM  เพ่ือจะช่วยรวบรวมขอบเขต  KM  และน าไปก าหนดเป้าหมาย KM และแผนการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานใน 6 ขั้นตอน ซึ่งหน่วยงานจะต้องก าหนดขอบเขตของ KM และเป้าหมาย KM ให้
ชัดเจน โดยใช้แนวทางในการเลือกกลยุทธ์ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในองค์กร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี นั้น 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี ส าหรับประเด็นความรู้ เพื่อการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ

Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทัศน์ 

ความรู้ท่ีส าคัญต่อองค์กร  

• ความรู้เกี่ยวกับนักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการ  

• ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสยีต่างๆ 

• ประสบการณ์ความรู้ท่ีองค์กรสั่งสม 

• ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 

• ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 

• ความรู้ท่ีมีอยู่ในบุคลากร 

•

ปัญหา 

KM Action Plans (6 Step model) 

 1 
 2 

 3 

(ขอบเขต KM) 

(เป้าหมาย KM) 

(Work process) 

(แผนการจัดการความรู้) 

การ
เรียนรู้ 

(Learning) 

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล 
(Recognition and 

Reward) 

การวัดผล 
(Measure

ment) 

กระบวนการ
และเครื่องมือ 

(Process 
Tools) 

การสื่อสาร
(Communica

tion) 

การจัดการ 
การเปลีย่นแปลงและ

พฤติกรรม(Transition and 

Behavior Management) 

ไดจ้ากการถกเถียงปัญหากนั

หรอืเชิงนโยบาย 
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ส านักงานอธิการบดีสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานอธิการบดี ได้แก่ 

1. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ  ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดีมาก   

2. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ    
3. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow chat)   
4. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ได้รับรางวัลในระดับชมเชย 
5. เทคนิคการประสานงานดีที่  ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว ได้รับ

รางวัลในระดับดี 
6. การบริหารเวลาและงบประมาณ 
7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง และพัสดุ 
8. การเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ 
9. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
10. การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 
12. การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
14. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

ได้รับรางวัลในระดับดีมาก 
15. การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล 
16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ 
17. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 
18. การบริหารจัดการงานสารบรรณ ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 

ได้รับรางวัลในระดับดีมาก 
19. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังนั้นส านักงานอธิการบดีจึงได้เล็งเห็นความส าคัญ และมติจาก  
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี เห็นชอบประเด็นความรู้  
“การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น” เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 4  
แผนการจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 
 

- ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการท่ี
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
เพ่ิมมากข้ึนจาก 
ปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เพ่ิมข้ึน 4 คน
จากปีที่ผ่านมา 
(สอดคล้องตาม

แผนบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล) 

1. เทคนิคการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจ ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดี
มาก   
2. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ 
3. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow 
chat)   
4. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลในระดับชมเชย 
5. เทคนิคการประสานงานดีที่  ด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดี 
6. การบริหารเวลาและงบประมาณ 
7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง และพัสดุ 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 8. การเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และ 
การพัสดุ 
9. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
10. การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 
12. การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
14. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดีมาก 
15. การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล 
16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ 
17. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 
18. การบริหารจัดการงานสารบรรณ ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดีมาก 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

19. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
ผู้ทบทวน : ………………………………………………………………………….. 

(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) (CKO) 
………1……../………มีนาคม…/........2564........... 

 
ผู้อนุมัติ : ………………………………………………………………………….. 

(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

………1……../………มีนาคม…/........2564........... 
 

 
  



17 
 

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุนมีองค์ความรู้ที่จ าเป็น และมีผลอย่าง
ยิ่งต่อการด าเนินงานให้ส าเร็จตามนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กร (ที่มา : โครงการสัมมนา
เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา : MiNi_UKM ครั้งที่ 23  
ระหว่ างวันที่  19 -20 มกราคม 2564 ณ 
โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (แบบออนไลน์) 
โดยมีบุ คลากรของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

ตุลาคม 2562 
 

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุน
วิชาการท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
เพ่ิมมากข้ึนจาก 
ปีที่ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน 4 
คนจากปี
ที่ผ่านมา 

บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มี
คุณสมบัติยื่นเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ส านักงาน
อธิการบดี 
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 1.1 หมั่นศึกษาหาความรู้ เข้าใจในข้อหัว
กฎหมาย และระเบียบให้ชัดเจน 
2. ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน 
 2.1  เขียนจากประสบการณ์การท างานจริงที่
ผ่านมา ให้ครอบคลุมทุกประเด็นว่ามีปัญหา 
อุปสรรค และมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
 2.2  ฝึกสังเคราะห์สถานการณ์ใน 
การท างานและฝึกสรุปเป็นองค์ความรู้ 
 2.3  มีแนวการเขียนและเทคนิค 
การเขียนเป็นของตัวเองไม่ลอกเลียนผลงาน 
 2.4  เก็บสะสมผลงานไว้เป็นหมวดหมู่อย่าง
สม่ าเสมอพร้อมใช้งาน 
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2.5 ยึดหลักการเขียนตามหลักประกัน
คุณภาพให้เป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน 
3. ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือ/ผลงาน 
ทางวิชาการ 

3.1 ศึกษาวิธีการเขียนและรูปแบบตาม 
หลักวิชาการ 

3.2 จัดท าเค้าโครงการเขียนและด าเนินการ
เขียน (ททท.) 

3.3 ประสานผู้รู้ให้ช่วยพิจารณาอย่างไม่เป็น
ทางการ 

3.4 พิจารณากลยุทธ์การท างานที่เหมาะสม
กับตัวเอง (ระบบพ่ีเลี้ยง เข้าสัมมนา อบรม ขอ
ค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ ศึกษาจากตัว
แบบเรียนรู้จากผู้ประสบความส าเร็จ เรียนรู้
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้วยตนเอง) 
4. เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key success) 

4.1  ตั้งเป้าหมายของการเข้าสู่ต าแหน่งให้
ชัดเจน (เวลา ต าแหน่ง) 

4.2  ฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีวินัยและมีความสุข
ในการท างาน 

4.3  รักตัวเอง จริงใจและซื่อสัตย์ต่อตัวเอง 
4.4  คิดเชิงบวก และมองเห็นความส าเร็จ

อยู่ตรงหน้า 
หมายเหตุ : ข้อเสนอแนะ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ วุฒิชัย ควรมีการตั้งเป้าหมาย  
ตั้งอย่างไร วางแผนอย่างไร ให้ลงรายละเอียด 
เช่น ท าอย่างไร เรียนมาจากใคร แต่ละ
ประเด็น เขียนให้เห็นถึง HOW to 
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้       
 1.1 จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี 
เพ่ือบ่งชี้ความรู้และพิจารณาว่าจะท า
อย่ า งไร ให้ ก าร พั ฒ น าบุ คล ากรส าย
สนับสนุนให้ เข้าสู่ต าแหน่งที่สู งขึ้น  ซึ่ ง
ประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการจัดการ
ความรู้ต้องมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กร 

ธันวาคม 2563 มีประเด็นในการ
จัดการความรู้ 

19 ประเด็น คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้       
 2.1  ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.2  จัดกิจกรรม KM เพ่ือวิเคราะห์ความรู้
ที่จ าเป็น โดยการถอดองค์ความรู้ของ 
 
 

มกราคม 2564 จ านวนครั้ง 
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

8 ครั้ง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ
ประสบการณ์ที่ได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น มี
ความช านาญการในการปฏิบัติงาน โดย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้ เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ระดับช านาญการ ก าหนดแนวทางและ
ขั้นตอนการพัฒนา/จุดบกพร่อมที่ควร
แก้ ไข/การตั้ งเป้ าหมายรวมกัน /การ
วางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การ
ติดตามและประเมินผล โดยประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นมีดังนี ้
1) ด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2) ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน 
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3) ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือ/ผลงานทาง
วิชาการ 
4) เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key success) 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ       
 3 .1  ร ว บ ร ว ม ค ว าม รู้ ที่ ได้ จ า ก ก า ร

แลกเปลี่ยนความรู้ /กิจกรรมถอดองค์
ความรู้มาจัดให้เป็นระบบ พร้อมแยกเป็น
ประเด็น รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารบัญ 
สรุปประเด็นที่จ าเป็น  และที่ เกี่ยวข้อง  
วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง มี 4 ประเด็นดังนี ้
1) ด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2) ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 2564 

จ านวนประเด็นที่
จ าเป็นและที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3) ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือ/ผลงานทาง
วิชาการ 
4) เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key success) 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้       
 4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์

ความรู้ น ามาปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้
เป็นมาตรฐาน ปรับแก้ไขภาษาและ
ปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นส่ง
ให้คณะกรรมการด าเนินงาน KM เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ประเด็นความรู้ส าคัญแต่ละด้าน 
4.2 ความรู้ที่ ได้จากกิจกรรม เปิด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์ความรู้
ระหว่างผู้มีประสบการณ์จากบุคลากร
ภายนอกส านักงานอธิการบดี  และผู้น า
คู่ มื อ ไป ใช้ ป ร ะ โย ช น์  น า ป ร ะ เด็ น

กุมภาพันธ์-
เมษายน 2564 

เอกสารความรู้ 1 เล่ม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  



25 
 

แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

สาระส าคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
มาเพ่ิมเติมในประเด็นการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้ เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ปรับปรุงครั้งที่ 2 เพ่ือให้ได้เนื้อหาถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์  
*ด้ วยสถานการณ์  ป ระเทศไทยและ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบปัญหา
การระบาดขอองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid-19) ระลอก 3มหาวิทยาลัย
จึงมีนโยบายในการเว้นระยะห่าง การ
สลับกันมาท างานและท างาน work from 
home จึงมีผลกระทบกับการท างานใน
ส่วนของการจัดประชุด ดังนั้นจึงแก้ปัญหา
ด้วยให้คณะกรรมการแต่ละคนถอดองค์
ความรู้ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ และมี
การประชุมออนไลน์ หลังจากนั้น วันที่ 30 
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เมษายน 2564 จึงประชุมเชิงปฏิบัติการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี 

5 การเข้าถึงความรู้       
 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไป

เผ ยแพ ร่ ป ระช าสั ม พั น ธ์ ใน รู ป แบ บ
สารสนเทศ เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ 
กลุ่มไลน์ แผ่นพับ และเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ที่ดีออนไลน์ (สถานการณ์ covid-19) ให้ผู้
ที่ สนใจสามารถเข้าถึ งข้อมูล ได้ อย่ าง
รวดเร็ว  

พฤษภาคม 2564 จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่ 

2 ช่องทาง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้       
 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไป

ถ่ายทอดให้บุ คลากรอ่ืนในส านักงาน
อธิการบดี และคณะ ส านัก/สถาบันอ่ืน ใช้
ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้า

พฤษภาคม 2564 จ านวน
หน่วยงานที่ได้รับ
ความรู้ 

4 คณะ 
2 ส านัก/สถาบัน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และจัดท าเอกสารเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เผยแพร่ผ่านสื่ออนไลน์ 

7 การเรียนรู ้       
 7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการ

น าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จัดการ
ความรู้เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้
เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการน า
ค ว าม รู้ ไป ใช้ ให้ เกิ ด ก าร เรี ย น รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ใหม่ๆ และน าความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ให้บุคลากรได้น าไปใช้ประโยชน์
และปรับปรุงคุณภาพผลงานในการใช้ยื่น
ขอเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นระดับช านาญการ
ของสายสนับสนุนวิชาการต่อไป 
7.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
ในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยสื่อออนไลน์ 
(สถานการณ์ covid-19) 

มิถุนายน 2564 แนวปฏิบัติที่ดี/
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/องค์
ความรู้ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

 
ผู้ทบทวน  : ……………………………………………………….. 

   (นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) 
   (CKO) 

 

 
ผู้อนุมัติ  :  ………………………………………………………….. 

(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process Success) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired 
State) 

เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหา
ความรู้ 

จัดการประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือระดมความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับการคัดเลือกประเด็น
ความรู้ กิจกรรม และวิธีการ
ได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ธันวาคม 
2563 

มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

19 
ประเด็น 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ 
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับ เพ่ือถอดองค์ความรู้จาก
ในตัวบุคคล โดยใช้วิธีการ
พูดคุย สอบถามประสบการณ์ 
ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค
ในการท างาน 
*ปรับรูปแบบการน าเสนอ

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
2564 

จ านวนครั้ง
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ถอดองค์
ความรู้ 

และ เวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 1 

ครั้ง 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process Success) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired 
State) 

เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

แบบออนไลน์เนื่องด้วย
สถานการณ์ covid-19 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็น
ระบบ 

หาตัวแทนในกลุ่มเป้าหมายที่
สามารถฟังข้อมูลและจับ
ใจความได้อย่างรวดเร็วใน 
การจัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้จาก
การพูดคุย สนทนา  

มีนาคม 
2564 

จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

4 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

4 การประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้ 

เลขานุการคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ส านักงาน
อธิการบดี ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของภาษา เนื้อหา 
จัดรูปแบบให้ถูกต้อง 

มีนาคม-
เมษายน 
2564 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คอมพิวเตอร์ - KM Team  

5 การเข้าถึงความรู้ เลขานุการน าความรู้ทีไ่ด้จาก
การจัดการความรู้ไปเผยแพร่บน

เมษายน-
พฤษภาคม 

จ านวนช่อง
ทางการ

2 ช่องทาง คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process Success) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired 
State) 

เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เฟสบุ๊ค ARU KM / ARU QA 
/แผ่นพับ/Facebook/Line 
group และเว็บไซต์ส านักงาน
อธิการบดี 

2564 เผยแพร่ 

6 การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 

เลขานุการส่งลิงก์ URL 
เผยแพร่องค์ความรู้ 
แนวปฏิบัติที่ดี/คู่มือการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

พฤษภาคม 
2564 

จ านวน
หน่วยงาน
ที่ได้รับ
ความรู้ 

4 คณะ 
2 ส านัก/
สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  

7 การเรียนรู้ เลขานุการจัดท า
แบบสอบถาม เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็น และติดตามผล
เกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ใน
การท างาน การต่อยอด

พฤษภาคม 
2564 

แนวปฏิบัติ
ที่ด/ีคู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้

1 เรื่อง คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process Success) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired 
State) 

เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ผลงาน ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

 

 
ผู้อนุมัติ  :  ………………………………………………….. 

    (นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 
     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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แบบฟอร์มที ่5 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีท่ีผ่านมา 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ประชุมโดยพร้อมเพรียงจัด
ในรูปแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พูดคุยอย่างเป็น
กันเอง คุยประสบการณ์
สบายๆ ไม่เครียด สภา
กาแฟ มีอาหารว่าง และ 
น้ าดื่มไว้รับรอง 

จ านวนประเด็น
ของความรู้ 
 

1 องค์ความรู้ ได้ข้อมูลการท า
ผลงานเพ่ือยื่นขอ
เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

- สถานที่ในการจัด
ประชุมในรูปแบบ
ของสภากาแฟ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท าผลงานเพ่ือยื่นขอ
เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น 

- คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ 
ของส านักงาน
อธิการบดี 

2 การสื่อสาร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง ส านัก/สถาบัน 
และ คณะ 

ได้ข้อมูลที่ได้รับ
การกลั่นกรอง
จ านวน 1 เล่ม 

ได้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบ
สมบูรณ์ 

ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ส านัก/สถาบัน 
และคณะ 

มีผู้ยื่นขอเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี 
ผ่านมา 

- คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ 
ของส านักงาน
อธิการบดี 

3 กระบวนการ
และเครื่องมือ 

- จัดท าหนังสือเวียน/แผ่น
พับ 
- ออนไลน์  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

ผู้เข้าร่วม
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 
ส านัก/สถาบัน 

- หนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- สื่อออนไลน์ 

- คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ 
ของส านักงาน
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แบบฟอร์มที ่5 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีท่ีผ่านมา 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

- face book 
- line group 
- YouTube 

60 80 และ คณะ - Face-book 
- face book 
- line group 
- YouTube 

อธิการบดี 

4 การเรียนรู้ - จัดท าบัญชีของผู้น าไปใช้
ประโยชน์  
- สรุปผลเพื่อน ามาพัฒนาให้
เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และให้
การประสานงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

องค์ความรู้ที่ถูก
น าไปใช้
ประโยชน์ 
 

เอกสารฉบับ
สมบูรณ์ 

ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ยื่นผลงานเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

- เอกสารฉบับ
สมบูรณ์องค์ความรู้
เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้เข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

- คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ 
ของส านักงาน
อธิการบดี 

5 การวัดผล จัดท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจของคู่มือการพัฒนา

ระดับความพึง
พอใจของคู่มือ
การพัฒนา

ร้อยละ 80 ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ยื่นผลงานเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งที่

แบบสอบสอบความ
พึงพอใจของคู่มือฯ  

- คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ 
ของส านักงาน
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แบบฟอร์มที ่5 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีท่ีผ่านมา 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

บุคลากรสายสนับสนุนให้
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

บุคลากรสาย
สนับสนุนให้เข้า
สู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

สูงขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

อธิการบดี 
 

6 การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล 

- มอบวุฒิบัตรแก่
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและเป็นบุคคล
แบบอย่างในการพัฒนางาน
และพัฒนาองค์กร 

มีคู่มือการพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้เข้า
สู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ 100 ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ยื่นผลงานเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของคู่มือฯ 

- คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ 
ของส านักงาน
อธิการบดี 
 

  

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

                                                                                                       ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 



ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1  ปฏิทินการด าเนินงานจัดการความรู้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานอธิการบดี 



 
 

 
 
 
 
 

ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานอธิการบดี 
(สอดคล้องตามปฏทิินระดับมหาวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
ก.ย. 63 1) กรณีหน่วยงำนเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร

หน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำย ค ำสั่ง  
2) หน่วยงำนและมหำวิทยำลยัทบทวน
ปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรควำมรู้  

หน่วยงำนมีนโยบำย ค ำสั่ง 
และปฏิทินกำรด ำเนินงำน
กำรจัดกำรควำมรู้ 

- เลขำนุกำร คกก.KM 
สนอ. 

ต.ค. 63 3) มหำวิทยำลยัถ่ำย โดยงำนประกัน
คุณภำพถ่ำยทอดปฏิทินกำรด ำเนนิงำน
กำรจัดกำรควำมรู้ไปสู่คณะ ส ำนัก/
สถำบัน 

มหำวิทยำลัยมีกรอบใน 
กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ 

- เลขำนุกำร คกก.KM 
สนอ. 

พ.ย. 63 4) ทบทวนแผน KM ของหน่วยงำน แผน KM 1 ฉบับ คกก.KM สนอ. 
ระดับมหำวิทยำลัย 
ธ.ค. 63 5) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรร

หำ แนวปฏิบัติที่ด ี
มีค ำสั่งคณะกรรมกำรสรรหำ 
แนวปฏิบัติที่ด ี

1 ฉบับ งำนประกันคุณภำพ 

 6) จัดท ำ (ร่ำง) เกณฑ์คัดสรรแนวปฏิบัติที่
ดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(ร่ำง) เกณฑ์สรรหำแนว
ปฏิบัติที่ดี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

1 ฉบับ งำนประกันคุณภำพ/
คณะกรรมกำรสรรหำฯ 

 7) ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อจัดท ำแนวทำงกำรสรรหำ
แนวปฏิบัติที่ดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

รำยงำนกำรประชุม 1 ฉบับ งำนประกันคุณภำพ/
คณะกรรมกำรสรรหำฯ 

 8) มหำวิทยำลยั โดย งำนประกัน
คุณภำพประกำศเกณฑค์ัดสรรหำแนว
ปฏิบัติที่ดี  

ประกำศเกณฑส์รรหำแนว
ปฏิบัติที่ดไีปยังคณะ ส ำนัก/
สถำบัน 

1 ฉบับ  

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
ม.ค. 64 9) หน่วยงำนส่งแผน KM มำยังงำน

ประกันคณุภำพ 
แผน KM ของหน่วยงำน 1 ฉบับ หลักสตูร/คณะ/ส ำนัก/

สถำบัน 
 10) งำนประกันคุณภำพ วิเครำะห์แผน 

KM ของหน่วยงำน 
แผน KM ของหน่วยงำน 1 ฉบับ งำนประกันคุณภำพ 

ม.ค.- มี.ค. 64 11) หน่วยงำนระดับคณะ/ส ำนัก/
สถำบัน ด ำเนินกำรถอดองค์ควำมรู้ อย่ำง

หน่วยงำนมีองค์ควำมรู ้
- คณะ ประเด็นควำมรู้ 2 

องค์ควำมรู้
ของคณะ 

หลักสตูร/คณะ/ส ำนัก/
สถำบัน 

 



 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
น้อย 8 ครั้งต่อประเด็นควำมรู ้ ด้ำน คือ 

กำรผลิตบณัฑิตและกำรวิจัย 
- ส ำนัก/สถำบัน 1 ด้ำน คือ 
สนับสนุนพันธกิจของ
หน่วยงำน 

ส ำนัก และ
สถำบัน 

22 ม.ค. 64 12) คณะ/ส ำนัก/สถำบัน ด ำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งท่ี 1 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

28-29 ม.ค. 64 13) ติดตามผลการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ ระยะที่ 1 ของคณะ ส ำนัก 
และสถำบัน 

สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกำรจดักำรควำมรู้
ของคณะ ส ำนัก และสถำบัน 
ระยะที่ 1 

1 ฉบับ งำนประกันคุณภำพ 

29 ม.ค. 64 14) คณะ/ส ำนัก/สถำบัน ด ำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งท่ี 2 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

5 ก.พ. 64 15) คณะ/ส ำนัก/สถำบัน ด ำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งท่ี 3 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

12 ก.พ. 64 16) คณะ/ส ำนัก/สถำบัน ด ำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งท่ี 4 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

19 ก.พ. 64 17) คณะ/ส ำนัก/สถำบัน ด ำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งท่ี 5 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

26 ก.พ. 64 18) คณะ/ส ำนัก/สถำบัน ด ำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งท่ี 6 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

5 มี.ค. 64 19) คณะ/ส ำนัก/สถำบัน ด ำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งท่ี 7 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่  ARU KM  

มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

12 มี.ค. 64 20) คณะ/ส ำนัก/สถำบัน ด ำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งท่ี 8 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่  ARU KM 

มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ 
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

15-31 มี.ค. 64 21) หน่วยงำนเปิดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ มีแนวปฏิบัติที่ดีและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

ระดับมหำวิทยำลัย 
31 มี.ค. 64 22) ติดตามผลการด าเนินงานการ

จัดการความรู้ ระยะที่ 2 ของคณะ ส ำนัก 
และสถำบัน 

สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกำรจดักำรควำมรู้
ของคณะ ส ำนัก และสถำบัน 
ระยะที่ 2 
 

1 ฉบับ งำนประกันคุณภำพ 



 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
เม.ย. 64 23) คณะ/ส ำนัก/สถำบัน จดัท ำรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนถอดองค์ควำมรู ้และ
แนวปฏิบัติที่ด ี

มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ และแนว
ปฏิบัติที่ด ี

1 ฉบับ คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

เม.ย. 64 24) หน่วยงำนเผยแพร่ผลงำนแนวปฏบิัติ
ที่ดีผ่ำนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน  

ผลงำนหรือแนวปฏิบัติที่ดี
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 

- คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

เม.ย. ถึง พ.ค. 64 25) จัดท ำคู่มือแนวปฏิบตัิที่ดีที่ได้จำก
กิจกรรมกำรถอดองค์ควำมรู้ และเผยแพร่
บนเว็บไซตผ์่ำนสื่อออนไลนส์ู่สำธำรณชน 

คู่มือหรือแนวปฏิบตัิที่ด ี - คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

11-17 พ.ค. 64 26) คณะ ส ำนัก/สถำบัน จัดส่งผลงำน 
แนวปฏิบัติที่ดี โดยส่งลิงก์หรือURLของ
ผลงำนหรือแนวปฏิบัติที่ดี มำยังงำน
ประกันคณุภำพ 

ผลงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ - งำนประกันคุณภำพ/
คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

ระดับมหำวิทยำลัย 
18-21 พ.ค. 64 27) คณะกรรมกำรสรรหำแนวปฏิบัติทีด่ี

พิจำรณำตรวจอ่ำนผลงำนและคดัสรร
ผลงำนของแต่ละหน่วยงำนผ่ำนเวบ็ไซต์
หรือสื่อออนไลน์หรือลิงก์ URL ผลงำนของ
หน่วยงำน  

ผลงำนแนวปฏิบตัิที่ดีของ
หน่วยงำน 

ร้อยละ 
100 

คณะกรรมกำรสรรหำ
แนวปฏิบัติที่ด ี

27-28 พ.ค. 64 28) ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำแนว
ปฏิบัติที่ดีพิจำรณำตัดสินคะแนน  

รำยงำนกำรประชุม   - งำนประกันคุณภำพ/
คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

17-19 พ.ค. 64 29) จัดท ำหนังสือเชิญหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอก และแบบตอบรับ เขำ้ร่วม
กิจกรรม ARU KM DAY & Best 
Practice SHARE ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 6 

หนังสือเชิญหน่วยงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอกเข้ำร่วม
กิจกรรม ARU KM DAY & 
Best Practice SHARE 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ครั้งท่ี 6 

- งำนประกันคุณภำพ 

31 พ.ค. ถึง 1 
มิ.ย. 64 

30) จัดท ำและประกำศผลแนวปฏิบัตทิี่ดี  
ครั้งท่ี 6 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 มหำวิทยำลัยรำชภฏั
พระนครศรีอยุธยำ 

ผลกำรประกวดแนวปฏิบตัิที่ดี  
ครั้งท่ี 6 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564  
 

ร้อยละ 80 งำนประกันคุณภำพ/
คณะกรรมกำรฯ 

2 และ 4 มิ.ย. 64 31) งำนประชำสัมพันธ์ จัดท ำ VTR 
หน่วยงำนท่ีได้รับรำงวัลดีเด่น  

VTR ของหน่วยงำนท่ีได้รับ
รำงวัลดีเด่น 

- นำยสมชำย สุนทรวิทย ์
นำยสุรตัน์ ลิ่วลำภำวงศ ์
นำยสุชำติ พรรณม ี

ส ำนักงำนอธิกำรบดเีข้ำร่วมกิจกรรม 
11 มิ.ย. 64 32) กิจกรรม ARU KM DAY 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 6 
หมายเหตุ : 1) หน่วยงำนท่ีน ำเสนอและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้บนเวที คือ หนว่ยงำนท่ี

ทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 งำนประกันคุณภำพ/
คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 



 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับรำงวัลดีเด่น 2) หน่วยงำนภำยนอก
เข้ำร่วม LEARN &SHARE 

ระดับมหำวิทยำลัย 
14-16 มิ.ย. 64 33) งำนประกันคุณภำพสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนกำรจดักำรควำมรู้ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 และรำยงำน
มหำวิทยำลยัเพื่อทรำบ 

มีรำยงำนผลกำรจัดกำร
ควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 และรำยงำน
มหำวิทยำลยัเพื่อทรำบ 

1 เลม่ งำนประกันคุณภำพ 

 
หมายเหตุ : หลังจำกคณะกรรมกำร KM ด ำเนินกำรถอดองค์ควำมรูทุ้กครั้ง ให้น ำองค์ ควำมรู้ และประเด็นส ำคัญขึ้น Facebook 

Group : ช่ือ ARU KM ของมหำวิทยำลัย และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักงำนอธิกำรบดีทุกครั้ง 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีอ่ยู่ : ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 96 หมู่ 2 

ถนนปรีดีพนมยงค์ ต ำบลประตูชัย  

อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13000 

E-mail : qaaru@hotmail.com 
  

 




