แผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานอธิการบดี

จัดทาโดย คณะกรรมการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก

คำนำ
แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานอธิการบดี จัดทาขึ้นภายใต้
การมีส่วนร่วมพิจารณาของคณะกรรมการการจัดการความรู้ และคณะกรรมการอานวยการการจัดการ
ความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานอธิการบดี เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลังจาก
ที่ได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นรากฐานในการ
พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

นางลักขณา เตชวงษ์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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หน้า
ก

สารบัญ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานอธิการบดี
นโยบายการจัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 คาจากัดความ
ส่วนที่ 2 โครงสร้างการบริหาร
2.1 แผนผังโครงสร้างการบริหาร
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3.1 กระบวนการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ
3.2 ประเภทของความรู้
3.3 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
3.4 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
3.5 การกาหนดโครงสร้างทีมงาน KM
3.6 การกาหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM (KM Focus Areas and
KM Desired State)
ส่วนที่ 4 แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานอธิการบดี
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สานักงานอธิการบดี
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
แบบฟอร์มที่ 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
แบบฟอร์มที่ 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process Success)
แบบฟอร์มที่ 5 แผนจัดการความรู้ (KM Action Plan)

ภาคผนวก
ปฏิทินการดาเนินงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานอธิการบดี
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คำสั่งสำนักงำนอธิกำรบดี
ที่ 1/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนอธิกำรบดี
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒ นาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ งการ
เรี ย นรู้ อย่ างสม่่าเสมอ” สอดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก า และคู่ มือ การประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน
หน่วยงานสนับสนุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา องค์ประกอบ
ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน่ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง นั้น
อาศัยอ่านาจตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 41
ให้ผู้อ่านวยการสถาบัน/ส่านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น เพื่อให้แนวทางการ
ปฏิ บั ติ งานการจั ด การความรู้ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น จึ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการการจั ด การความรู้ ประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่านักงานอธิการบดี โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำรกำรจัดกำรควำมรู้
1.1 ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี
1.2 ผู้อ่านวยการกองนโยบายและแผน
1.3 ผู้อ่านวยการกองกลาง
1.4 ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา
1.5 ผู้อ่านวยการกองพัฒนานักศึกษา
1.6 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
1.7 นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. ทบทวน ก่าหนดนโยบาย แนวทาง ให้ ค่าปรึกษา และแก้ปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกิดขึ้น ใน
ระหว่างการด่าเนินงานการจัดการความรู้ของส่านักงานอธิการบดี
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกส่วนงานด่าเนินการจัดการความรู้ภายในส่านักงานอธิการบดีให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามระบบ
3. ก่าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับพันธกิจของส่านักงานอธิการบดี
/4. จัดท่าแผนการจัดการความรู้...

4. จั ด ท่ าแผนการจัด การความรู้ และด่ าเนิ น งานตามแผน รวมทั้ งส่ งเสริม สนั บ สนุ น
ทรัพยากรในการด่าเนิ นงาน ก่ากับ ติดตามเพื่อให้ การด่าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนการจัดการ
ความรู้ที่ก่าหนด
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดีมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
2.1 นางสาวมาลัยรัก สระทองพลู
ประธาน
2.2 นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา
กรรมการ
2.3 นางขนิษฐา จ่าแนกยุทธ์
กรรมการ
2.4 นางสาวบัณฑิตา สอนดี
กรรมการ
2.5 นางสาวศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์
กรรมการ
2.6 นายวรพจน์ วรนุช
กรรมการ
2.7 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
กรรมการและเลขานุการ
2.8 นางอริสสา บัวเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.9 นางอมรรัตน์ อมรนาถ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่
1. ด่าเนินงานและกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของส่านักงานอธิการบดี
2. ก่ากับติดตามและรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และประเมิน
ผลการด่าเนินงานตามแผนจัดการความรู้ของส่านักงานอธิการบดี
3. น่ าความรู้ ที่ ได้ จ ากการจั ด การความรู้ ม าค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี รวมทั้ ง จั ด เก็ บ และ
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ่านวยการการจัดการความรู้
ให้ ค ณะกรรมการดั งกล่ าวปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ เกิ ด ผลดี ต่ อ ทางราชการ หากมี ปั ญ หาใดในการ
ปฏิบัติงานให้รายงานผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดีโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64
(นางลักขณา เตชวงษ์)
ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี

ง

นโยบายการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้ เป็น ไปตามภารกิจ ของสานักงานอธิการบดี และสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลั ย ที่เป็น
สถาบั น ที่แสวงหาความรู้ เพื่อการพั ฒ นาท้ องถิ่น ความเป็น เลิ ศทางวิช าการ และคุณ ธรรม มีการพัฒ นาตนเอง
มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางานอย่างมีประสิ ทธิภ าพนั้น ส านักงานอธิการบดี จึง
กาหนดนโยบายการจัดการความรู้ เพื่อเป็นทิศทางในการดาเนินการจัดการความรู้ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็ น ผู้ ที่มีความสามารถในการทางานอย่ างมีประสิ ทธิภ าพตามภารกิจของสานักงานอธิการบดี อันจะส่งผลให้
สานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย มีความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่ าง
ต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
1) สานักงานอธิการบดีมีหน้าที่สนับสนุนให้ความร่วมมือการจัดการความรู้ โดยจัดให้มีคณะกรรมการ
ชุดหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนบริหารจัดการความรู้ ส่งเสริม และดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2) ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ภายในส านั ก งานอธิ ก ารบดี มุ่ งเน้ น ความส าคั ญ กั บ การจั ด การความรู้ข อง
หน่วยงานในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร และองค์ความรู้ ประสบการณ์ โดยผู้บริหารระดับผู้อานวยการกองมี
อิสระ และความคล่องตัวในการพัฒนารูปแบบของกระบวนการการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน
3) สานักงานอธิการบดีจะสร้างระบบการจัดเก็บความรู้ของสานักงานอธิการบดีให้เหมาะสม เพื่อให้เป็น
คลังแห่งความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าถึงองค์ความรู้นั้น และมีหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่จูงใจ เอื้อต่อการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4) สานักงานอธิการบดีส่งเสริม พัฒ นาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่ งการ
เรียนรู้
ทั้งนี้ ให้ ผู้ อานวยการกอง เป็ น ผู้ รับ ผิ ดชอบ ก ากับ ดูแล และด าเนิ นการให้ เป็น ไปตามนโยบายนี้ และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

นางลักขณา เตชวงษ์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่ วยงานสนับ สนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ข้อ 4
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน่ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ส่านั กงานอธิการบดีได้เล็งเห็นความส่าคัญของการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยในการ
ด่าเนินงานการจัดการความรู้ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นจึงได้ปรึกษาหารือในการพัฒนาก่าลังคนเพื่อให้
มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และเล็งเห็นความส่าคัญของการพัฒนาศักยภาพก่าลังคนที่ จ่าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้น และสอดคล้อง
กับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมพร้อมยื่นขอเข้าสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้น ของสายสนับสนุน
วิชาการ
2) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมีต่าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้น
3) เพื่อให้บุคลากรในส่านักงานอธิการบดีมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
1.3 คำจำกัดควำม
การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้
และพั ฒ นาตนเองให้ เป็ น ผู้ รู้ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รมี
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) เป็นความรู้ที่ส ามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม
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ส่วนที่ 2
โครงสร้างการบริหาร
2.1 แผนผังโครงสร้างการบริหาร
สานักงาน ิการบ ี
ก งก าง

ก งนโ บา แ แผน

ก งบริการการ ก า
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ก ง ั นานัก ก า

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

ทบทวนคาสั่งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้

ไม่ลงนาม

เสนอคาสั่งให้ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี
ลงนาม
ลงนาม

จัดทานโยบายการจัดการความรู้
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรูส้ านักงานอธิการบดี
และชี้แจงกรอบการดาเนินงานจัดการความรู้

ทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี

รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
กิจกรรมถอดองค์ความรู้หรือบทเรียนของสานักงาน
อธิการบดี อย่างน้อย 8 ครั้งต่อประเด็นความรู้
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นาองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค ARU KM
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2
จัดทาเล่มรายงานองค์ความรู้ที่ได้จาก
การถอดองค์ความรู้หรือบทเรียน
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีทไี่ ด้จากกิจกรรมการถอดองค์ความรู้
ของสานักงานอธิการบดี
เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY &
Best Practice SHAR ของมหาวิทยาลัย
สรุปผลการดาเนินงานของ
การจัดการความรู้ ของสานักงานอธิการบดี
รายงานผลการดาเนินงานจัดการความรู้
แจ้งต่อผู้บริหารสานักงานอธิการบดี
เผยแพร่ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จบ
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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 ทาให้เกิดเป็นความรู้โดยรวมขององค์กร
3.2.3 Structural Knowledge : ความรู้ที่เป็นระบบ เป็นความรู้ที่เกิดจากการสร้างหรือต่อยอด
องค์ความรู้ ผ่านกระบวนการคู่มือ จรรยาบรรณต่างๆ ในองค์กร
3.3 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
ในการจั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ (Knowledge Action Plan) นั้ น ได้ น าแนวคิ ด เรื่ อ ง
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KM) และกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้
(KM Action Plan) โดยกระบวนการจัดการความรู้ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนดังแผนภาพในรูปที่ 1 ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่จะทาให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการ
ของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งรายละเอียด ดังนี้
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1. การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge Identification)

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

ความรู้อยู่ที่ใคร อยูใ่ นรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

จะทาให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์
อย่างไร

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

เรานาความรูม้ าใช้งานได้งา่ ยหรือไม่

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

6. การแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้ (Knowledge Sharing)

ความรู้นั้นทาให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่
ทาให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่

7. การเรียนรู้ (Learning)

รูปที่ 3.1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบ
หนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทาให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้
ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจาเป็นต้องรู้อะไร, ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่น การสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก,
รักษาความรู้เก่า, กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บ
ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษา
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
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5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6) การแบ่ งปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ – ท าได้ห ลายวิธีการ โดยกรณี เป็ น Explicit Knowledge
อาจจัดทาเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทา
เป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง,
การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
7) การเรียนรู้ – ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก สร้าง
องค์ความรู้>นาความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
3.4 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
สาหรับ กระบวนการบริ ห ารจั ดการการเปลี่ ยนแปลง (Change Management Process) เป็ น
กรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังแสดงในรูปที่ 3.2
รายละเอียด ดังนี้
การเรียนรู้
(Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล
(Recognition and Reward)

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

การสื่อสาร
(Communication)

การจัดการและ
การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
(Transition and Behavior)

รูปที่ 3.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (ที่มา : Robert Oster Hoff)
1) การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior) - เช่น กิจกรรม
การมี ส่ ว นร่ ว มและสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห าร (ที่ ทุ ก คนมองเห็ น ), โครงสร้ า งพื้ น ฐานขององค์ ก ร, ที ม /
หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล , กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จชัดเจน
2) การสื่อสาร (Communication) – เช่น กิจกรรมที่ทาให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทา,
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

8

3) กระบวนการและเครื่องมือ (Process & Tools) - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้,
ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร
4) การเรียนรู้ (Learning) - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและหลักการของ
การจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและ
ปรับปรุง
5) การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนาผลของ
การวัดมาใช้ ในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ ดีขึ้น, มีการนาผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่
ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome)
6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Reward) - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เกิดการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมและการมีส่ว นร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่
ค้ น หาความต้ อ งการของบุ ค ลากร, แรงจู ง ใจระยะสั้ น และระยะยาว, บู ร ณาการกั บ ระบบที่ มี อ ยู่ ,
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทาในแต่ละช่วงเวลา
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ม องภาพรวมของปั จ จั ย แวดล้ อ มภายในหน่ ว ยงาน ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของหน่วยงาน โดยการนากระบวนการบริหารจัดการ การ
เปลี่ ยนแปลงมาเชื่อมโยง เพื่อจะผลักดันให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงเสริมสร้างสภาพแวดล้ อม ที่จะทาให้
กระบวนการจัดการความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และทาให้การจัดการความรู้ของหน่วยงานมี
ประสิทธิผลโดยจัดทาเป็ น แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และนาไปสู่การปฏิบัติให้ เกิดขึ้น
จริงๆ
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สานักงานอธิการบดี มีการกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Area)
และเป้ า หมาย KM (Desired State) ที่ ต้ อ งการเลื อ กท า เพื่ อ สนั บ สนุ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ต าม
แผนกลยุ ท ธ์ห รื อแผนยุ ท ธศาสตร์ การบริห ารงานของส านักงานอธิการบดี โดยได้ป ระเด็นความรู้ คื อ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
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3.5 การกาหนดโครงสร้างทีมงาน KM

ประธาน
(CKO)

หัวหน้า

- ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร
- ให้คาปรึกษาแนะนาและร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทางาน

ที่ปรึกษา

และอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับคณะทางาน

- จัดทาแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อนาเสนอประธาน
- รายงานผลการดาเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน
- ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
- ประสานงานกับคณะทีป่ รึกษาและคณะทีมงาน- นัดประชุมคณะทางานและทารายงานการประชุม

เลขานุการ

ทีมงาน

- ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการ

- รวบรวมรายงานความคืบหน้าการดาเนินงาน
- ประสานงานกับคณะทีมงานและหัวหน้า

- ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รบั มอบหมาย
- จัดทารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ
- เป็น “แบบอย่างทีด่ ี” ในเรื่องการจัดการความรู้
- เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้

โครงสร้างทีม KM
1. การประกาศแต่งตั้งโครงสร้างทีมงาน KM ขอให้ระบุถึง ชื่อ-นามสกุล, ตาแหน่งงาน และ
หน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน พร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของทุก
ตาแหน่ง
2. ทีมงาน KM ที่ต้องดาเนินการตามเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง
การจัดแบ่งงานและหน้าที่ ใน Blueprint for Change เพื่อให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมของ
องค์กร
3. การพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM เพื่อจะมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือ มีส่วนที่ต้อง
สนับสนุนต่อการดาเนินการตามเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลสาเร็จตามแผนนั้น มีกลุ่มบุคลากรที่
ควรพิจารณาดังนี้
3.1 ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการกาหนดโครงสร้างทีมงาน KM
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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
ที่ต้องสนับ สนุ นต่อการดาเนิ นการตามเป้าหมาย KM เช่น หน่วยงาน IT, ทรัพยากรบุคคล, สื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กรฯลฯ ควรประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานนั้น, ตัวแทนผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
3.4 หน่วยงาน /บุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดต้องการมอบหมาย
4. กรณีที่การจัดการความรู้ขององค์กร มีความจาเป็นและสามารถจะจัดสรรงบประมาณได้ เพื่อ
จะนาเทคโนโลยีด้าน IT มาใช้ ควรจะมีหน่วยงาน IT เข้าร่วมทีมงาน KM ด้วย
3.6 การกาหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM (KM Focus Areas and KM Desired State)
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) เป็นหั ว เรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่ จาเป็ นและสอดคล้ องกับ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ห รือแผนยุทธศาสตร์พัฒ นาของหน่วยงานซึ่งต้องการจะนามาใช้
กาหนดเป้าหมาย KM (Desired State)
ในการกาหนดขอบเขต KM ควรกาหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อกระบวนงาน (Work
Process) ก่อนเป็นลาดับแรก หรือ อาจกาหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ที่จาเป็นต้องมีในหน่วยงาน
เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อื่นๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมีแนวทางการกาหนดของเขต KM
(KM Focus Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) ดังแสดงในรูปที่ 3.3
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1

พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์

2

ความรู้ที่สาคัญต่อองค์กร

• ความรู้เกี่ยวกับนักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการ

กลยุทธ์

(Work process) กระบวนงาน

(ขอบเขต KM)

KM Focus Areas

• ความสัมพันธ์กับผู้มสี ่วนได้เสียต่างๆ
• ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสั่งสม
• ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
• ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
• ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากร
•

3
ปัญหา

ได้จากการถกเถียงปั ญหากัน
หรือเชิงนโยบาย

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

การ
เรียนรู้
(Learning)

การวัดผล
(Measure
ment)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

กระบวนการ
และเครื่องมือ

(Recognition and
Reward)

(Process
Tools)

การสื่อสาร
(Communica
tion)

การจัดการ
การเปลีย่ นแปลงและ
พฤติกรรม(Transition and
Behavior Management)

รูปที่ 3.3 แนวทางการกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas)
และเป้าหมาย KM (KM Desired State)
เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถใช้แนวทางการกาหนดขอบเขตและ
เป้าหมาย KM เพื่อจะช่วยรวบรวมขอบเขต KM และนาไปกาหนดเป้าหมาย KM และแผนการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานใน 6 ขั้นตอน ซึ่งหน่วยงานจะต้องกาหนดขอบเขตของ KM และเป้าหมาย KM ให้
ชัดเจน โดยใช้แนวทางในการเลือกกลยุทธ์ตามองค์ความรู้ที่จาเป็นต้องมีในองค์กร เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี นั้น
องค์ความรู้ที่จาเป็น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี สาหรับประเด็นความรู้ เพื่อการดาเนินงานการจัดการความรู้ของ
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สานักงานอธิการบดี สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานอธิการบดี ได้แก่
1. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดีมาก
2. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
3. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow chat)
4. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ได้รับรางวัลในระดับชมเชย
5. เทคนิคการประสานงานดีที่ ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว ได้รับ
รางวัลในระดับดี
6. การบริหารเวลาและงบประมาณ
7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง และพัสดุ
8. การเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ
9. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจา
10. การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
12. การให้บริการระบบงานสารบรรณ
13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ
14. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว
ได้รับรางวัลในระดับดีมาก
15. การบูรณาการการจัดทาแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล
16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ
17. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน
18. การบริหารจัดการงานสารบรรณ ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว
ได้รับรางวัลในระดับดีมาก
19. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังนั้นสานักงานอธิการบดีจึงได้เล็งเห็นความสาคัญ และมติจาก
การประชุม คณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี เห็ นชอบประเด็นความรู้
“การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ” เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 4
แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แบบฟอร์ม 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Objective)
ตามคารับรอง
ของตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร
เป้าประสงค์ที่ 4.2 - ร้อยละของบุคลากร เพิ่มขึ้น 4 คน 1. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ดาเนินการใน
จัดการ
มีระบบการบริหาร สายสนับสนุนวิชาการที่ จากปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดี
จัดการที่เป็นเลิศ เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (สอดคล้องตาม มาก
เพิ่มมากขึ้นจาก
แผนบริหาร 2. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ปีที่ผ่านมา
และพัฒนา 3. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow
ทรัพยากร chat)
บุคคล)
4. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลในระดับชมเชย
5. เทคนิคการประสานงานดีที่ ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดี
6. การบริหารเวลาและงบประมาณ
7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง และพัสดุ
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แบบฟอร์ม 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Objective)
ตามคารับรอง
ของตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
8. การเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และ
การพัสดุ
9. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจา
10. การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน
11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
12. การให้บริการระบบงานสารบรรณ
13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ
14. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดีมาก
15. การบูรณาการการจัดทาแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล
16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ
17. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน
18. การบริหารจัดการงานสารบรรณ ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดีมาก
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แบบฟอร์ม 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Objective)
ตามคารับรอง
ของตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
19. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้อนุมัติ : …………………………………………………………………………..
(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
………1……../………มีนาคม…/........2564...........

ผู้ทบทวน : …………………………………………………………………………..
(นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล) (CKO)
………1……../………มีนาคม…/........2564...........
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : (7) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
1
การเข้าสู่ ตาแหน่ งที่สูงขึ้น ของบุ คลากรสาย ตุลาคม 2562
ร้อยละของบุคลากร เพิ่มขึ้น 4 บุคลากรสาย
สนับสนุนมีองค์ความรู้ที่จาเป็น และมีผลอย่าง
สายสนับสนุน
คนจากปี สนับสนุนที่มี
ยิ่งต่อการดาเนินงานให้สาเร็จตามนโยบายและ
วิชาการที่เข้าสู่
ที่ผ่านมา คุณสมบัติยื่นเข้าสู่
เป้าหมายขององค์กร (ที่มา : โครงการสัมมนา
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้นจาก
มาตรฐานการศึ ก ษา : MiNi_UKM ครั้งที่ 23
ปีที่ผ่านมา
ระหว่ า งวั น ที่ 19-20 มกราคม 2564 ณ
โรงแรมศรี พ ฤทธาลั ย ราชภั ฏ สั ม มนาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (แบบออนไลน์)
โดยมี บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
17

ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
อธิการบดี

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : (7) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
1. ด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1 หมั่ น ศึ ก ษาหาความรู้ เ ข้ า ใจในข้ อ หั ว
กฎหมาย และระเบียบให้ชัดเจน
2. ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน
2.1 เขียนจากประสบการณ์การทางานจริงที่
ผ่ านมา ให้ ค รอบคลุ ม ทุ กประเด็น ว่ามี ปั ญ หา
อุ ป สรรค และมี แ นวทางแก้ ปั ญ หาอย่ า งไร
พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
2.2 ฝึกสังเคราะห์สถานการณ์ใน
การทางานและฝึกสรุปเป็นองค์ความรู้
2.3 มีแนวการเขียนและเทคนิค
การเขียนเป็นของตัวเองไม่ลอกเลียนผลงาน
2.4 เก็บสะสมผลงานไว้เป็นหมวดหมู่อย่าง
สม่าเสมอพร้อมใช้งาน
18
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หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : (7) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
2.5 ยึดหลักการเขียนตามหลักประกัน
คุณภาพให้เป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน
3. ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือ/ผลงาน
ทางวิชาการ
3.1 ศึกษาวิธีการเขียนและรูปแบบตาม
หลักวิชาการ
3.2 จัดทาเค้าโครงการเขียนและดาเนินการ
เขียน (ททท.)
3.3 ประสานผู้รู้ให้ช่วยพิจารณาอย่างไม่เป็น
ทางการ
3.4 พิจารณากลยุทธ์การทางานที่เหมาะสม
กับตัวเอง (ระบบพี่เลี้ยง เข้าสัมมนา อบรม ขอ
คาปรึกษาอย่ างไม่เป็ น ทางการ ศึกษาจากตัว
แบบเรีย นรู้จ ากผู้ ป ระสบความส าเร็จ เรียนรู้
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หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : (7) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ด้วยตนเอง)
4. เส้นทางสู่ความสาเร็จ (Key success)
4.1 ตั้งเป้าหมายของการเข้าสู่ตาแหน่งให้
ชัดเจน (เวลา ตาแหน่ง)
4.2 ฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีวินัยและมีความสุข
ในการทางาน
4.3 รักตัวเอง จริงใจและซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
4.4 คิดเชิงบวก และมองเห็นความสาเร็จ
อยู่ตรงหน้า
หมายเหตุ : ข้อเสนอแนะ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ วุฒิชัย ควรมีการตั้งเป้าหมาย
ตั้งอย่างไร วางแผนอย่างไร ให้ลงรายละเอียด
เช่น ทาอย่างไร เรียนมาจากใคร แต่ละ
ประเด็น เขียนให้เห็นถึง HOW to
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หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้
1.1 จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุย ทั้งเป็น ธันวาคม 2563 มีประเด็นในการ 19 ประเด็น
คณะกรรมการ
ทางการและไม่เป็นทางการคณะกรรมการ
จัดการความรู้
จัดการความรู้
จั ด การความรู้ ข องส านั ก งานอธิ ก ารบดี
เพื่ อ บ่ ง ชี้ ค วามรู้ แ ละพิ จ ารณาว่ า จะท า
อย่ า งไรให้ การพั ฒ น าบุ คล ากรส าย
สนั บ สนุ น ให้ เข้ า สู่ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง
ประเด็ น ความรู้ ที่ จ ะด าเนิ น การจั ด การ
ความรู้ ต้ อ งมี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของบุคลากรและองค์กร
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มกราคม 2564 จานวนครั้ง
8 ครั้ง
คณะกรรมการ
2.2 จัดกิจกรรม KM เพื่อวิเคราะห์ความรู้
ในการ
จัดการความรู้
ที่จาเป็น โดยการถอดองค์ความรู้ของ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ
ประสบการณ์ ที่ได้รับ ตาแหน่ งที่ สู งขึ้น มี
ความช านาญการในการปฏิบั ติงาน โดย
กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่าง
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
สายสนั บ สนุ น ให้ เข้ า สู่ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น
ระดั บ ช านาญการ ก าหนดแนวทางและ
ขั้ น ตอนการพั ฒ นา/จุ ด บกพร่ อ มที่ ค วร
แก้ ไ ข/การตั้ ง เป้ า หมายรวมกั น /การ
วางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การ
ติดตามและประเมินผล โดยประสิทธิภาพ
ของการพัฒ นาบุ คลากรสายสนั บสนุนให้
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นมีดังนี้
1) ด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2) ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
3) ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือ/ผลงานทาง
วิชาการ
4) เส้นทางสู่ความสาเร็จ (Key success)
3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
3 .1 ร ว บ ร ว ม ค ว า ม รู้ ที่ ได้ จ า ก ก า ร
มกราคมจานวนประเด็นที่
4 ประเด็น
คณะกรรมการ
แลกเปลี่ ย นความรู้ / กิ จ กรรมถอดองค์ กุมภาพันธ์ 2564 จาเป็นและที่
จัดการความรู้
ความรู้มาจัดให้เป็นระบบ พร้อมแยกเป็น
เกี่ยวข้อง
ประเด็น รวบรวมข้อมูลและจัดทาสารบัญ
สรุ ป ประเด็ น ที่ จ าเป็ น และที่ เกี่ ย วข้ อ ง
วางโครงสร้ า งความรู้ เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ ม
ส าหรั บ การเก็ บ ความรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
เพื่อการเรีย กใช้งานได้อย่ างรวดเร็ วและ
ถูกต้อง มี 4 ประเด็นดังนี้
1) ด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2) ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
3) ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือ/ผลงานทาง
วิชาการ
4) เส้นทางสู่ความสาเร็จ (Key success)
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์
กุมภาพันธ์เอกสารความรู้
1 เล่ม
คณะกรรมการ
ความรู้ นามาปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้
เมษายน 2564
จัดการความรู้
เป็นมาตรฐาน ปรับแก้ไขภาษาและ
ปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นส่ง
ให้คณะกรรมการดาเนินงาน KM เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ประเด็นความรู้สาคัญแต่ละด้าน
4.2 ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากกิ จ กรรมเปิ ด เวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละถอดองค์ ค วามรู้
ระหว่ า งผู้ มี ป ระสบการณ์ จ ากบุ ค ลากร
ภายนอกส านั ก งานอธิก ารบดี และผู้ น า
คู่ มื อ ไป ใช้ ป ร ะ โย ช น์ น า ป ร ะ เด็ น
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
สาระส าคัญ จากเวที แลกเปลี่ ย นเรียนรู้ฯ
มาเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาบุคลากร
สายสนั บ สนุ น ให้ เข้ า สู่ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น
ปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อให้ได้เนื้อหาถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์
*ด้ ว ยสถานการณ์ ประเทศไทยและ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบปัญหา
การระบาดขอองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid-19) ระลอก 3มหาวิทยาลัย
จึ ง มี น โยบายในการเว้ น ระยะห่ า ง การ
สลับกันมาทางานและทางาน work from
home จึ งมี ผ ลกระทบกั บ การท างานใน
ส่วนของการจัดประชุด ดังนั้นจึงแก้ปัญหา
ด้วยให้ คณะกรรมการแต่ ล ะคนถอดองค์
ความรู้ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ และมี
การประชุมออนไลน์ หลังจากนั้น วันที่ 30
25

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
เมษายน 2564 จึ งประชุมเชิงปฏิ บัติการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี
5 การเข้าถึงความรู้
น าความรู้ ที่ ได้ จ ากการจั ด การความรู้ ไป พฤษภาคม 2564 จานวนช่อง
2 ช่องทาง
คณะกรรมการ
เผ ย แ พ ร่ ป ระช าสั ม พั น ธ์ ใ น รู ป แ บ บ
ทางการเผยแพร่
จัดการความรู้
สารสนเทศ เช่ น กลุ่ ม เฟสบุ๊ ค เว็ บ ไซต์
กลุ่มไลน์ แผ่นพับ และเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ที่ดีออนไลน์ (สถานการณ์ covid-19) ให้ผู้
ที่ ส นใจสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
น าความรู้ ที่ ได้ จ ากการจั ด การความรู้ไป พฤษภาคม 2564 จานวน
4 คณะ
คณะกรรมการ
ถ่ า ยทอดให้ บุ ค ลากรอื่ น ในส านั ก งาน
หน่วยงานที่ได้รับ 2 สานัก/สถาบัน จัดการความรู้
อธิการบดี และคณะ สานัก/สถาบันอื่น ใช้
ความรู้
ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้า
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
สู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น และจัดทาเอกสารเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เผยแพร่ผ่านสื่ออนไลน์
7 การเรียนรู้
7.1 คณะกรรมการจั ดการความรู้ มีการ มิถุนายน 2564 แนวปฏิบัติที่ดี/
1 เรื่อง
คณะกรรมการ
นาเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จัดการ
คู่มือการ
จัดการความรู้
ความรู้เสนอต่อ ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อประกาศใช้
ปฏิบัติงาน/องค์
เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้เกิดการนา
ความรู้ใหม่ที่ได้
ค ว าม รู้ ไ ป ใช้ ให้ เกิ ด ก ารเรี ย น รู้ แ ล ะ
จากการ
ประสบการณ์ใหม่ๆ และนาความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติงาน
เผยแพร่ให้ บุคลากรได้น าไปใช้ป ระโยชน์
และปรับปรุงคุณภาพผลงานในการใช้ยื่น
ขอเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นระดับชานาญการ
ของสายสนับสนุนวิชาการต่อไป
7.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
ในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยสื่อออนไลน์
(สถานการณ์ covid-19)
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

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

ผู้ทบทวน : ………………………………………………………..
(นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล)
(CKO)
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process Success) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired
เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
State)
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
งบประมาณ
การจัดการความรู้
อุปกรณ์
1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหา จัดการประชุมคณะกรรมการ ธันวาคม
มีประเด็น
19
คอมพิวเตอร์
ความรู้
เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน 2563
ในการ
ประเด็น
เกี่ยวกับการคัดเลือกประเด็น
จัดการ
ความรู้ กิจกรรม และวิธีการ
ความรู้
ได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2 การสร้างและแสวงหา จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ มกราคมจานวนครั้ง ถอดองค์ คอมพิวเตอร์
ความรู้
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กุมภาพันธ์ ในการ
ความรู้
กับ เพื่อถอดองค์ความรู้จาก 2564
แลกเปลี่ยน และ เวที
ในตัวบุคคล โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้
แลกเปลี่ยน
พูดคุย สอบถามประสบการณ์
เรียนรู้ 1
ความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค
ครั้ง
ในการทางาน
*ปรับรูปแบบการนาเสนอ
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ผู้รับผิดชอบ
KM Team

KM Team

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process Success) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired
เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
State)
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
งบประมาณ
การจัดการความรู้
อุปกรณ์
แบบออนไลน์เนื่องด้วย
สถานการณ์ covid-19
3 การจัดความรู้ให้เป็น หาตัวแทนในกลุ่มเป้าหมายที่ มีนาคม
จานวน
4 ประเด็น คอมพิวเตอร์
ระบบ
สามารถฟังข้อมูลและจับ
2564
ประเด็นที่
ใจความได้อย่างรวดเร็วใน
จาเป็นและ
การจัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้จาก
ที่เกี่ยวข้อง
การพูดคุย สนทนา
4 การประมวลผลและ เลขานุการคณะกรรมการ
มีนาคมเอกสาร
1 เล่ม คอมพิวเตอร์
กลั่นกรองความรู้
จัดการความรู้ สานักงาน
เมษายน
ความรู้
อธิการบดี ตรวจสอบความ
2564
ถูกต้องของภาษา เนื้อหา
จัดรูปแบบให้ถูกต้อง
เลขานุการนาความรู้ทไี่ ด้จาก
5 การเข้าถึงความรู้
เมษายนจานวนช่อง 2 ช่องทาง คอมพิวเตอร์
การจัดการความรู้ไปเผยแพร่บน พฤษภาคม ทางการ
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ผู้รับผิดชอบ

KM Team

KM Team

KM Team

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process Success) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired
เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
State)
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
งบประมาณ
การจัดการความรู้
อุปกรณ์
เฟสบุ๊ค ARU KM / ARU QA 2564
เผยแพร่
/แผ่นพับ/Facebook/Line
group และเว็บไซต์สานักงาน
อธิการบดี
6 การแบ่งปัน
เลขานุการส่งลิงก์ URL
พฤษภาคม จานวน
4 คณะ คอมพิวเตอร์
แลกเปลี่ยนความรู้
เผยแพร่องค์ความรู้
2564
หน่วยงาน 2 สานัก/
แนวปฏิบัติที่ดี/คู่มือการ
ที่ได้รับ
สถาบัน
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ความรู้
ให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
7 การเรียนรู้
เลขานุการจัดทา
พฤษภาคม แนวปฏิบัติ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์
แบบสอบถาม เพื่อสอบถาม 2564
ที่ด/ี คู่มือ
ความคิดเห็น และติดตามผล
การ
เกี่ยวกับการนาความรู้ไปใช้ใน
ปฏิบัติงาน/
การทางาน การต่อยอด
องค์ความรู้
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ผู้รับผิดชอบ

KM Team

KM Team

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process Success) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired
เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
State)
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
งบประมาณ
การจัดการความรู้
อุปกรณ์
ผลงาน
ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

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

แบบฟอร์มที่ 5 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ
1

2

3

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

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

จานวนประเด็น
ของความรู้

1 องค์ความรู้ ได้ข้อมูลการทา
ผลงานเพื่อยื่นขอ
เข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้น

- สถานที่ในการจัด
ประชุมในรูปแบบ
ของสภากาแฟ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทาผลงานเพื่อยื่นขอ
เข้าสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึ้น

-

คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ของสานักงาน
อธิการบดี

ได้ข้อมูลที่ได้รับ
การกลั่นกรอง
จานวน 1 เล่ม

ได้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบ
สมบูรณ์

-

กระบวนการ
และเครื่องมือ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูลไม่
น้อยกว่าร้อยละ

มีผู้ยื่นขอเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา
- หนังสือเวียน/
แผ่นพับ
- สื่อออนไลน์

คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ของสานักงาน
อธิการบดี
คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ของสานักงาน

- จัดทาหนังสือเวียน/แผ่น
พับ
- ออนไลน์

ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
สานัก/สถาบัน
และคณะ
ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่
แสดงความ
ให้บริการ
คิดเห็นร้อยละ สานัก/สถาบัน
33

-

แบบฟอร์มที่ 5 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ

กิจกรรม

4

การเรียนรู้

5

การวัดผล

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

- face book
- line group
- YouTube

60

80

และ คณะ

- จัดทาบัญชีของผู้นาไปใช้
ประโยชน์
- สรุปผลเพื่อนามาพัฒนาให้
เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และให้
การประสานงานบรรลุตาม
เป้าหมาย
จัดทาแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจของคู่มือการพัฒนา

องค์ความรู้ที่ถูก
นาไปใช้
ประโยชน์

เอกสารฉบับ
สมบูรณ์

ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ยื่นผลงานเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้น

ระดับความพึง
พอใจของคู่มือ
การพัฒนา

ร้อยละ 80

ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ยื่นผลงานเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งที่
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เครื่องมือ/อุปกรณ์
- Face-book
- face book
- line group
- YouTube
- เอกสารฉบับ
สมบูรณ์องค์ความรู้
เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้เข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
แบบสอบสอบความ
พึงพอใจของคู่มือฯ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
อธิการบดี

-

คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ของสานักงาน
อธิการบดี

-

คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ของสานักงาน

แบบฟอร์มที่ 5 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา
ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

บุคลากรสายสนับสนุนให้
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

6

การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล

บุคลากรสาย
สนับสนุนให้เข้า
สู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้น
- มอบวุฒิบัตรแก่
มีคู่มือการพัฒนา ร้อยละ 100
คณะกรรมการการจัดการ บุคลากรสาย
ความรู้เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุนให้เข้า
เชิดชูเกียรติและเป็นบุคคล สู่ตาแหน่งที่
แบบอย่างในการพัฒนางาน สูงขึ้น
และพัฒนาองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบประมาณ

สูงขึ้นจากปีที่
ผ่านมา

ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ยื่นผลงานเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้นจากปีที่
ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบ
อธิการบดี

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของคู่มือฯ

-

คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
ของสานักงาน
อธิการบดี

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ……………………………………(CEO/ผู้บริหารระดับสูงสุด)
(นางลักขณา เตชวงษ์)
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ปฏิทินการดาเนินงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานอธิการบดี

ปฏิทินการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานอธิการบดี
(สอดคล้องตามปฏิทินระดับมหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลา
กิจกรรม
สำนักงำนอธิกำรบดี
ก.ย. 63
1) กรณีหน่วยงำนเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร
หน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำย คำสั่ง
2) หน่วยงำนและมหำวิทยำลัยทบทวน
ปฏิทินกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
ต.ค. 63
3) มหำวิทยำลัยถ่ำย โดยงำนประกัน
คุณภำพถ่ำยทอดปฏิทินกำรดำเนินงำน
กำรจัดกำรควำมรู้ไปสู่คณะ สำนัก/
สถำบัน
พ.ย. 63
4) ทบทวนแผน KM ของหน่วยงำน
ระดับมหำวิทยำลัย
ธ.ค. 63
5) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรร
หำ แนวปฏิบัติที่ดี
6) จัดทำ (ร่ำง) เกณฑ์คัดสรรแนวปฏิบัติที่
ดี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
7) ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อจัดทำแนวทำงกำรสรรหำ
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564
8) มหำวิทยำลัย โดย งำนประกัน
คุณภำพประกำศเกณฑ์คัดสรรหำแนว
ปฏิบัติที่ดี
สำนักงำนอธิกำรบดี
ม.ค. 64
9) หน่วยงำนส่งแผน KM มำยังงำน
ประกันคุณภำพ
10) งำนประกันคุณภำพ วิเครำะห์แผน
KM ของหน่วยงำน
ม.ค.- มี.ค. 64
11) หน่วยงำนระดับคณะ/สำนัก/
สถำบัน ดำเนินกำรถอดองค์ควำมรู้ อย่ำง

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หน่ ว ยงำนมี น โยบำย ค ำสั่ ง และปฏิ ทิ น กำรด ำเนิ น งำน
กำรจัดกำรควำมรู้

เลขำนุกำร คกก.KM
สนอ.

มหำวิทยำลัยมีกรอบใน
กำรด ำเนิ น งำนกำรจั ด กำร
ควำมรู้

เลขำนุกำร คกก.KM
สนอ.

แผน KM

คกก.KM สนอ.

1 ฉบับ

มีคำสั่งคณะกรรมกำรสรรหำ 1 ฉบับ
แนวปฏิบัติที่ดี
(ร่ำง) เกณฑ์สรรหำแนว
1 ฉบับ
ปฏิบัติที่ดี ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนกำรประชุม
1 ฉบับ

งำนประกันคุณภำพ
งำนประกันคุณภำพ/
คณะกรรมกำรสรรหำฯ
งำนประกันคุณภำพ/
คณะกรรมกำรสรรหำฯ

ประกำศเกณฑ์สรรหำแนว
ปฏิบัติที่ดไี ปยังคณะ สำนัก/
สถำบัน

1 ฉบับ

แผน KM ของหน่วยงำน

1 ฉบับ

แผน KM ของหน่วยงำน

1 ฉบับ

หลักสูตร/คณะ/สำนัก/
สถำบัน
งำนประกันคุณภำพ

หน่วยงำนมีองค์ควำมรู้
- คณะ ประเด็นควำมรู้ 2

องค์ควำมรู้
ของคณะ

หลักสูตร/คณะ/สำนัก/
สถำบัน

ระยะเวลา

กิจกรรม
น้อย 8 ครั้งต่อประเด็นควำมรู้

22 ม.ค. 64

12) คณะ/สำนัก/สถำบัน ดำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งที่ 1 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
28-29 ม.ค. 64 13) ติดตามผลการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ ระยะที่ 1 ของคณะ สำนัก
และสถำบัน
29 ม.ค. 64

14) คณะ/สำนัก/สถำบัน ดำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งที่ 2 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
5 ก.พ. 64
15) คณะ/สำนัก/สถำบัน ดำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งที่ 3 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
12 ก.พ. 64
16) คณะ/สำนัก/สถำบัน ดำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งที่ 4 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
19 ก.พ. 64
17) คณะ/สำนัก/สถำบัน ดำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งที่ 5 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
26 ก.พ. 64
18) คณะ/สำนัก/สถำบัน ดำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งที่ 6 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
5 มี.ค. 64
19) คณะ/สำนัก/สถำบัน ดำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งที่ 7 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
12 มี.ค. 64
20) คณะ/สำนัก/สถำบัน ดำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ ครั้งที่ 8 และเผยแพร่บน
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
15-31 มี.ค. 64 21) หน่วยงำนเปิดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้

ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ด้ำน คือ
กำรผลิตบัณฑิตและกำรวิจัย
- สำนัก/สถำบัน 1 ด้ำน คือ
สนับสนุนพันธกิจของ
หน่วยงำน
มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
สรุปรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
ของคณะ สำนัก และสถำบัน
ระยะที่ 1
มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
มีองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ
เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM
มีแนวปฏิบัติที่ดีและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เป้าหมาย
สำนัก และ
สถำบัน

ผู้รับผิดชอบ

1 ฉบับ

คณะ/สำนัก/สถำบัน

1 ฉบับ

งำนประกันคุณภำพ

1 ฉบับ

คณะ/สำนัก/สถำบัน

1 ฉบับ

คณะ/สำนัก/สถำบัน

1 ฉบับ

คณะ/สำนัก/สถำบัน

1 ฉบับ

คณะ/สำนัก/สถำบัน

1 ฉบับ

คณะ/สำนัก/สถำบัน

1 ฉบับ

คณะ/สำนัก/สถำบัน

1 ฉบับ

คณะ/สำนัก/สถำบัน

-

คณะ/สำนัก/สถำบัน

ระดับมหำวิทยำลัย
31 มี.ค. 64
22) ติดตามผลการดาเนินงานการ
สรุปรำยงำนผลกำร
1 ฉบับ
จัดการความรู้ ระยะที่ 2 ของคณะ สำนัก ดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
และสถำบัน
ของคณะ สำนัก และสถำบัน
ระยะที่ 2

งำนประกันคุณภำพ

ระยะเวลา
กิจกรรม
สำนักงำนอธิกำรบดี
เม.ย. 64
23) คณะ/สำนัก/สถำบัน จัดทำรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนถอดองค์ควำมรู้ และ
แนวปฏิบัติที่ดี
เม.ย. 64
24) หน่วยงำนเผยแพร่ผลงำนแนวปฏิบัติ
ที่ดีผ่ำนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
เม.ย. ถึง พ.ค. 64 25) จัดทำคู่มือแนวปฏิบตั ิที่ดีที่ได้จำก
กิจกรรมกำรถอดองค์ควำมรู้ และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ผ่ำนสื่อออนไลน์สู่สำธำรณชน
11-17 พ.ค. 64 26) คณะ สำนัก/สถำบัน จัดส่งผลงำน
แนวปฏิบัติที่ดี โดยส่งลิงก์หรือURLของ
ผลงำนหรือแนวปฏิบัติที่ดี มำยังงำน
ประกันคุณภำพ
ระดับมหำวิทยำลัย
18-21 พ.ค. 64 27) คณะกรรมกำรสรรหำแนวปฏิบัติทดี่ ี
พิจำรณำตรวจอ่ำนผลงำนและคัดสรร
ผลงำนของแต่ละหน่วยงำนผ่ำนเว็บไซต์
หรือสื่อออนไลน์หรือลิงก์ URL ผลงำนของ
หน่วยงำน
27-28 พ.ค. 64 28) ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำแนว
ปฏิบัติที่ดีพิจำรณำตัดสินคะแนน
17-19 พ.ค. 64 29) จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอก และแบบตอบรับ เข้ำร่วม
กิจกรรม ARU KM DAY & Best
Practice SHARE ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6
31 พ.ค. ถึง 1
มิ.ย. 64

30) จัดทำและประกำศผลแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ
2 และ 4 มิ.ย. 64 31) งำนประชำสัมพันธ์ จัดทำ VTR
หน่วยงำนที่ได้รับรำงวัลดีเด่น
สำนักงำนอธิกำรบดีเข้ำร่วมกิจกรรม
11 มิ.ย. 64
32) กิจกรรม ARU KM DAY
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6
หมายเหตุ : 1) หน่วยงำนที่นำเสนอและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้บนเวที คือ หน่วยงำนที่

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ถอดองค์ควำมรู้ และแนว
ปฏิบัติที่ดี
ผลงำนหรือแนวปฏิบัติที่ดี
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน
คู่มือหรือแนวปฏิบตั ิที่ดี

1 ฉบับ

คณะ/สำนัก/สถำบัน

-

คณะ/สำนัก/สถำบัน

-

คณะ/สำนัก/สถำบัน

ผลงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ

-

งำนประกันคุณภำพ/
คณะ/สำนัก/สถำบัน

ผลงำนแนวปฏิบตั ิที่ดีของ
หน่วยงำน

ร้อยละ
100

คณะกรรมกำรสรรหำ
แนวปฏิบัติที่ดี

รำยงำนกำรประชุม

-

งำนประกันคุณภำพ/
คณะ/สำนัก/สถำบัน

หนังสือเชิญหน่วยงำนทั้ง
งำนประกันคุณภำพ
ภำยในและภำยนอกเข้ำร่วม
กิจกรรม ARU KM DAY &
Best Practice SHARE
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 6
ผลกำรประกวดแนวปฏิบตั ิที่ดี ร้อยละ 80 งำนประกันคุณภำพ/
ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมำณ
คณะกรรมกำรฯ
พ.ศ. 2564
VTR ของหน่วยงำนที่ได้รับ
รำงวัลดีเด่น

-

นำยสมชำย สุนทรวิทย์
นำยสุรตั น์ ลิ่วลำภำวงศ์
นำยสุชำติ พรรณมี

ทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 งำนประกันคุณภำพ/
คณะ/สำนัก/สถำบัน

ระยะเวลา

กิจกรรม
ได้รับรำงวัลดีเด่น 2) หน่วยงำนภำยนอก
เข้ำร่วม LEARN &SHARE

ระดับมหำวิทยำลัย
14-16 มิ.ย. 64 33) งำนประกันคุณภำพสรุปผลกำร
ดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปี
งบประมำณ 2564 และรำยงำน
มหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

เป้าหมาย

มีรำยงำนผลกำรจัดกำร
1 เล่ม
ควำมรู้ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 และรำยงำน
มหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ

ผู้รับผิดชอบ

งำนประกันคุณภำพ

หมายเหตุ : หลังจำกคณะกรรมกำร KM ดำเนินกำรถอดองค์ควำมรูท้ ุกครั้ง ให้นำองค์ ควำมรู้ และประเด็นสำคัญขึ้น Facebook
Group : ชื่อ ARU KM ของมหำวิทยำลัย และ เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงำนอธิกำรบดีทุกครั้ง

ทีอ่ ยู่ : สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 96 หมู่ 2

ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13000
E-mail : qaaru@hotmail.com

