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คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุข้ันตอนการด าเนินการต่างๆ ใน  
การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะใน  
การปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้ของงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการความรู้และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ เพราะกระบวนการการจัดการความรู้  เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง 
รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้  ขอขอบพระคุณผู้ทรง คุณวุฒิที่ ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดม า และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่ง  ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท า 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ข้ึนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ เป็นก าลังใจให้ 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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ส่วนท่ี 1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร  
0-3532-2076 ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ 
จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่
บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 - 2 - 3 แต่เพิ่มวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด

แห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนช่ือใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอน
ประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธ์ิตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณ
หอพัก อู่ทองในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครปูระกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 - 2 - 2 ของกรมการฝึกหัดครู 

รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2  

ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะข้ึนเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 
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พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ 
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝกึหดัครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี  
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , 
ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 

หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน 
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 ยกฐานะเปน็สถาบันราชภัฏพระนครศรอียุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
การบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมี  
ผลบังคับใช้ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เช่ียวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

 
ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถ่ิน สานศิลป์มรดกโลก 
 
วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
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พันธกิจของมหาวิทยาลัย       
1) แสวงหาความจริง  เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน  

อีกทั้งส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
และของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถ่ินให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกลูกนัระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด  
การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
เป้าประสงคแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและ
หน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
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1)   เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็น
เลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2)  ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้
ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3)  เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4)  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู  ผู้บริหารและบุคลากรทาง  
ด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

5)  สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6)  สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ภูมิปัญญาสากล 

7)  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพื่อให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8)  สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9)   เร่งรัดให้มีอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ 

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร ์

ภาควิชา 
สังคมศาสตร ์

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิทยวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบริหารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร์ 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียว 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานคณบด ี

คณะครุศาสตร ์

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

กองกลาง 

ส านักงานอธกิารบด ี

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

 งานบริการและฝึกอบรม 
ฃ 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสดุ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานท่ีและ
ภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์หนังสือ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

5 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติความเป็นมาของส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุให้วิทยาลัยครูเป็น 

ส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ.2518 มาตรา 7 โดยก าหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) ส านักงานอธิการ 
แบ่งออกเป็น 4 แผนก ประกอบด้วย 1.1) แผนกธุรการ 1.2) แผนกแผนงานและประเมินผล 1.3) แผนกการเงิน 
และ 1.4) แผนกพัสดุ และ 2) คณะวิชา อาจมีภาควิชาได้  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู ได้แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 7 
วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการ (อาจแบ่งออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) 
คณะวิชา (อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) 
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นี้ ท าให้แผนกต่างๆ ที่สังกัดส านักงานอธิการ  
ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่าย” ดังนั้น ส านักงานอธิการ จึงแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายยานพาหนะ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ แทนช่ือ “วิทยาลัยครู” ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ  
ในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ เพื่อความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยส านักงานอธิการบดี สถาบัน
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เพื่อความเหมาะสม ส านักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 10 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ   
ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ และ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีส่วนอ านวยการและส านักงานเลขานุการใน
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดีจึงให้มีส่วนอ านวยการในส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 11 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่  (งานไฟฟ้า 
ประปา งานภาคพื้นดิน งานโรงซ่อม) ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และ 
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
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ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี เพื่อรองรับการเป็นนิติบุคคลภายใต้ช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ใหม่ข้ึน ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งานเลขานุการผู้บริหาร)  
ฝ่ายอาคารและสถานที่ (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ งานระบบสาธารณูปโภค  
งานซ่อมบ ารุง งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนาพื้นที่) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (งานทรัพยากรบุคคล 
งานนิติกรรมและวินัย งานพัฒนาและบุคลากร งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์) ฝ่ายการเงิน (งานการเงิน งานบัญชี) 
ฝ่ายทรัพย์สินและการจัดการรายได้ (งานฝ่ายทุนมูลนิธิ งานจัดการทรัพย์สินและองค์การจั ดหารายได้ )  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ 

ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ. 2548 มีการก าหนดจัดตั้ง
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงาน
อธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ในส่วน
ของส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายแลแผน กองบริการการศึกษา และ 
กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 
โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 ต่อ 1227 โทรสาร 0-3524-2708 

  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี 

ปรัชญา 
สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์   
เป็นองค์กรสมรรถนะสงู ด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลยั 

ภายในปี 2564  
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พันธกิจของส านักงานอธิการบดี  
1. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุน 

การด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

สูง รองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา  
4.  ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการนักศึกษา 
5.  ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
6.  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
เอกลักษณ์  
เป็นหน่วยบริการ สนับสนุนการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาองค์กร 
 
อัตลักษณ์  
การให้บริการที่ดี (Service mind) 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานอธิการบดี 

งานการเงิน 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานตรวจสอบภายใน 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและ
ฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสดุ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานท่ีและ
ภูมิสถาปัตย์ 

กองกลาง กองนโยบายและ
แผน 

กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษาและ
สารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

ศูนย์หนังสือ 
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ประวัติความเป็นมาของกองนโยบายและแผน 
 กองนโยบายและแผน เดิมมีฐานะเป็นแผนกในส านักงานอธิการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  
พ.ศ. 2518 เรียกว่า “แผนกแผนงานและประเมินผล” มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท าแผน จัดท า
งบประมาณ ติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้า
หน่วยงานในต าแหน่ง “หัวหน้าแผนกแผนงานและประเมินผล” 
 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ท าให้แผนกแผนงานและ
ประเมินผลได้ยกฐานะเป็น “ส านักวางแผนและพัฒนา” เป็นหน่วยงานเสริมวิชาการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิม และมีหัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง “หัวหน้าส านักวางแผนและพัฒนา” 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนช่ือ 
“วิทยาลัยครู”  และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ 
ลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  มีผลบังคับใช้
ในวันที่ 25 มกราคม 2538 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 นี้ มีผลท าให้วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนช่ือเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีฐานะเป็นส่วนรา ชการในส านักงาน 
สภาสถาบันราชภัฏ (ซึ่งแทนช่ือกรมการฝึกหัดครูเดิม) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้ เมื่อวันที่  
25 ตุลาคม 2538 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
ราชภัฏ เพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส านัก
วางแผนและพัฒนามีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานสนับสนุนกิจการสถาบัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน
การจัดท าแผน งบประมาณ การติดตามประเมินผลและการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ  
แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายเลขานุการ 2) ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ 3) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
4) ฝ่ายติดตามและประเมินผล และ 5) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ซึ่งในการบริหารงานของสถาบันให้ส านักวางแผนและ
พัฒนารับผิดชอบใน 4 ฝ่ายแรก ส่วนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้มีผู้ที่รับผิดชอบในงานด้านนี้เป็นการเฉพาะ ) มีหัวหน้า
หน่วยงานในต าแหน่ง “ผู้อ านวยการส านักวางแผนและพัฒนา” 
 วันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ลงพระปรมาภิไธย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึน แทนสถาบันราชภัฏ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ในวันที่  15 มิถุนายน 2547 มีผลท าให้สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนช่ือเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ  
เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2549 โดยได้  
แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 กอง คือ 1) กองกลาง 2) กองนโยบายและแผน  
3) กองบริการการศึกษา และ 4) กองพัฒนานักศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ จึงท าให้ส านัก
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วางแผนและพัฒนา ต้องปรับเปลีย่นเป็น “กองนโยบายและแผน” สังกัดส านักงานอธิการบดี มีหัวหน้าหน่วยงานใน
ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน”  
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550  
ซึ่งในส่วนของกองนโยบายและแผน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กลุ่มง าน คือ 1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
2) กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 3) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 4) กลุ่มงานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 
5) กลุ่มงานประกันคุณภาพ และ 6) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 
 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2555 ได้ก าหนดโครงสร้างและการเรียกช่ือส่วนงานภายในกองนโยบายและแผนใหม่ จาก “กลุ่มงาน” 
เป็น “งาน” โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 งาน คือ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานแผนงานและงบประมาณ   
3) งานติดตามและประเมินผล 4) งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 5) งานประกันคุณภาพ  และ 6) งานวิเทศ
สัมพันธ์ 
 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในกองนโยบายและแผน แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 7 งาน คือ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานแผนงานและงบประมาณ  3) งานติดตามและประเมินผล 
4) งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 5) งานประกันคุณภาพ  6) งานวิเทศสัมพันธ์ และ 7) โครงการจัดตั้งศูนย์
การจัดการศึกษานานาชาติ 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของกองนโยบายและแผน  
 ปรัชญา 
 คุณภาพ ของงาน น าสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 วิสัยทัศน์ 
 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนส่งเสริม และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
สามารถขับเคลื่อนพันธกิจได้อย่างมีพัฒนาการ 
 
 พันธกิจ 

1) จัดท าแผนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
2) จัดท างบประมาณทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
3) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 
4) จัดท าสถิติการศึกษาและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
5) ด าเนินการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6) ด าเนินการจัดท าระบบการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย 
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7) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดท าแผน จัดท างบประมาณ ติดตามและประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน และจัดท า

สถิติการศึกษาและสารสนเทศให้ประสานสอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อด าเนินการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
3) เพื่อด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหารงานของกองนโยบายและแผน 
 

   อธิการบดี 

รองอธิการบดฝี่ายนโยบายและแผน รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

รองผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

งานบรหิารทั่วไป งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

งานวิเทศสมัพันธ์ งานประกันคุณภาพ 

- หน่วยธุรการ - หน่วยจัดท าแผน 
- หน่วยงบประมาณ 

- หน่วยติดตาม  
- หน่วยประเมินผลและ

รายงาน  

- หน่วยคลังข้อมูล 
- หน่วยจัดท าสถิติและ

สารสนเทศ 
- หน่วยรายงานและ

บริการสารสนเทศ 

- หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- หน่วยประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

- หน่วยงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

- หน่วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- หน่วยพิธีการและ
สารสนเทศ 

- หน่วยงานบริการและงาน
ต่างประเทศ 

หมายถึง สายงานตามโครงสร้างองค์กรหลัก 

หมายถึง สายงานตามโครงสร้างองค์กรร่วม 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษษษ 

แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างการบรหิารงานของกองนโยบายและแผน 

13
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ประวัติความเป็นมาของงานประกันคณุภาพ 
งานประกันคุณภาพ เป็นงานหนึ่งในกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุน

ส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง คือ 
“ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน” และมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงใน 
การด าเนินงานการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2555 ได้ก าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 3) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 4) กลุ่มงานสถิติการศึกษาและ
สารสนเทศ 5) กลุ่มงานประกันคุณภาพ และ 6) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 อธิการบดีมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 584/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การด าเนินงาน  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อธิการบดีมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่  1038/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความคล่องตัวใน  
การขับเคลื่อนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ หน้าทีค่วามรับผิดชอบของงานประกันคณุภาพ 

วิสัยทัศน์ 
งานประกันคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้าง "วัฒนธรรมคุณภาพ" ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติของ

บุคลากรในสถาบัน โดยมีนักศึกษาเป็นส่วนร่วมที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) สนบัสนนุการพฒันาบุคลากรในการจัดเกบ็ข้อมลู/เอกสาร/หลกัฐาน ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
4) ส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
7) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษาสูส่าธารณชน 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1) จัดท านโยบาย แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และปฏิทินการด าเนินงานประจ าปีที่

ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ทั้งระบบ ตั้งแต่การทบทวนผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา การวางแผน การเตรียมการ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในแต่ละ  
ปีการศึกษา 

2) จัดท าแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ ประกาศ แนวทางการด าเนินงานใน  
แต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนระบบคุณภาพ 
ทั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA 
3D Online)   

5) พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน ามา
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น  

6) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เพื่อพัฒนาและติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

7) จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกันคุณภาพชุดต่างๆ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถรับการประเมินคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

8) ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน  
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละระดับ เพื่อให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของต้นสังกัด  

9) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยรวบรวมผลการด าเนินงานจากหลักสูตร  
คณะ ส านัก/สถาบัน และน าข้อมูลมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

10) จัดท าสร ุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื ่ อน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพ
จากผลการประเมิน 
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11) พัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและ
น าแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลการด าเนินงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

12) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกในทุกห้าปี 

13) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  
 

โครงสร้างงานประกนัคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างงานประกันคุณภาพ 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานอธิการบดี 

กองนโยบายและแผน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานพัฒนาระบบและกลไกด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- งานติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพ 

งานบริหารท่ัวไป งานประเมินคุณภาพการศึกษา 

- งานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

- งานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ 
- งานการประชุมและเลขานุการ 

- งานผลิตเอกสารเพื่อการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
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โครงสร้างการบริหารงานประกนัคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างการบรหิารงานประกันคุณภาพ 
 

สถานที่ตั้งของงานประกนัคณุภาพ 
 ปัจจุบันงานประกันคุณภาพการศึกษา มีที่ตั้งส่วนงาน ณ อาคารท่ากายี (อาคาร 3) ช้ัน 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

งานบริหารงานทั่วไป งานประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานธุรการและสารบรรณ 
-งานการเงิน บัญช ีพัสดุ และ
ครุภัณฑ์ 
-งานการประชุม และ
เลขานุการ 
-งานผลิตเอกสารเพื่อการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

-งานพัฒนาระบบและกลไกด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
-งานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 
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ภาระหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา  
 นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบ  
ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับ  
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ /ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย รวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้  การจัดการความรู้  

งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาการทหาร การจัด
พิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ แผน  นโยบายของหน่วยงาน 

(2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสตูร ทดลองใช้หลักสตูร ปรัปบรุงหลักสตูร การพัฒนาหนังสือ
หรือต าราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา
ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

(5) การให้บริการทางวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น  
ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่างๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า  
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ 

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด  
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3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน วิชาการศึกษา รวมทั้ง 
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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ส่วนที่  2  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ก าหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที ่5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ รวมทั้งคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับส านัก/
สถาบัน) องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านัก/สถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เกณฑ์ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของ 
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 การด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายให้ทุกคณะ 
ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดกรอบการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดการประกัน
คุณภาพ ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาให้ก าหนดกรอบตามพันธกิจหลักของหน่วยงานนั้นๆ สร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน น าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต่อยอดองค์
ความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม  และทุกหน่วยงาน มีการด าเนินงานการจัดช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้ไปพัฒนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานในระดับคณะ และส านัก/สถาบัน
ทั้งหมด 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 4 คณะ 4 ส านัก/สถาบัน ดังนี้ 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 
2) คณะวิทยาการจัดการ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4 ส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย 1) ส านักงานอธิการบดี 2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา และ 4) สถาบันอยุธยาศึกษา โดยคณะ ส านัก/สถาบัน จะต้องด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนให้การจัดการความรู้ในทุกระดับประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

1) คณะ ด าเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 
5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์
ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  และ 
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แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

2) ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานให้สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับส านัก/สถาบัน) องค์ประกอบที่ 1 
การบริหารจัดการภายในส านัก/สถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
เกณฑ์ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

3) มหาวิทยาลัย ด าเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน เกณฑ์ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร  
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง  
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowleadge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
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(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ
และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่ คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 7 
ขั้นตอน คือ 1) การบ่งชี้ความรู้  2) การสร้างและแสวงหาความรู้  3) การจัด ความรู้ ให้ เป็นระบบ  
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ  
7) การเรียนรู้ 
 กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) หมายถึง กระบวนการ
ที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้  (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่า วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบ
ใด และอยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการสร้างความรู้
ใหม ่แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  (Knowledge Codification and Refinement) เป็น 
การ ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ
ได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowlegeg Sharing) เป็นการแบ่งปัน สามารถท าได้หลาย
วิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว และ เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
งาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ น าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนา  หมายถึง การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ให้มีการด าเนินงานที่มี 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งในที่นี้ได้น าวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย  
P : Plan (วางแผน) D : Do (ปฏิบัติ )  C : Check (ตรวจสอบ) และ A : Action (ปรับปรุงคุณภาพของ 
การด าเนินงาน) เข้ามาก ากับติดตามกระบวนการการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน คือ การบ่งชี้ความรู้  
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การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้  
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

- P : Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน ก าหนดกรอบระยะเวลา 
การด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย โดยน าข้อเสนอแนะการปรับปรุงจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาประกอบการวางแผน  
เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะประเด็นความรู้ของคณะ
ไม่ใช่ประเด็นความรู้จากกระบวนการจัดการความรู้อย่างแท้จริง ซ่ึงงานประกันคุณภาพก็ได้จัดอบรมให้ความรู้ 
เป็นต้น 

- D : Do (ปฏิบัติ) หมายถึง หน่วยงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน 
ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

- C : Check (ตรวจสอบ) หมายถึง เมื่อด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว จะท า 
การตรวจสอบว่าหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน มีปัญหา อุปสรรถ และสามารถด าเนินงานได้ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถูกต้องตามกระบวนการ และมีแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะใน 
การด าเนินการการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

- A : Action (ปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน) หมายถึง กระบวนการข้อเสนอแนะใน 
การด าเนินการการปรับปรุงแก้ไขหรือส่วนที่มีปัญหา น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุว่า เกิดจากอะไร กระบวนการ
ไหนด าเนินการไม่ถูกต้อง เพ่ือพัฒนาวางแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ซ้ า 

การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ หมายถึง การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยน าวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA : Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Action (ปรับปรุงคุณภาพ 
การด าเนินงาน) เข้ามาก ากับติดตามกระบวนการการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน คือ การบ่งชี้ความรู้  
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ การเรียนรู้ เพ่ือให้การด าเนินการงานจัดการความรู้  ระดับมหาวิทยาลัย 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น และเพ่ือให้คณะ ส านัก/สถาบัน มีผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการก ากับ ติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินการจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน เกณฑ์ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ  

ดังนั้น การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ผู้ปฏิบัติงาน 
จึงจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานการจัดการความรู้ กระบวนการการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) อย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน เพ่ือให้
หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลงานคู่มือหรือแนวปฏิบัติ
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ที่ดีที่น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร การพัฒนากระบวนการท างานได้น าหลัก PDCA เข้ามาก ากับ
ติดตามขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ มีดังนี้ 

กระบวนการวางแผนงาน (P:PLAN) ต้องด าเนินการวางแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ
ดังนี้ 

1) จัดท านโยบายการจัดการความรู้  
2) จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม 
3) จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน (D:DO) ต้องด าเนินการโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
4) จัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
5) จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
6) น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
7) แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
8) จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 
9) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ไป

ยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
10) เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
 
กระบวนการตรวสอบ (C:Check) ต้องด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการและผู้

ประสานงานในการก ากับติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานการจัดการความรู้ในระดับคณะ ส านัก/สถาบัน
ดังนี้ 

11) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
 

กระบวนการปรับปรุง (A : Action) ต้องด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการใน 
การปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามปฏิทินที่ได้
วางแผนไว้ โดยด าเนินการหลังจากจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

12) พัฒนาคุณภาพของการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
 
โดยมีขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 1  
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ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

2) จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ต่ออธิการบดี 

เพื่อลงนาม 

1) จัดท านโยบายการจัดการความรู้  

4) จัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และ 
ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ 

ลงนาม 

 

ไม่ลงนาม 

 

3) จัดท าปฏิทินด าเนินงานการจัดการความรู้ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5) จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ 

6) น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
เพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ (ต่อ) 
  

สิ้นสุด 

10) เผยแพร่คูม่ือการพัฒนากระบวนการการจดัการความรู้  
ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

11) ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

12) พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

7) แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 

8) จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 

9) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนา
กระบวนการการจัดการความรู้ ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

10 

7 

8 

9 

11 

12 
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ขั้นตอนที่ 1 จัดท านโยบายการจัดการความรู้ 
 การจัดท านโยบายการจัดการความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการที่ผู้บริหาร
ระดับสูงให้ความส าคัญของการด าเนินงานการจัดการความรู้ เป็นแนวทางในการด าเนินงานกิจกรรม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยระบุกระบวนงานที่ส าคัญที่สุดไว้ในล าดับแรก หลังจากนั้นประกาศนโยบาย 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการในการจัดท านโยบายการจัดการความรู้ ดังนี้ 
 1.1  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 นโยบายการจัดการความรู้จะก าหนดโดยผู้บริหารสูงสุด คือ อธิการบดี และนโยบายจะ
ทบทวนใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด เนื่องจากนโยบายเป็นไปตามวาระการบริหารงานของ
ผู้บริหารสูงสุด ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดต้องทบทวนนโยบายภายใน 120 วัน หลังจากได้รับ 
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

 งานประกันคุณภาพ ได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยก าหนด 1 เดือนต่อครั้ง เพ่ือติดตามก ากับ
การขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพ เช่น เมื่อเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด และอธิการบดีได้รับ  
การโปรดเกล้าฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้องแจ้งไปยังงานบริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ เพ่ือบรรจุวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรจุวาระทบทวนโยบายการจัดการ
ความรู้ เพ่ือให้คณะกรรมการและที่ประชุมได้ให้กรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนางานการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย 
 1.2  ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ 
 เมื่อมีกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนางานการจัดการ ความรู้ จากที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว หลังจากนั้นนักวิชาการศึกษา งานประกัน
คุณภาพ จะด าเนินการจัดท าร่างนโยบายการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่าด้วย “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน
ส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และสอดคล้องกับคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยในระดับคณะ
ให้ครอบคลุม 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และ ด้านการวิจัย ส่วนในระดับส านัก/สถาบัน ให้สอดคล้อง
และครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 

1.3  ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ 
เมื่อจัดท าร่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว ให้น าร่างประกาศนโยบาย  

การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และอธิการบดีลงนาม
ตามล าดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.3.1  น าร่างประกาศนโยบายเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณา โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป งานประกันคุณภาพ  
ให้บรรจุร่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เข้าในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา พร้อมกับส่งไฟล์ Word 
และ PDF ให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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1.3.2  เมื่อร่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าเสนอ
ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เสนอต่ออธิการบดี พิจารณาลงนาม กรณีมีข้อแก้ไขตามที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้
เรียบร้อย  

1.3.3  พิมพ์และจัดท าประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ โดยจะต้อง
ตรวจทานค าผิด ตัวอักษรใช้ TH SarabunIT9 การเว้นวรรค ตรวจสอบข้อกฎหมาย ที่มาและความส าคัญอย่าง
ละเอียด โดยพิมพ์ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ จ านวน 3 ชุด  

  1.3.4  จัดท าหนังสือบันทึกข้อความขอเสนอประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เพ่ือให้
อธิการบดีพิจารณาลงนามประกาศ โดยเสนอหนังสือบันทึกข้อความผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ และ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลงนามในบันทึกข้อความ ตามล าดับ โดยแนบประกาศนโยบาย 
การจัดการความรู้ ทั้ง 3 ชุด น าไปส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ออกเลขหนังสือ  
ส่งภายใน และส่งต่อไปยังงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีลงนาม
ต่อไป 

  1.3.5  เมื่อประกาศนโยบายการจัดการความรู้ลงนามโดยอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว  
งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะท าการออกเลขประกาศฯ แล้วน าประกาศดังกล่าวคืน
มายังงานประกันคุณภาพ โดยประกาศนโยบายการจัดการความรู้ชุดที่ 1 งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดีเก็บไว้ 1 ฉบับ ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ชุดที่ 2 งานบริหารงานทั่วไป  
งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ และ ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ชุดที่ 3 ผู้รับผิดชอบงาน  
ด้านการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ 
  1.3.6  เผยแพร่ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ไปยังหน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน โดยการจัดท าหนังสือบันทึกข้อความ แจ้งเพ่ือทราบและถือปฏิบัติไปยังหน่วยงาน และเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 
  ตัวอย่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ภาพที่ 2  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  นโยบายการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
……………………………………….................... 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่าด้วย “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ” และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562  
ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้
แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ มีความเป็นปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
จึงออกประกาศดังนี ้

1. ทุกหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุนที่ฐานะเทียบเท่า  
มีการด าเนินงานจัดท าแผนการจัดการความรู้ และด าเนินการการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับหน่วยงานจัดการศึกษาให้ก าหนดกรอบการจัดการความรู้ 
ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2562 

3. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาให้ก าหนดกรอบตามพันธกิจ
หลักของหน่วยงานนั้นๆ 

4. ให้มีการด าเนินงานจัดการความรู้ในหน่วยงาน และการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานที่มีการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

5. ทุกหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุนที่ฐานะเทียบเท่ามี
การด าเนินการจัดช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงเพ่ือให้บุคลากร  
น าความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
ความรู้สู่สาธารณชน 

/จึงประกาศ... 
 

ภาพที่ 2 ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 

 

 

    
 

ภาพที่ 2 ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

 
1.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา : 
  หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ข้อกฎหมาย เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย นั้น จะส่งผลให้นโยบายการจัดการ
ความรู้ ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานการจัดการความรู้ไม่ตรงตาม
กระบวนการการจัดการความรู้   
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  การจัดท าร่างนโยบายการจัดการความรู้ จะต้องศึกษากฎ หลักเกณฑ์ และความส าคัญของ
การจัดการความรู้ และปรึกษาหารือแนวทางนโยบายในการด าเนินงานการจัดการความรู้กับผู้บริหารที่
รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ และศึกษาแนวทางนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 
  ข้อเสนอแนะ : 

หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสามารถใช้นโยบายการจัดการความรู้
ฉบับเดิมไปพลางก่อนได้ แล้วรีบด าเนินการทบทวน ยกร่างนโยบายการจัดการความรู้ โดยเร็ว  

(อาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ต่ออธิการบดี  
เพ่ือลงนาม 

การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  เป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องด าเนินการ 
ในกระบวนการการจัดการความรู้ อีกทั้งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นระบบและกลไกใน
การก าหนดบุคคล เพ่ือให้ท าหน้าที่ต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน โดยอ านาจหน้าที่ของบุคคลจะ
ปรากฏอยู่ในค าสั่งอย่างชัดเจน การจัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ มีขั้นตอน 
ดังนี้ 

2.1 ประสานหน่วยงานในการขอรายช่ือคณะกรรมการการจัดการความรู้  
รายละเอียดของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 

คณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ และคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยจะต้อง
ประสานงานไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน  

 2.1.1  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการชุดนี้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย จะต้องประสานงานไปยังเลขานุการผู้บริหาร เพ่ือยืนยันชื่อสกุลและชื่อต าแหน่ง และท า 
การสอบถามยืนยันว่าผู้บริหารต าแหน่งต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานส่วนไหนบ้าง ก ากับดูแลหน่วยงาน
ใดในมหาวิทยาลัย 

2.1.2  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้  คณะกรรมการชุดนี้  จะต้อง
ประสานงานไปยังหน่วยงานในระดับของคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือสอบถามหน้าที่ของรองคณบดีทั้ง 4 คณะ  
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบันทั้ง 2 ส านัก/สถาบัน ว่ามอบหมายให้รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน หรือผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน หรือฝ่ายที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ 
และผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือจะได้น ามาจัดท าค าสั่ง ให้ปฏิบัติงานได้ 
ตรงตามหน้าที่อย่างถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่รองคณบดี รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ จะเป็น 
ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เนื่องจากจะมีความรู้และเข้าใจกระบวนการการจัดการความรู้  แต่ใน
ส่วนของส านักงานอธิการบดีจะเป็นผู้ที่ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีมอบหมาย 

2.2  รวบรวมรายช่ือจัดท าเป็น (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของหน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน

การจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว น ามาพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
     2.2.1  คณะกรรมการอ านวยการ จัดพิมพ์ตามล าดับเรียงจากต าแหน่งสูงสุดของ

มหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี   รองประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน และ  
การเรียงล าดับหน่วยงานส่วนใหญ่เรียงล าดับตามตัวอักษร เป็นต้น 

     2.2.2  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ จัดพิมพ์เรียงตามล าดับหน่วยงาน และ
ล าดับความส าคัญขององค์คณะบุคคล ซึ่งกรรมการชุดนี้เป็นกรรมการที่จะต้องขับเคลื่อนการด าเนิน งานเป็น 
ผู้ที่รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพ หรือมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้  

2.3  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  
เมื่อรวบรวมรายชื่อเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ

จัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย โดยน าข้อมูลและรายละเอียดในข้อ 1.2 ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
2.3.1  น าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณา โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป งานประกันคุณภาพ



32 
 

 

 
 

 

ให้บรรจุร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าในวาระการประชุม ในวาระเพ่ือพิจารณา พร้อมกับส่งไฟล์ Word 
และ PDF ให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2.3.2  ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กรณีมีข้อแก้ไขให้แก้ไขตามที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้เรียบร้อย  

2.3.3  พิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฉบับสมบูรณ์ โดยจะต้องตรวจทานค าผิด ตัวอักษร
ใช้ TH SarabunIT9 การเว้นวรรค ตรวจสอบข้อกฎหมาย ที่มาและความส าคัญอย่างละเอียด โดยพิมพ์ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ จ านวน 3 ชุด  

  2.3.4  จัดท าบันทึกข้อความภายใน เพ่ือขอเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ให้อธิการบดีพิจารณาลงนามค าสั่ง โดยเสนอบันทึกข้อความภายในผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลงนามในบันทึกข้อความ ตามล าดับ โดยแนบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ทั้ง 3 ชุด หลังจากนั้นน าไปส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกัน
คุณภาพ ออกเลขหนังสือส่งภายใน และส่งต่อไปยังงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีลงนามต่อไป 

  2.3.5  เมื่อค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้รับการลงนามโดยอธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะท าการออกเลขค าสั่งฯ แล้วน าค าสั่ง
ดังกล่าวคืนมายังงานประกันคุณภาพ โดยค าสั่งชุดที่ 1 งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี
เก็บไว้ 1 ฉบับ  ค าสั่งชุดที่ 2 งานบริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ และ ค าสั่งชุดที่ 3 
ผู้รับผิดชอบหลักงานด้านการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ 

  2.3.6  เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ไปยังหน่วยงานทั้งใน  
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน โดยการจัดท าหนังสือบันทึกข้อความภายในแจ้งเพ่ือทราบไปยังหน่วยงาน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 

  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 3 และ ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอให้อธิการบดีลงนาม 
ในค าสั่ง ดังภาพที่ 4  



33 
 

 

 
 

 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที่ 1293/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่าด้วย “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562 ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน
มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้แนว
ทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้มีความเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ จึงแต่ง ตั้งคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ 
1.1 อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
1.2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
1.3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  กรรมการ 
1.5 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
1.6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
1.7 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
1.8 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา  กรรมการ 
1.9 คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
1.10 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
1.11 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
1.12 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
   /1.13 ผู้อ านวยการ... 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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1.13 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
1.14 ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
1.15 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
1.16 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 
1.17 นักวิชาการศึกษา (นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล)  กรรมการและเลขานุการ 
1.18 นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่
1. ทบทวน ก าหนดนโยบาย แนวทาง ให้ค าปรึกษา และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกส่วนงานด าเนินการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ตามระบบ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้ที่ก าหนด 
4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 2. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
2.1 คณะครุศาสตร์ 

2.1.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.1.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.1.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.1.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

2.2 คณะวิทยาการจัดการ 
2.2.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.2.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.2.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.2.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้  

2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.3.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.3.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.3.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.3.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

 /2.4 คณะมนุษยศาสตร์... 
 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.4.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.4.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.4.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.4.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

2.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.5.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.5.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.5.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

2.6 สถาบันอยุธยาศึกษา 
2.6.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.6.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.6.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

2.7 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.7.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.7.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.7.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้    

2.8 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2.8.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.8.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.8.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

2.9 ส านักงานอธิการบดี 
2.9.1 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2.9.2 ผู้อ านวยการกองกลาง 
2.9.3 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
2.9.4 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
2.9.5 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
2.9.6 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

 

 หน้าที ่
1. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้  ในระดับคณะสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ระดับส านัก/สถาบัน 
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ และด าเนินงานตามแผน 
/3. ก ากับติดตาม... 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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3. ก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และประเมิน  

ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
4.  น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่ 

เป็นลายลักษณ์อักษร  
5.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ 

 

 ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ ให้ เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดใน  
การปฏิบัติงานให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบ 
 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

           สั่ง   ณ   วันที่  6  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
  

 
 
 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายเกษม  บ ารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  โทร 1553 
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/48    วันที่  1 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่ าด้ วย  “ส่ วนราชการมีหน้ าที่ พัฒนาความรู้ ในส่ วนร าชการ เ พ่ือให้มี ลั กษณะเป็นองค์ กร 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ขึ้น 
  

 ข้อกฎหมาย 
มาตรา 31 (2) แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมีหน้าที่ควบคุมดูแลบุคลากร 

การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
 บัดนี้ งานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามหนังสือ 

 
                               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล) 

                               ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

                       

 
 

ภาพที่ 4 บันทึกข้อความลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
(น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล) 

ผู้บันทึกเสนอ 
1 พ.ย. 61 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย) 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

1 พ.ย. 61 
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2.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา : 
  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ มีปัญหาในส่วนของชื่อต าแหน่งของ
คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 4 คณะ 2 ส านัก/สถาบัน พบว่า ชื่อต าแหน่งของรองคณบดี  
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป  
   
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 

1) ควรประสานงานไปยังหน่วยงานเพ่ือสอบถามว่าใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ รองคณบดีผู้รับผิดชอบ คือ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นต้น 

2) ควรจัดท าค าสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ เป็นชื่อกลางๆ ที่สามารถใช้ได้ร่วมกันทุกหน่วยงาน เช่น รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้
ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 
 
  ข้อเสนแนะ : 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน หากเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ท างานการจัดการความรู้  
ฝ่ายเลขานุการควรก ากับติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นระยะๆ เช่น ไตรมาสละ 1-2 ครั้ง และให้ความรู้เบื้องต้น  
ในหลักการ ที่มา และความส าคัญของการด าเนินงานการจัดการความรู้  
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ขั้นตอนที่ 3  จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือใช้เป็น
กรอบการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือก าหนดวันเวลาของการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด และให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ได้ทราบกิจกรรมต่างๆ  
ในรอบปีการท างาน รวมถึงคณะ ส านัก/สถาบัน ได้น าไปวางแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน อีกทั้งลดความทับซ้อนของกิจกรรมระหว่างงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ 
ส านัก/สถาบัน ทั้งนี้ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้จะปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย 2 เดือน 
ต่อครั้ง เมื่อปฏิทินการด าเนินงานปรับปรุงจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และแจ้งไปยังหน่วยงานทุกครั้ง ซึ่งปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  ประกอบด้วย 
ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน 
การด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังนี้ 

3.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณากรอบและ 

แนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ร่วมกัน และน ากรอบ
และแนวทางท่ีได้จากข้อเสนอแนะของที่ประชุมน าไปจัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อไป 

3.2   จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การจัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ จะทบทวนทุกๆ ปีงบประมาณ โดยทบทวน

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้เป็นการก าหนดกรอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพ   
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหลักสูตร รวมถึงการด าเนินงานการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
สนับสนุน ของส านัก/สถาบัน มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ของปฏิทินทุกๆ 2 เดือน เพ่ือให้ข้อมูลเป็นไปตาม
สถานการณ์ปัจจุบันและทันสมัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.2.1  จัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยการประสานงานไปยัง
หน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน และเปรียบเทียบ
กิจกรรมของหน่วยงานช่วงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ไม่ให้ซ้ าซ้อนกันกับกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยปฏิทินมีส่วนประกอบ คือ ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม 
เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องก าหนดให้ชัดเจน ดังนี้ 

1) ระยะเวลา เป็นการก าหนดวัน เดือน ปี ในการจัดกิจกรรมไม่ควรก าหนดช่วงเวลาที่
ทับซ้อนกันกับกิจกรรมของคณะ ส านัก/สถาบัน จะต้องประสานเพ่ือสอบถามช่วงเวลาไปยังหน่วยงาน และ  
การก าหนดวันเวลา ควรมีการยืดหยุ่น 

2) กิจกรรม เป็นสิ่งที่งานประกันคุณภาพจะต้องก าหนดให้คณะ ส านัก/สถาบัน จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่คณะ ส านัก/สถาบัน ต้องเข้าร่วมทุกหน่วยงาน จะต้องประสานงาน
ไปยังหน่วยงานเพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น กิจกรรม ARU KM Day เป็นต้น 

3) ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป็นการบ่งบอกถึงผลลัพธ์หรือความส าเร็จของกิจกรรม 
ที่ด าเนินการ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรม ก าหนดได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น หน่วยงาน 
มีนโยบาย ค าสั่ง และปฏิทินเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงาน เป็นต้น 
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4) เป้าหมาย เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการความคาดหวังเมื่อท ากิจกรรมนั้นส าเร็จ  
ควรก าหนดให้เป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมทบทวนแผน KM ของหน่วนงาน เป้าหมาย คือ 1 ฉบับ เป็นต้น 

5) ผู้รับผิดชอบ คือ บุคคลที่มีหน้าที่ด าเนินกิจกรรมนั้นๆ  
3.2.2  น าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ โดย 
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ให้บรรจุร่างปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ เข้าในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา พร้อมกับส่งไฟล์ Word และ PDF ให้กับเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

3.2.3  ร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพและจัดท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งทุกหน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน เพ่ือทราบและใช้เป็นกรอบการด าเนินงานการจัดการความรู้ และน าไปประกอบการจัดท าปฏิทิน  
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย กรณีมีข้อแก้ไขตาม 
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ที่ประชุมให้เรียบร้อย 

ตัวอย่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 5 
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ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 
ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ก.ย. 61 1) ทบทวนนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการจัดการความรู้  

มีนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู ้

- คณะ/ส านัก/สถาบัน/
มหาวิทยาลยั 

ต.ค. 61 2) ถ่ายทอดนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการด าเนินงานการจดัการ
ความรู้ไปสู่คณะ ส านัก/สถาบัน 

หน่วยงานมีนโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินเพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางใน 
การด าเนินงาน 

- หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

พ.ย. 61 3) ทบทวนแผน KM ของหน่วยงาน แผน KM 1 ฉบับ หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

1-20 ธ.ค. 
61 

4) หน่วยงานส่งแผน KM มายัง 
งานประกันคุณภาพ 

แผน KM ของหน่วยงาน 1 ฉบับ หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

21-28 ธ.ค. 
61 

5) งานประกันคุณภาพวิเคราะห ์
แผน KM ของหน่วยงาน 

แผน KM ของหน่วยงาน 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

4-6 พ.ย. 
61 

6) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาแนวปฏิบตัิที่ด ี

คณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

พ.ย. 61 7) จัดท า (ร่าง) เกณฑ์คัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางใน 
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 

(ร่าง) เกณฑ์คัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทาง
ในการสรรหาแนวปฏิบตัิที่
ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

4 ธ.ค. 61 8) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีและพิจารณา (ร่าง) 
เกณฑ์คัดสรรผลงานแนวปฏิบัติที่ดีและ
แนวทางในการสรรหา แนวปฏิบัติที่ดี 

มีเกณฑค์ัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ด ีและ
แนวทางในการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

11 ธ.ค. 61 9) มหาวิทยาลยั โดย งานประกัน
คุณภาพประกาศเกณฑค์ัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางใน 
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ด ี

รายงานการประชุม 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

 

ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ธ.ค.61- 
เม.ย. 62 

10) หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/
สถาบัน ด าเนินการถอดองค์ความรู้ 
อย่างน้อย 8 ครั้งต่อประเด็นความรู ้

หน่วยงานมีองค์ความรู ้
- คณะ ประเด็นความรู้ 
เรื่อง การผลิตบณัฑิตและ
การวิจัย 
- ส านัก/สถาบัน ประเด็น
ความรู้ เรื่อง สนับสนุน
พันธกิจของหน่วยงาน 

องค์ความรู้
ของคณะ 
ส านัก และ
สถาบัน 

หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

22 ม.ค. 62 11) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนิน 
งานถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 1 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

29 ม.ค. 62 12) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 2 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

5 ก.พ. 62 13) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 3 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

องค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค กลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

12 ก.พ. 62 14) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 4 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

19 ก.พ. 62 15) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 5 และเผยแพร่
บนเฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

26 ก.พ. 62 16) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 6 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

4 มี.ค. 62 17) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 7 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม  ARU KM  

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

11 มี.ค. 62 18) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 8 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม  ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

12-13 มี.ค. 
62 

19) ติดตามผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ระยะที่ 1 ของ
คณะ ส านัก และสถาบัน 

สรุปรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของคณะ ส านัก 
และสถาบัน ระยะที่ 1 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

 
 

 
ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
16-27 มี.ค. 
62 

20) จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่ดีที่ได้
จากกิจกรรมการถอดองค์ความรู ้

เผยแพรคู่่มือฯ - คณะ/ส านัก/สถาบัน 

30-31 มี.ค. 
62 

21) คณะ/ส านัก/สถาบัน จดัท า
รายงานผลการด าเนินงาน 
ถอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติทีด่ี 

มีรายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ และ 
แนวปฏิบัติที่ดี 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

1-10 เม.ย. 62 22) คณะ ส านัก/สถาบันจัดส่ง
ผลงานแนวปฏิบตัิที่ดี มายังงาน
ประกันคณุภาพ 

ผลงานของหน่วยงานต่างๆ - งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

13-17 เม.ย. 
62 

23) จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงาน
ภายในและภายนอก และแบบตอบรับ 
เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY & 
Best Practice SHARE ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 5 

หนังสือเชิญหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกเข้า
ร่วมกิจกรรม ARU KM 
DAY & Best Practice 
SHARE ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ครั้งท่ี 5 

- งานประกันคุณภาพ 

20-30 เม.ย. 
62 

24) คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีพิจารณาตรวจอ่านผลงานและ 
คัดสรรผลงานของแต่ละหน่วยงาน 
 

ผลงานของหน่วยงานท่ีผ่าน
เกณฑฯ์   

- คณะกรรมการสรรหา
แนวปฏิบัติที่ด ี

6 พ.ค. 62 25) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีพิจารณาตดัสินคะแนน  
ครั้งท่ี 1 ตามเกณฑ์การประเมินผล
งานจากเล่มรายงานฯ 

ผลงานของหน่วยงานท่ี 
ผ่านเกณฑ์ฯ   

- งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

13 พ.ค. 62 26) ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดีพิจารณาตัดสินคะแนน ครั้งที่ 
2 ตามเกณฑ์การประเมินผลงานจาก
เล่มรายงานฯ  

ผลงานของหน่วยงานท่ี 
ผ่านเกณฑ์ฯ   

- งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

14-22 พ.ค. 
62 

27) คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดเีข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ 
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน  
- คณะครุศาสตร ์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 

บอร์ดนิทรรศการ 
แนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 
100 

งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน/
คณะกรรมการฯ 

 

ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 - สถาบันอยุธยาศึกษา 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- ส านักงานอธิการบด ี

   

25 พ.ค. 62 28) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีพิจารณาตดัสินคะแนน 
ครั้งท่ี 3 ตามเกณฑ์การประเมินผล
งานรวมคะแนนทุกส่วนจากเลม่
รายงานฯ และบอร์ดนิทรรศการ 
  

ผลการประกวดแนวปฏิบตัิ
ที่ดี ครั้งที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
รางวัลระดับดเีด่น ดมีาก  
ดี และชมเชย 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

26-27 พ.ค. 
62 

29) จัดท าและประกาศผลการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

ผลการประกวดแนวปฏิบตัิ
ที่ดี ครั้งที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
รางวัลระดับดเีด่น  
ดีมาก ดี และชมเชย 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

28-29 พ.ค. 
62 

30) งานประชาสัมพันธ์ จัดท า VTR 
หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลดีเด่น และ  
ดีมาก 

VTR หน่วยงานท่ีได้รับ
รางวัลดีเด่น และ ดีมาก 

ร้อยละ 
100 

นายสมชาย สุนทรวิทย ์
นายสุรตัน์ ลิ่วลาภาวงศ ์
นายสุชาติ พรรณม ี

มิ.ย. 62 31) ติดตามผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ของ
คณะ ส านัก และสถาบัน 

สรุปรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของคณะ ส านัก 
และสถาบัน ระยะที่ 2 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

12 มิ.ย. 62 32) กิจกรรม ARU KM DAY & Best 
Practice SHARE ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครั้งท่ี 5 
หมายเหตุ : 1) หน่วยงานท่ีน าเสนอ
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้บนเวที คือ 
หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลดีเด่น และ  
ดีมาก 2) หน่วยงานภายนอกเข้ารว่ม 
LEARN &SHARE 

ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

15-16  มิ.ย. 
62 

33) งานประกันคุณภาพสรุปผลการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ 
ปีงบประมาณ 2562 และรายงาน
มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

มีรายงานผลการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และรายงาน
มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

1 เลม่ งานประกันคุณภาพ 

หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ระดับคณะ ส านัก และสถาบัน ด าเนินการถอดองค์ความรู้ทกุครั้ง ให้น าองค์ความรู้ 
และประเด็นส าคญัขึ้น Facebook Group : ช่ือ ARU KM  

ผู้ประสานงาน : นันทนา ศรีชัยมลู โทร 1553 
งานประกันคุณภาพ 

 
ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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3.3 ติดตามผลการด าเนินงานการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ จะต้องติดตามผลการด าเนินงานอย่างน้อย 

2 ครั้งต่อปีงบประมาณ คือ ระยะที่ 1 เป็นการติดตามการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 
2562 และ ระยะที่ 2 เป็นการติดตามการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 โดย
ก าหนดให้ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน รายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ตามแบบฟอร์มที่งานประกันคุณภาพก าหนด โดยงานประกันคุณภาพจัดท าแบบฟอร์มรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้  เพ่ือให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน มีรูปแบบการรายงานผล 
การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ ส านัก/
สถาบัน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามระบบการจัดการความรู้ มีข้ันตอนดังนี้ 

3.3.1 จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยระบุกิจกรรม 
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน 
ว่าหน่วยงาน “มีหรือไม่มี” การด าเนินงานหรือไม่อย่างไร  

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 ดังภาพที่ 6 
และ แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ดังภาพที่ 7 

 
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  

(1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 
หน่วยงาน (ระบุ) ..................................................................... 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ แนบลิงก์หรือURL  
ของหลักฐาน

ประกอบ 
1 ทบทวนนโยบาย ค าสั่ ง 

และปฏิ ทิ นการจั ดการ
ความรู้ 

 - นโยบาย  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการการจัดการความรู ้
- ปฏิทินการจัดการความรู ้

 

2 ถ่ายทอดนโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ไปสู ่
คณะ ส านัก/สถาบัน 

 - รายงานการประชุมของ
หน่วยงาน 
- ลิงก ์หรือ URL เผยแพร่นโยบาย 
ค าสั่ง และปฏิทิน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 

 

3 ทบทวนแผนการจัดการ
ความรู้ KM ของหน่วยงาน 

 แผนการจัดการความรู้ KM  

4 การด าเนินงานกิจกรรม 
ถอดองค์ความรู้ อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อประเด็นความรู ้

 จ านวนครั้งของกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้  พร้อมแนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ของหน่วยงาน 

 

 
 ภาพที่ 6 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  

(1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562) 

หน่วยงาน (ระบุ) ..................................................................... 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน

(มี/ไม่มี) 
หลักฐานประกอบ 

แนบลิงก์หรือURL  
ของหลักฐาน

ประกอบ 
1 การด าเนินงานกิจกรรมถอด

องค์ความรู้ อย่างน้อย 8 ครั้ง
ต่อประเด็นความรู้ 

 จ านวนครั้งของกิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ พร้อมแนบ
ลิงก์หรือ URL เผยแพร่
กิจกรรม 
การถอดองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน 

 

2 จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่ดีที่ได้
จากกิจกรรมการถอดองค์
ความรู ้

 คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี  

3 คณะ/ส านัก/สถาบัน จดัท า
รายงานผลการด าเนินงานถอด
องค์ความรู้ และคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี

 - รายงานผลการ
ด าเนินงานการจดัการ
ความรู้ 7 กระบวนการ 
- คู่มือหรือแนวปฏิบัติทีด่ ี

 

 
 

ภาพที่ 7 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562) 

 
3.3.2 จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการ

ความรู้ ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ โดยบันทึกข้อความระบุวันเวลาในการส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้กลับมา
ยังงานประกันคุณภาพให้ชัดเจน เช่น ให้ส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 11 มกราคม 
2562 เป็นต้น พร้อมแนบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ และส่งไฟล์ Word 
แบบฟอร์มรายงานผลไปยังผู้ประสานงานของคณะ ส านัก/สถาบัน ทางช่องทางที่ติดต่อได้สะดวก  

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ดังภาพที่ 8 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โทร. 1551, 1552, 1553, 1554  
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/89       วันที ่ 12 มีนาคม 2562 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   

 

เรียน คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน  
 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้หน่วยงานสรุปรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก และสถาบัน  

 

ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2557 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในคณะ มาตรา 

41 ให้ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
ดังนั้น งานประกันคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อม
นี้ แล้วส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล) 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   

 

 
 

ภาพที่ 8 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
12 มี.ค. 62 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชยั) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
12 มี.ค. 62 
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3.4 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 

2562) ให้คณะ ส านัก/สถาบัน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ที่แนบไปพร้อมบันทึกข้อความจากงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL หลักฐานประกอบ ตัวอย่างดังภาพที่ 9 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
หน่วยงาน (ระบุ) ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 ท บ ท ว น น โ ย บ า ย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
การจัดการความรู้ 

 - นโยบาย  
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การการจัดการความรู้ 
- ปฏิทินการจัดการความรู้ 

https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

2 ถ่ ายทอดนโยบาย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
การจัดการความรู้
ไปสู่ คณะ ส านั ก /
สถาบัน 

 - รายงานการประชุมของ
หน่วยงาน 
- ลิงก์หรือURL เผยแพร่
นโยบาย ค าสั่ง และปฏิทิน
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/qa/ 

3 ทบทวนแผ น ก า ร
จัดการความรู้  KM 
ของหน่วยงาน 

 แผนการจัดการความรู้ KM https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

4 ก า ร ด า เ นิ น ง า น
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 8 
ค รั้ ง ต่ อ ป ร ะ เ ด็ น
ความรู้ 

 จ านวนครั้ งของกิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ พร้อมแนบ
ลิ ง ก์ ห รื อ  URL เ ผ ยแพร่
กิจกรรมถอดองค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/ops/images/pdf/
Report-KM-
OfficePresident256
3%20(1).pdf 

 
 

ภาพที่ 9 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  
(1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 
2562) ให้คณะ ส านัก/สถาบัน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ที่แนบไปพร้อมบันทึกข้อความ พร้อมแนบลิงก์หรือ URL หลักฐานประกอบ ตัวอย่างดังภาพ
ที่ 10 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 
หน่วยงาน (ระบุ) ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 การด าเนินงานกิจกรรม
การถอดองค์ความรู้ อย่าง
น้อย 8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู ้

 จ านวนครั้งของกิจกรรมถอด
องค์ความรู้  พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL เผยแพร่กิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/Re
port%20KM2562Of

fiecPresident.pdf 
2 จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีที่

ได้จากกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ 

 คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/se
rvice.pdf 

3 คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้และคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ด ี

 - รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ 7 
กระบวนการ 
- คู่มือหรือแนวปฏิบัติทีดี 
 

อยู่ในระหว่าง 
การด าเนินงานจะแล้ว
เสร็จภายใน 25 มี.ค.
2562 

 
 

ภาพที่ 10 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะท่ี 2  
(1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 

 
3.5 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

การจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน คือ การรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อมูลจากรายงานผล
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน ที่ส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ซึ่งผล 
การด าเนินงาน หลักฐานประกอบ “มี/ไม่มี” ลิงก์หรือ URL ของหลักฐานประกอบ จะต้องตรวจสอบการเข้าถึง
พร้อมตรวจสอบลิงก์ หรือ URL ของหลักฐานเอกสารประกอบถูกต้องหรือไม่  แล้วจัดท าเป็นสรุปผล 
การด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าเข้าคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

3.5.1 จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือใช้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลกลับมายังงานประกันคุณภาพตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ตัวอย่างดังภาพ 
ที่ 11 และ 12 
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แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
ล าดับ

ที ่ การด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา

อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 ทบทวนนโยบาย 
ค าสั่ง และปฏิทิน
การจัดการ
ความรู ้

นโยบาย           
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
การจัดการความรู ้

         

ปฏิทินการจัดการ
ความรู ้

         

2 ถ่ายทอดนโยบาย 
ค าสั่ง และปฏิทิน
การด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู้ไปสู่คณะ 
ส านัก/สถาบัน 

รายงาน 
การประชุมของ
หน่วยงาน 

         

ลิงก์หรือURL           

เผยแพร่นโยบาย 
ค าสั่งและปฏิทิน 
การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 

         

3 ทบทวนแผน 
การจัดการ
ความรู้ KM ของ
หน่วยงาน 

แผนการจดัการ
ความรู้ KM 

         

4 การด าเนินงาน
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่าง
น้อย 8 ครั้งต่อ
ประเด็นความรู ้

กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ พร้อมแนบ
ลิงก์ หรือ URL 
เผยแพร่กจิกรรม 
การถอดองค์
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

 
 

ภาพที่ 11 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
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แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดั
บท่ี 

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 การด าเนินงาน
กิจกรรมถอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้  
อ ย่ า งน้ อ ย  8 
ครั้งต่อประเด็น
ความรู้ 

จ านวนครั้งของ
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ พร้อม
แนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

2 จัดท าคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ ได้
จ า กกิ จกรรม
กา รถอดองค์
ความรู้ 

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
-ระดับคณะ 2 
ด้าน 
-ระดับส านัก/
สถาบัน 1 ด้าน 

         

3 คณะ/ส านั ก /
สถาบัน จัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงานถอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้  
และคู่ มื อแนว
ปฏิบัติที่ดี 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 7 
กระบวนการ 

         

- คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี
 

         

 
 

ภาพที่ 12 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

 
3.5.2  จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน  

ที่จัดส่งข้อมูลกลับมายังงานประกันคุณภาพ ว่าครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้หรือไม่ หากหน่วยงานยังไม่
สามารถด าเนินการในกิจกรรมนั้นๆ ให้ประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ด้านการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานนั้นๆ ว่าติดขัดหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไร แล้วหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือให้กิจกรรม
ต่างๆ ด าเนินงานไดอ้ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตัวอย่างดังภาพที่ 13 และ 14 
 
 



52 
 

 

 
 

 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 ทบทวน
นโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินการ
จัดการความรู ้

นโยบาย           
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู ้

         

ปฏิทินการ
จัดการความรู ้

         

2 ถ่ายทอด
นโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้
ไปสู่คณะ 
ส านัก/สถาบัน 

รายงานการ
ประชุมของ
หน่วยงาน 

         

ลิงก์หรือURL           

เผยแพร่
นโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทิน 
การด าเนินงาน
การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

3 ทบทวน
แผนการจดัการ
ความรู้ KM 
ของหน่วยงาน 

แผนการจดัการ
ความรู้ KM 

         

4 การด าเนินงาน
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 
อย่างน้อย 8 
ครั้งต่อประเด็น
ความรู ้

กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 
พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL 
เผยแพร่
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

 
 

ภาพที่ 13 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 การด า เนินงาน
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู้ 

กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 
พร้อมแนบ
ลิงก์หรือ URL 
เผยแพร่
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

        สนอ.
เนื่องจาก
กรรมการ 
มีเวลาไม่
ตรงกัน 

2 จัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
ที่ได้จากกิจกรรม 
การถอดองค์
ความรู ้

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี

         

3 คณะ/ส านัก/
สถาบัน จัดท า
รายงานผล 
การด าเนินงาน
การถอดองค์
ความรู้ และคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ด ี

รายงานผล 
การ
ด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู้ 7 
กระบวนการ 

         

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี
 

        สวพ.ก าลัง
เสนอ
ผู้บริหาร 
ลงนาม จะ
จัดส่งให้
ภายในวันท่ี 
28 มี.ค.
2562 

 
 

ภาพที่ 14 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

 
 3.5.3  เมื่อจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานไหนมีปัญหา
อุปสรรคให้ก ากับติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และน าเสนอแนวทางแก้ไขให้กับหน่วยงาน หลังจากนั้น  
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น าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งในวาระเพ่ือพิจารณา  

3.6  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้และการก าหนดวันเวลาการด าเนินงาน
ต่างๆ พบว่า ในบางครั้งเมื่อน าปฏิทินการด าเนินงานของคณะ ส านัก/สถาบัน และกอง มาเปรียบเทียบกัน
ระหว่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ และปฏิทินของหน่วยงานต่างๆ โดยปฏิทินของหน่วยงาน  
ไม่ระบุวันเดือนปีที่ชัดเจนในการท ากิจกรรม ซึ่งจะท าให้การก าหนดกิจกรรมในปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยก าหนดแบบชัดเจนหรือระบุวันไมไ่ด้  
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  ควรก าหนดกิจกรรมในปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  แบบยืดหยุ่น เช่น วันที่ 21-
28 ธันวาคม 2561 กิจกรรม คือ งานประกันคุณภาพวิเคราะห์แผนการจัดการความรู้ KM ของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
  
  ข้อเสนอแนะ : 

ควรระบุวันที่อย่างชัดเจนในการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง และ
ปรับปรุงปฏิทินการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ระบุในปฏิทินอย่างชัดเจนว่า 
”หากหน่วยงานไหนมีปัญหาให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน”  
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ขั้นตอนที่ 4  จัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 การจัดประชุมชี้แจงนโยบาย ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะ
ถ่ายทอดนโยบาย ปฏิทิน แนวทางการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้ระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน ได้ทราบและมีแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้สอบถาม
เพ่ิมเติมในที่ประชุม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 4.1  เตรียมการจัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  

การจัดท าเล่มระเบียบวาระการประชุมการด าเนินงานการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ในส่วนของนักวิชาการ
ศึกษา รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุม จะต้องจัดส่ง ไฟล์ PDF ประกาศนโยบาย 
การจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ ที่อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนจะมีการประชุม เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป จะต้องน าเอกสารประกาศนโยบายการจัดการความรู้ และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ บรรจุ
ในวาระเพ่ือทราบ และท ารูปเล่มแจ้งไปยังคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เพ่ือให้
คณะกรรมการได้มีเวลาอ่านและท าความเข้าใจวาระการประชุม  
 4.2  ประชมุชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  

การด าเนินงานตามวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จะมีประธานการประชุม คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเลขานุการ
ด าเนินการประชุม คือ หัวหน้างานประกันคุณภาพ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม แต่ในส่วน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ และ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา หากงานหรือ
เรื่องใดเป็นงานของนักวิชาการศึกษาคนใด ผู้น าเสนอวาระ คือ ผู้รับผิดชอบหลักของงานนั้นๆ  

ตัวอย่างการบรรจุเรื่องในระเบียบวาระการประชุม ดังภาพที่ 15  
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เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ครั้งท่ี 5/2561 
วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 

 
 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 15 วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
วาระแจ้งเพื่อทราบ ชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 
งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

E-mail : QAARU@hotmail.com  
โทรภายในต่อ 1551 (เบญจลักษณ์), 1552 (เดือนเพ็ญ), 1553 (นันทนา), 1554 (วิภา) 
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4.10 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากสถาบนัวิจัยและพัฒนา 26 

4.11 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากสถาบนัอยุธยาศึกษา 26 

4.12 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 

4.13 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากส านักงานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 27 

4.14 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากส านักงานอธิการบด ี 27 

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 28 

5.1 เรื่อง (ร่าง) ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับปีงบประมาณ 
2561 ระดับส านัก/สถาบัน ส าหรับทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

28 

5.2 เรื่อง (ร่าง) คู่มือประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระดับหลักสตูร คณะ และมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 

50 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 51 

6.1 เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

51 

ภาพที่ 15 วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วาระแจ้ง
เพ่ือทราบชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ต่อ) 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
  สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีระบบกลไกในการด าเนินงาน 
ด้านการจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านการจัดการความรู้ยั่งยืน เป็นไปตามกรอบ
เวลา จึงได้จัดท านโยบายและปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา และแจ้ ง ไปยั งหน่วยงาน ตามหนั งสือบันทึกข้อความ 
ที่  ศธ 0550.1.2/ว 352 ลงวันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานการจัดการความรู้จนได้แนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

  
  ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

ประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบหรือได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้ว 

 
  ข้อเสนอ/ญัตติ 

  เพ่ือให้หน่วยงานรับทราบ และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ในช่วงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

 
มติที่ประชุม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ภาพที่ 15 วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
วาระแจ้งเพื่อทราบชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ต่อ) 
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4.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  ในการเตรียมการจัดประชุมชี้แจงปัญหาที่พบคือการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุม
ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  หากจัดท าเอกสารไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดควรจัดส่งเอกสารประกอบวาระ ไปยัง
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป เพ่ือจัดท าเล่มเอกสารประกอบการประชุมให้อยู่นอกเล่มวาระการประชุม และ
ส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไปยังคณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้า 3 วัน 
 
  ข้อเสนอแนะ : 
  ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระควรมี  
การติดตามปฏิทินการประชุมและปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้วางแผน
ในการด าเนินงานจัดท าเอกสารให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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ขั้นตอนที่ 5 จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 การจัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้  เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ปฏิบัติงานใช้ใน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและให้แนวทางในกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลังจากที่ได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้ :  
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

2.2 รวบรวมเนื้อหาคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
2.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์

และแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน 
ส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ คู่มือการจัดการความรู้ของส านักงาน
พัฒนาระบบข้าราชการ เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักการเหตุผล ที่มาและความส าคัญใน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้แล้ว จะต้องรวบรวมเนื้อหาของเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้ ซึ่งประกอบด้วยดังนี้  

1) ค าน า จะปรากฏเป็นส่วนแรก ซึ่งจะเขียนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต  
ของการจัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  และเขียนขอบคุณคณะท างาน ตัวอย่างดังภาพ 
ที่ 16 

 
ค ำน ำ 

คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลังจากท่ีได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้ 
: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณองค์คณะบุคคลต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ร่วมให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ในการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือน าไปสู่
สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป 

 
งานประกันคุณภาพ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ภาพที่ 16 ค าน า คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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2) สารบัญ เป็นส่วนที่รวบรายชื่อหรือรายการต่างๆ ว่ามีหัวข้อเรื่องใดบ้าง ซึ่งจะ
อธิบายสั้นๆ พร้อมกับเลขหน้าเริ่มต้น ส่วนนี้ส าคัญคือจะใช้หาหัวข้อหรือเรื่องที่ต้องการได้เร็วที่สุด ตัวอย่าง 
ดังภาพที่ 17 

 
สารบัญ 

 
  หน้ำ 

ค าน า   
สารบัญ   
    ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 1.1 กระบวนการปฏิบัติงานและวธิีปฏิบัต ิ 1 
 1.2 ค าจ ากัดความของความรู ้                                                                          3 
 1.3 ประเภทของความรู ้ 3 
 1.4 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)   3 
 1.5 กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่นแปลง  (Change Management Process) 5 
 1.6  การก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM 6 
 1.7  การก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  (KM Focus Areas and KM Desired 

State) 
7 

       แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการผลักดันตาม   
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

10 
 

       แบบฟอร์มที่ 2 เป็นแบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 13 
       แบบฟอร์มที่ 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 25 
       แบบฟอร์มที่  4 แบบฟอร์ม  KM แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) : 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
31 

     ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเน้ือหาตามกระบวนการจัดการความรู้ 32 
                   2.1  ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจดัการความรู้ 32 
                   2.2  แบบฟอร์มการท างาน 33 
   ภาคผนวก  

 1. ปฏิทินการด าเนินงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 41 
   2. ค าสั่งคณะกรรมการการจดัการความรู้ 44 
    3. นโยบายการจดัการความรู ้ 47 

 
 

ภาพที่ 17  สารบัญ คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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3)  ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการเขียนแสดงถึงรายละเอียดวิธีการท างาน
ของแต่ละขั้นตอน เอกสาร/ระเบียบ ที่ใช้ประกอบการท างาน เช่น แบบฟอร์ม และผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

  3.1  กระบวนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติ  เป็นการเขียนผังงาน Flowchart 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการเขียนให้กระชับรัดกุม มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด 

  3.2  ค าจ ากัดความของความรู้  เป็นการบ่งบอกถึงความหมายของความรู้ว่ามี
ลักษณะอย่างไร เขียนสั้นๆ ให้ได้ใจความ เป็นความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย                                                                         

  3.3  ประเภทของความรู้ เป็นการบ่งชี้ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายว่าความรู้มีอะไรบ้าง 
ลักษณะเป็นแบบไหน เขียนให้รัดกุมเข้าใจง่าย 

3.4  กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็น
ขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ลักษณะการบริหารจัดการการท างาน มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน  
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.4.1  ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) – จะ
ด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือหาองค์ความรู้ ประมาณ 8 -10 คน, ให้ระบุ 
วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการอย่างชัดเจน เช่น ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือนช่วงบ่าย อย่างน้อยจะต้อง
ด าเนินการพูดคุยประชุมกัน 8 ครั้ง ในการพูดคุยให้อธิบายว่าท าอย่างไร (How to) เพ่ือด าเนินการให้ได้
ประเด็นความรู้เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กร เป็นการคัดสรรประเด็นหรือหัวข้อการจัดการความรู้  โดยพิจารณาให้
สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น คณะ ประเด็นความรู้จะเป็นเรื่องการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ส่วน
ส านัก/สถาบัน ประเด็นความรู้จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการตามพันธกิจ ซึ่งประเด็นความรู้มีกระบวนการที่
ได้มาจากการประชุมปรึกษาหารือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือมาจากปัญหาหรือผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ประเด็นความรู้ควรด าเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี
และภายนอกองค์กรยอมรับน าไปใช้ประโยชน์ 

3.4.2  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation 
and Acquisition) – เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ได้มาของเคล็ดลับการท างานจากประเด็นความรู้ โดยการจัด
กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ซึ่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงจะเป็น 
ผู้ด าเนินงานในขั้นตอนนี้  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เพ่ือกลั่นกรองเป็นความรู้ขององค์กร ใช้รูปแบบ 
การประชุมแบบโต๊ะกลม ต้องมีประธานกลุ่ม 1 คน , เลขานุการ ท าหน้าที่จดบันทึก 1 คน , เลขานุการ  
ท าหน้าที่พิมพ์ 1 คน, พร้อมโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง, คนจับเวลา 1 คน, ให้แต่ละคนเล่าถึงองค์ความรู้ตามประเด็นที่
สมาชิกในกลุ่มได้เลือกของตนเอง คนละ 3 นาที จนครบตามจ านวนสมาชิกกลุ่ม ในส่วนของสมาชิกที่ยังไม่ถึง
คิวเล่าหรือถอดองค์ความรู้ห้ามสอด แทรก เสียงดัง และเลขาฯ ที่จดบันทึก และพิมพ์ ให้จดและพิมพ์ไปไม่ต้อง
ปรับหรือแต่งค าใดๆ  ตัวอย่างรูปแบบการประชุมแบบโต๊ะกลม ดังภาพที่ 18   
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ภาพที่ 18 รูปแบบการประชุมแบบโต๊ะกลม 

 
ในช่วงการถอดองค์ความรู้ ให้เลขานุการพิมพ์ข้อมูลของแต่ละคนที่ร่วมถอดบทเรียนตามแบบฟอร์ม

การถอดองค์ความรู้ ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ในแต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้อง
พิมพ์เป็นหลักวิชาการ ให้พิมพ์ตามผู้ถอดองค์ความรู้โดยเล่าอย่างไรก็ให้พิมพ์ตามนั้นไปเลย  

ตัวอย่าง รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ดังภาพที่ 19  

โต๊ะกลำง 

ประธำนกลุม่ 

เลขำฯ  
คนจับเวลำให้

พูดคนละ  
3 นำที 
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รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมการถอดองค์ความรู้ 

กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “เทคนิคการประสานงานที่ดี” ครั้งที่ 1 

 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. นายพรเทวา   สันทัด  ประธาน 
2. นางปิยะนุช   สุขเพ็ชร  กรรมการ 
3. นางสันทนา   แสงสว่าง กรรมการ 
4. นายสิทธิ์พงษ์   พงษ์สุข   กรรมการ 
5. นายนัฐวุฒ ิ คล้ายเพ็ง กรรมการ 
6. นางสาววิชุตา   พวงมาลัย กรรมการ 
7. นางสาวบัณฑิตา  สอนดี  กรรมการ 
8. นางสาวชันษา   กิ่งศักดิ์  กรรมการ 
9. นางปิยะนุช   สุขเพ็ชร  กรรมการและผู้ควบคุมเวลา  จับเวลา 3 นาที/ครั้ง/คน 
10. นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี  กรรมการและเลขานุการ 

 
วันที่ 14 มีนาคม 2561  เวลา 14.15 น. 
ครั้งที่ 1 
 
นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  
 หน้าที่รับผิดชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดท า
เอกสาร และรวบรวมวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคนิคการประสานงานที่ดี คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าถึง
ง่าย สื่อสารและพูดแบบไม่เป็นทางการ พูดให้เข้าใจง่าย มีการสื่อสารและอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย หากผู้ที่เรา
ติดต่อหรือสื่อสารด้วยไม่เข้าใจเราก็จะสังเกตบุคลิก ท่าทาง หรือ เป็นคนช่างสังเกตนั่นเอง การวางตัวให้เป็น
กันเองในการติดต่อประสานงาน ในส่วนของการจัดเตรียมเอกสารเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จะมีขั้นตอน
การท างาน คือ จัดท าบันทึกข้อความภายในส่งไปยังคณะ ส านัก และสถาบัน ล่วงหน้า 15 วัน  แต่บาง
หน่วยงานมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนก็สามารถเสนอเรื่องในภายหลังจะไม่ตัดสิทธิ์  
 

 
 

ภาพที่ 19 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
  



65 
 

 

 
 

 

 
นายนัฐวุฒิ  คล้ายเพ็ง 
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ การประสานงานกับอาจารย์ บุคลากร คนงาน เกี่ยวกับการท าเรื่องไปราชการ
ของคณาจารย์ ท าสถิติ วันลา ขาด สาย ท าบัตร หนังสือรับรอง เบิกค่าท างานล่วงเวลา กศ.บป. เช่น การท า
หนังสือรับรอง มีการขอหนังสือรับรองทุกวัน เทคนิคการประสานงานที่ดี คือ การยิ้ม ทักทาย สร้างสัมพันธ์
ไมตรี กับผู้มาติดต่อ ส่วนมากจะขออีเมล์ หรือไลน์ และเบอร์โทรส่วนตัวของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพ่ือติดต่อ
ว่าเรื่องเสร็จแล้วจะโทรแจ้งให้ทราบต่อไป  
 
นางสาววิชุตา  พวงมาลัย 
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ ดูแลเอกสารงานก่อสร้างของงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์  ติดต่อผู้รับจ้าง 
คนคุมงาน ตรวจการจ้าง ในงานแต่ละโครงการ ติดต่อเรื่องเอกสาร นัดประชุม กรณีเอกสารผิดพลาดจะโทร
หรือไลน์ไปให้ด าเนินการแก้ไข  กรณีนัดประชุมจะโทรนัดประชุมล่วงหน้า ติดต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
นัดประชุม โทรแจ้งวันเวลา กี่โมง ว่างไหม โทรถามที่ละคนและท าหนังสือแจ้งไปอีกครั้งอย่างเป็นทางการ  
เวลาที่มีเอกสารให้ลงนาม โทรหาอาจารย์ก่อน พูดจาสุภาพอ่อนน้อม และกลุ่มไลน์งานก่อสร้าง ระบุแจ้งในไลน์ 
 
นายสิทธิ์พงษ์  พงษ์สุข   
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ งานแนะแนวอาชีพ และทุนการศึกษาของนักศึกษา ติดต่อประสานงานกับ
นักศึกษา งานการเงินและบัญชี คณะ และกองนโยบายและแผน โทรตามนักศึกษาให้มากรอกรายละเอียดและ
รับเงิน หากติดต่อนักศึกษาไม่ได้หรือนักศึกษาเปลี่ยนเบอร์ นักศึกษาไม่มาหรือติดต่อกลับตามเวลาที่ก าหนด 
จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานการเงิน จัดท าบันทึกและประสานงาน ท าตามขั้นตอนตามที่ก าหนดการ
ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ก าหนดงานเวลา ให้ตรงกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ การประสานงานเกี่ยวกับ  
การแนะแนวการศึกษาต่อ ลงข้อมูลในเว็บไซต์ งานที่ว่าง ต าแหน่งงานว่าง และเป็นหน่วยงานหางานให้
นักศึกษา 
 
นางสาวบัณฑิตา  สอนดี 
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ จัดท าตารางเรียนให้นักศึกษา ตารางสอนให้อาจารย์ การประสานงานหรือติดต่อ
และส่งหนังสือไปขอข้อมูลจากคณะ ส านัก และสถาบัน กรณีมีปัญหาจัดตารางรายวิชาจะรับฟังปัญหาและ
แก้ไขเบื้องต้น ส่วนของตารางเรียนนักศึกษา อาจจะติดต่อกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เพ่ือลดการติดต่อและ
บริการนักศึกษา ประสานงานกับอาจารย์หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและเปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนเวลา
เรียน และประสานงานไปตามหน่วยงานที่ดูแลตึกนั้นๆ ว่ามีห้องว่างหรือไม และจะย้ายได้ไหม 
 
 
 

ภาพที่ 19 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ (ต่อ) 
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นางสาวชันษา   กิ่งศักดิ์  
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ งานประสานงานภายในหน่วยงานจะเป็นนักศึกษาและอาจารย์ที่มาติดต่อเรื่อง
สถิตินักศึกษาต่างๆ จะขอข้อมูล แบบเร่งด่วน และจะขอเวลาท างาน หากมีปัญหาเอกสารล่าช้าไม่ทันตาม
ก าหนดที่ผู้ขอรับบริการต้องการจะอธิบายเหตุผล  การท าเรื่องย้ายสถานภาพนักศึกษา ติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกแทนนักศึกษา และท างานตรวจสอบวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่ว่าจบจริงหรือเปล่า 
การตามวุฒิอยาก และตรวจสอบว่าจบจริงหรือไม่ ต้องติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่เด็กจบและตรวจสอบ
วุฒิปลอมวุฒิเยอะในการสมัครงาน ต้องประสานงานกับต้นสังกัด อธิบายเหตุผล และมีการประณีประนอม  
 
สรุปประเด็นครั้งที่ 1 

1. เทคนิคการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ  
2. เทคนิคการประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน/ระยะเวลา  
3. เทคนิคการประสานงานเพื่อให้ได้เนื้อหาตรงตามเป้าหมาย  
4. เทคนิคการประสานงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  
5. เทคนิคการประสานงานด้านทักษะ และบุคลิกภาพ 

5.1 ผู้ประสานงานจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใส 
5.2 พูดให้เข้าใจง่าย เมื่อผู้รับสารไม่เข้าใจต้องอธิบายให้ผู้รับสารเข้าใจ โดยมีลักษณะเป็นกันเอง อาจจะ

ใช้ภาษาไม่เป็นทางการแต่ฟังแล้วเข้าใจง่าย  
5.3 ผู้ประสานงานต้องทักทาย สร้างสัมพันธ์ไมตรี กับผู้มาติดต่อ 

 
 

ภาพที่ 19 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ (ต่อ) 
 

  3.4.3  ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  เป็น
การจัดท าสารบัญ จัดเก็บความรู้ประเภทต่างๆ เพ่ือให้การเก็บรวมรวม การค้นหา การน ามาใช้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

3.4.4 ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) การแก้ไขภาษา อักษร อักขระ การเรียบเรียงภาษา ตัดต่อ และปรับปรุง
เนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ เช่น ความครบถ้วน เที่ยงตรง เป็นต้น 

3.4.5 ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ เช่น น าคู่มือที่ได้จากการถอดองค์ความรู้ไปให้บุคลากรใหม่ไปใช้ ซึ่งขั้นตอนนี้ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้วย เมื่อกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มบุคคลที่น าองค์ความรู้ไปใช้ให้สอบถามหลัง 
การใช้ด้วย คือ การแจ้งกลับต่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ ตัวอย่างดังภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
 

3.4.6 ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
น าความรู้จัดท าเป็นเอกสารคู่มือ ขึ้นบล็อคองค์ความรู้ หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น  ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดเป็น Facebook Group ชื่อ ARU KM ตัวอย่างดังภาพที่ 21 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 21 Facebook Group ชื่อ ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

3.4.7 ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ (Learning) คณะกรรมการการจัดการเรียนรู้
น าองค์ความรู้จัดท าเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ขึ้นเว็บไซด์ หรือส่งให้หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานต่อไป เช่น แผ่นพับ E-book และวารสาร เป็นต้น  

องค์ความรู้ 

เกิดการเรียนรู้และ 
ประสบการณ์ใหม่ 

การน าความรู้ไปใช ้
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โดยมีตัวอย่างการเผยแพร่บนเว็บไซต์การด าเนินงานการจัดการความรู้หน่วยงานของส านักงานอธิการบดี 
https://www.aru.ac.th/ops/?page=research ตัวอย่าง ดังภาพที่ 22 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 22 เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี เผยแพร่การด าเนินงานการจัดการความรู้ 

 
3.5 การก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

จัดการความรู้ ประกอบไปด้วย ประธาน (CKO) ทีมงานหรือกรรมการ และเลขานุการ เป็นต้น ทีมท างาน
อาจจะแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือไม่มีก็ได้ มีข้ันตอนดังนี้ 

3.5.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้หรือ
โครงสร้างทีมงาน KM ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน  
พร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกต าแหน่ง (ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินการให้
ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง) 

3.5.2  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้หรือทีมงาน KM จะต้อง
ด าเนินการตามเป้าหมาย KM  ที่ เลือกไว้ ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง การจัดแบ่งงานและหน้าที่   
ใน Blueprint  for Change เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมขององค์กร 

3.5.3  การพิจารณาคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้หรือโครงสร้าง
ทีมงาน KM  ซ่ึงมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย KM  
ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผน มีกลุ่มบุคลากรที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

3.5.3.1  ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้าง
ทีมงาน KM และร่วมพิจารณาคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเด็น
ความรู้ตามที่ก าหนด 

3.5.3.2  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM  (Work Process 
Owner)  ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น, ผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น 
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3.5.3.3  หน่วยงานข้ามสายงาน  (Cross Functional Unit)  ที่ต้องเกี่ยวข้อง 
และ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย KM เช่น หน่วยงาน IT, ทรัพยากรบุคคล, 
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร ฯลฯ ควรประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานนั้น, ตัวแทนผู้รับผิดชอบหน่วยงาน 

3.5.3.4  หน่วยงาน /บุคคลอ่ืนๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดที่
ต้องการมอบหมาย 

3.6  การก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  (KM Focus Areas and KM Desired 
State) ควรก าหนดให้เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
กลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ซึ่งต้องการจะน ามาใช้ก าหนดเป้าหมาย KM (Desired State)  
ในการก าหนดขอบเขต KM ควรก าหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อกระบวนงาน (Work Process) ก่อน
เป็นล าดับแรก หรือ อาจก าหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในหน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมีแนวทางการก าหนดของเขต KM (KM Focus Areas) 
และเป้าหมาย KM (Desired State) เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถใช้ 
แนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพ่ือจะช่วยรวบรวมขอบเขต KM และน าไปก าหนดเป้าหมาย 
KM และแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานใน 7 ขั้นตอน ซึ่งหน่วยงานจะต้องก าหนดขอบเขตของ KM และ
เป้าหมาย KM ให้ชัดเจน โดยใช้แนวทางในการเลือกกลยุทธ์ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาองค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีแนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM ดังนี้ 

- แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จ าเป็นสนับสนุนพันธกิจ/วิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ในระดับของหน่วยงานตนเอง 

- หรือแนวทางที่ 2 เป็น ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร 
- หรือแนวทางที่ 3 เป็น ปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถน า KM มาช่วยได้ 
- หรือ เป็นแนวทางอ่ืนนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ก็ได้ ที่หน่วยงานเห็นว่า

เหมาะสม    
- หรือ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 

2557 
การก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบ 

การพิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ของระดับคณะ ส านัก และสถาบัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับหลักสูตร  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

ระดับหลักสูตร ไม่มีการประเมินในส่วนของการจัดการความรู้  โดยให้ระดับหลักสูตรด าเนินการตาม 
แผนการจัดการความรู้ของคณะ 
   ระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่  5.1 ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของ 
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน  
การปฏิบัติงานจริง ระดับคณะจะต้องด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิต
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บัณฑิต และ 2) ด้านการวิจัย โดยเทียบเคียงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือน ามาก าหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ คือ 

1) ด้านการผลิตบัณฑิต ประกอบไปด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 
1.1  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการบริหารหลักสูตร (สกอ. 1.1 

คณะ) 
1.2  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (สกอ. 1.2 คณะ) 
1.3  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการอาจารย์ให้มีด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ (สกอ. 1.3 คณะ) 
1.4  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการบริการนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี (สกอ. 1.4 คณะ) 
1.5  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี (สกอ. 1.5 คณะ) 
2) ด้านการวิจัย ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 
2.1  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาระบบและกลไก 

การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1 คณะ) 
2.2  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบการสนับสนุน 

เงินงบประมาณ ส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2 คณะ) 
2.3  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

(บทความวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ต าราหรือหนังสือ ) หรือ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  (สกอ. 2.3 คณะ) 

ระดับส านัก/สถาบัน ตามโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย ส านัก/สถาบัน 
เทียบเท่าคณะ ดังนั้นจะต้องมีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้โดยเทียบเคียงตามเกณฑ์ระดับ
คณะ แตใ่ห้เน้นตามพันธกิจของหน่วยงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ด้านการวิจัย 
1.1 ประเด็นความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบและกลไก 

การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ. 2.1 สถาบัน) 
1.2 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบการสนับสนุน 

เงินงบประมาณส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2 สถาบัน) 
1.3 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

(บทความวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ต าราหรือหนังสือ) หรือ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  (สกอ. 2.3 สถาบัน) 
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2) ด้านการบริการวิชาการ 
2.1 ประเด็นความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนากระบวนการใน 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1 สถาบัน) 
3) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1 สถาบัน) 
4) ด้านการบริหารจัดการ 
  4.1 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลการด าเนินงานตาม

พันธกิจของหน่วยงาน (เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ด้านแผนงาน ด้านบุคลากรและการบริหารงาน ด้านการเงินงบประมาณ ด้านความเสี่ยง ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ ด้านการพัฒนางานสารบรรณ เป็นต้น) 

 หลังจากนั้นรวบรวมแนวคิดการก าหนดขอบเขต KM กรอกขอบเขต KM รวบรวมลงใน
แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ  

3.7  แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดัน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  เป็นแบบฟอร์มที่เขียนถึงขอบเขต KM พิจารณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของระดับหน่วยงานตนเอง ระบุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด และประเด็น
หัวข้อองค์ความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งเป็นประเด็นทั้งหมดที่คณะกรรมการการจัดการความรู้หรือทีมท างาน KM ที่ได้
จากการปรึกษาหารือ  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 23 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2  
มีระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 1. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึง
พอใจ 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, 
Flow chat)   
3. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ  
4. เทคนิคการประสานงานดีที่ 
5. การบริหารเวลาและงบประมาณ 
6. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน  
การคลัง และพัสดุ 
7. การเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  
การคลัง และการพัสดุ 
8. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
9. การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน 
 
 
 

เป้าหมายที่ใช้
วัดผลการ

ด าเนินงานหรือ
ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนของ

แต่ละ
หน่วยงาน 

 

จุดหมายปลายทาง 
หรืออนาคตที่จะชี้วัด

ถึงความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานท่ีแสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จ
ของเป้าประสงค ์

72 
 

ภาพที่ 23 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี  
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
    10. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 

11. การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
12. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
13. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
14. การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การประเมิน
รายบุคคล 
15. เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการ 
16. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 

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

(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) (CKO) 
…24…/…ธันวาคม…/……2561…… 

 

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

(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

…24…/…ธันวาคม…/…2561…… 
 

 
ภาพที่ 23 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติงานสอดคล้อง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานหรือพันธกิจ
หน่วยงาน 
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3.8 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เมื่อ
จ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ให้ลงข้อมูลต่างๆ  
ตามแบบฟอร์มที่ 2 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการวางแผนการท างานตามกระบวนการการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน 
คือ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ การเรียนรู้ โดยแบบฟอร์มที่ 2 จะต้องเขียนถึง
กิจกรรมการจัดการความรู้ว่าจะด าเนินการอย่างไร ก าหนดระยะเวลาช่วงไหนในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีตัวชี้วัด
การบรรลุของกิจกรรม มีการก าหนดเป้าหมายของกิจกรรม ก าหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเราจะด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 
กับกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ ดังภาพที่ 24 
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้       
 1.1 จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการประจ า
ส านักงาน และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงาน
อธิการบดีเพ่ือบ่งชี้ความรู้และพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยคัดเลือกว่าจะใช้เครื่องมืออะไร ขณะนี้
เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย และ
ประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการจัดการความรู้ต้องมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรต่อไป 

ธันวาคม 
2561 

มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

17
ประเด็น 

คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู้ 

CKO  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้       
 2.1  ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง 

2.2  จัดกิจกรรม KM เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็น โดยการถอดองค์ความรู้
ของแต่ละบุคคลจ านวน 8 ครั้ง โดยกระบวนการแลกเปลี่ยน 
 

มกราคม 
2562 

จ านวนครั้ง 
ในการ
แลกเปลี่ย
นเรียนรู้ 

8 ครั้ง คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู้ 

CKO  

  

75 
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 เรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการก าหนดแนวทาง
และขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/จุดบกพร่องที่ควรแก้ไข/การตั้งเป้าหมาย
รว่มกัน/การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตามและประเมินผล จ าเป็นต้อง
มีองค์ความรู้อะไรบ้าง มีผลลัพธ์ผู้รับบริการ ดังนี้ 
1) ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  
2) ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
3) ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 

      

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ       
 3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้/กิจกรรมถอดองค์ความรู้มาจัดให้

เป็นระบบ พร้อมแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารบัญ สรุปประเด็นที่
จ าเป็น และที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีประเด็นดังนี้ 
1) แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
2) ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  
3) ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
4) ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์

2562 

จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

4 
ประเด็น 

คณะกรร
มการ 
การ
จัดการ
ความรู้ 

CKO  
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4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้       
 4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ น ามาปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ปรับแก้ไขภาษาและปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 
1 หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการด าเนินงาน KM เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็นความรู้ส าคัญแต่ละด้าน 
4.2 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์
ความรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์จากบุคลากรภายนอก และผู้น าคู่มือ
ไปใช้ประโยชน์ น าประเด็นสาระส าคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
มาเพ่ิมเติมในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงครั้ง
ที่ 2เพื่อให้ได้เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

กุมภาพันธ์-
เมษายน 
2562 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

5 การเข้าถึงความรู้       
 5.1 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ในรูปแบบสารสนเทศ เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ แผ่นพับ 
และจัดบอร์ด ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวด  

พฤษภาคม 
2562 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 
ช่องทาง 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้       
 6.1 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้น าไปให้บุคลากรอ่ืนใน

ส านักงานอธิการบดี และคณะ ส านัก/สถาบันอ่ืน ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการในหน่วยงาน และจัดท าเป็นเอกสารแผ่นพับ
แจก 

พฤษภาคม 
2562 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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7 การเรียนรู ้       
 7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการน าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ที่

ได้จัดการความรู้เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 
และน าความรู้ที่ ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรได้น าไปใช้ประโยชน์และ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในการท างานต่อไป 
7.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย 

มิถุนายน 
25612 

แนวปฏิบัติที่
ดี/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้จาก
การปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

 
 

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

   (CKO) 

 
 

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

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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3.9  แบบฟอร์มที่  3 แบบฟอร์ม KM กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process)  
เป็นการบ่งบอกถึงวิธีการสู่ความส าเร็จ เมื่อด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิจารณา
ทบทวนว่าทั้ง 7 ขั้นตอนของการจัดการความรู้นั้น อะไรที่ท าให้การจัดการความรู้ครั้งนี้ส าเร็จ แล้วน า
รายละเอียดที่ได้ลงในแบบฟอร์มที่ 3 โดยมีวิธีอะไรที่ท าให้การจัดการความรู้ครั้งนี้ส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นกิจกรรมแปลกใหม่ เช่น สภากาแฟ เนื่องจากเป็นการประชุมที่ไม่เป็นทางการ มีรูปแบบผ่อนคลาย  
ไม่ตึงเครียด เป็นกันเอง เป็นต้น 
 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ ดังภาพที่ 25 
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired 
State) 

ร้อยละ 100 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหา

ความรู้ 
จัดการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อระดม
ความคิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับ
การคัดเลือกประเด็นความรู้ 
กิจกรรม และวิธีการได้มาซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แบบสภากาแฟ 

ธันวาคม 
2561 

มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

17 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ 
และจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ เพื่อถอดองค์
ความรู้จากในตัวบุคคล โดย
ใช้วิธีการพูดคุย สอบถาม
ประสบการณ์ ความส าเร็จ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
2562 

จ านวนครั้ง
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ถอดองค์
ความรู้ 8 
ครั้ง 
และ เวที
แลกเปลี่ยน

คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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ปัญหาอุปสรรคในการ
ท างาน 

เรียนรู้ 1 
ครั้ง 

3 การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

หาตัวแทนในกลุ่มเป้าหมาย
ที่สามารถฟังข้อมูลและ 
จับใจความได้อย่างรวดเร็ว
ในการจัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้
จากการพูดคุย สนทนา  

มีนาคม 2562 จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

4 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

4 การประมวลผลและ
กรั่นกรองความรู้ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษา เนื้อหา จัดรูปแบบให้
ถูกต้อง 

มีนาคม-
เมษายน 2562 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คอมพิวเตอร์ - KM Team  

5 การเข้าถึงความรู้ เลขานุการน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ไปเผย
บนเฟสบุ๊ค ARU KM / ARU 
QA /แผ่นพับ 

เมษายน-
พฤษภาคม 
2562 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 ช่องทาง คอมพิวเตอร์ - KM Team  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

เลขานุการท าบันทึก
ข้อความส่งแผ่นพับความรู้
ไปยังหน่วยงานระดับคณะ 
ส านัก/สถาบัน 

พฤษภาคม 
2562 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับ
ความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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7 การเรียนรู้ เลขานุการจัดท า
แบบสอบถาม เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็น และติดตามผล
เกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้
ในการท างาน การต่อยอด
ผลงาน 

พฤษภาคม 
2562 

แนวปฏิบัติ
ที่ดี/คู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง คอมพิวเตอร์ - KM Team  

 
 

 
 

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

     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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3.10 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) มีวิธีการอะไรบ้างที่แปลกใหม่ท่ีท าให้กระบวนการการจัดการความรู้ส าเร็จ 
บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นวิธีการที่จะท าให้การท างานได้ดียิ่งขึ้น ส นุกกับการท างาน มีแรงขับใน 
การพยายามที่จะท างานให้ได้ดีที่สุด เราจะต้องกลั่นกรองและทบทวนแล้วเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรน า 
ลงจัดท าในแบบฟอร์มที่ 4 เมื่อจัดท าตามรายละเอียดขอบแบบฟอร์มที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และลงนามในแบบฟอร์ม ดั 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ดังภาพที่ 26 
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แบบฟอร์มท่ี 4 แบบฟอร์ม KM กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ประชุมโดยพร้อมเพรียง
จัดในรูปแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  พูดคุยอย่างเป็น
กันเอง คุยประสบการณ์
สบายๆ ไม่เครียด สภา
กาแฟ มีอาหารว่าง และ
น้ าดื่มไว้รับรอง ซึ่งจะเป็น
น้ าหวานที่สอบถามกับ
คณะกรรมการว่ าชอบ
หรืออยากดื่มน้ าอะไร 

จ านวน
ประเด็นของ
ความรู้ 
 

1 องค์ความรู้ ได้ข้อมูลการ
พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

- สถานที่ในการจัด
ประชุมในรูปแบบ
ของสภากาแฟ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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2 การสื่อสาร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง ส านัก/สถาบัน 

ได้ข้อมูลที่
ได้รับการ
กลั่นกรอง
จ านวน 1 
เล่ม 

ได้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบ
สมบูรณ์ 

ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ส านัก/สถาบัน 

องค์ความรู้การ
พัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการโดยเน้น
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงาน 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

3 กระบวนการ
และเครื่องมือ 

- จัดท าหนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- face book 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูล
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ผู้เข้าร่วม
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 
80 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 
ส านัก/สถาบัน 

- หนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- Face-book 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

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

องค์ความรู้ที่
ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

เอกสารฉบับ
สมบูรณ์ 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

- เอกสารฉบับ
สมบูรณ์องค์ความรู้
เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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5 การวัดผล จัดท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงานของผู้น าคู่มือฯ 
ไปใช้ 

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 80 ผู้รับบริการ
ภายในส านักงาน
อธิการบดี  

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
 

6 การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล 

- - - - - - - 

 
 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ :  ……………………………………(CEO/ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
                                                                                                                                         (นางลักขณา  เตชวงษ์) 
                                                                                                                                    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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ภาพที่ 26 ตัวอย่าง แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (ต่อ) 
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ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้ เป็นส่วนที่หน่วยงานระดับ
คณะ ส านัก/สถาบัน จะต้องรวบรวมจัดท าเป็น “รายงานผลการจัดการความรู้” ของหน่วยงาน โดยจัดท าตาม
รูปแบบที่งานประกันคุณภาพก าหนดให้ เพ่ือให้มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ดังนี้ 

2.1 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้  หน่วยงานจะต้องสรุปและ
จัดท ารูปเล่มสวยงาม ตามรูปแบบที่ก าหนดให้แล้วจัดส่งมายังงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โดย
จัดส่งมาตามกรอบระยะเวลาในปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ในช่วงเดือนเมษายน  ซึ่งมี
ส่วนประกอบในเล่มรายงานการจัดการความรู้ ดังนี้ 

2.1.1 ปก 
2.1.2 ค าน า 
2.1.3 สารบัญ 
2.1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปี 
2.1.5 นโยบายการจัดการความรู้ 
2.1.6 แบบฟอร์มที่ 1 
2.1.7 แบบฟอร์มที่ 2 
2.1.8 แบบฟอร์มที่ 3 
2.1.9 แบบฟอร์มที่ 4 
2.1.10 แบบฟอร์มที่ 5 
2.1.11 สรุปกระบวนการด าเนินงานการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 
2.1.12 รายงานผลการด าเนนงานการถอดองค์ความรู้ 
2.1.13 สรุปเทคนิคเคล็ดลับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
2.1.14 กิจกรรมเสนอแนะ 
2.1.15 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปี 
2.1.16 ภาคผนวก เช่น ประมวลภาพกิจกรรม เป็นต้น 

2.2 แบบฟอร์มการปฏิบัติงานหรือท างาน ส่วนนี้งานประกันคุณภาพจะจัดท าแบบฟอร์ม
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน ในการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดการ
ความรู้ ซึ่งนักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพ จะเป็นผู้ออกแบบฟอร์ม และจัดส่งไปยังหน่วยงานและ 
ผู้ประสานงานของหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน โดยจัดส่งเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF โดยจัดส่งไป
ยังหน่วยงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีแบบฟอร์ม 5 แบบฟอร์ม ดังนี้ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ดังภาพที่ 27  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ดังภาพที่ 28 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการ

จัดการความรู้ (KM Process) ดังภาพที่ 29 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 4 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการ

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ดังภาพที่ 30 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 5 : แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้  
ดังภาพที่ 31 

 
 

แบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน : (ระบุ)…………………………………………………………………….. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น 

ต่อการปฏิบัติราชการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

ภาพที่ 27 แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดัน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
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แบบฟอร์ม 2 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อหน่วยงาน : (ระบุ)...............................  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (ระบุ)...............................  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (KM) : (ระบุ)...............................  
ตัวช้ีวัด (KPI) : (ระบุ)...............................  
เป้าหมายของตัวชี้วัด : (ระบุ)...............................  

ล าดับ 
กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  สถานะ หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         

ผู้ทบทวน :  …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 
            ………………/…………………../………………….. 

ผู้อนุมัติ :  …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 
            ………………/…………………../………………….. 

 
 

ภาพที่ 28 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
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แบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : (ระบุ)............................... 
เป้าหมาย KM (Desired State) :  (ระบุ)...............................         หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 
(ระบุ)............................... 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้         
2 การสร้างและแสวงหาความรู้         
3 การจัดความรู้ในเป็นระบบ         

4 
การประมวลผลและกรั่นก
รองความรู้ 

     
   

5 การเข้าถึงความรู้         

6 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

     
   

7 การเรียนรู้         
 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ :  …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 

 
 

ภาพที่ 29 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
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แบบฟอร์ม 4 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหน่วยงาน :  
เป้าหมาย KM (Desired State) :                                                     
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 

 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 
การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

     
   

2 การสื่อสาร         
3 กระบวนการและเครื่องมือ         
4 การเรียนรู้         
5 การวัดผล         

6 
การยกย่องชมเชยและ 
การให้รางวัล 

     
   

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

 
 

ภาพที่ 30 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

91 
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แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 

 
รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมการถอดองค์ความรู้ 
หน่วยงาน     . 

ประเด็นความรู้        . 
 ----------------------- 

มีสมาชิก   คน 
 
คนที่ 1 ชื่อ-สกุล                . ประธาน 
คนที่ 2 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 3 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 4 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 5 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 6 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 7 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 8 ชื่อ-สกุล                 . กรรมการ 
คนที่ 9 ชื่อ-สกุล                           .เลขานุการ จับเวลา 
คนที่ 10 ชื่อ-สกุล                 .เลขานุการ พิมพ์/จดบันทึก 
 
ครั้งที ่                 .  วันที่             /                    /               . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
             
 
 

ภาพที่ 31 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
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ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            
            . 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 
            
            
            . 
 
 
 

ภาพที่ 31 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ (ต่อ) 
 

  



94 
 

 

 
 

 

5.2  การจัดท ารูปเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ เมื่อรวบรวมเนื้อหาและ
พิมพ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดท ารูปเล่มร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ให้สวยงาม  โดย
ตรวจสอบค าผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง วรรคเว้น ตรวจสอบหลักภาษาทางวิชาการ น่าอ่าน ออกแบบปกให้
สวยงาม และบันทึกไฟล์เอกสารแต่ละส่วน เพ่ือให้ง่ายต่อการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาและเรียงหมายเลข
หน้าได้ง่าย เช่น ปก  ค าน า สารบัญ เนื้อหา และ ภาคผนวก (ค าสั่ง ปฏิทิน และนโยบายการจัดการความรู้) 
เป็นต้น ตัวอย่างปก ดังภาพที่ 32 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่ำง) 
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ภาพที่ 32 ตัวอย่าง ปก ร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ที่แม่นย า จะท าให้กระบวนการจัดการความรู้ไม่ถูกต้องตามข้ันตอน
ที่เป็นระบบ  
 

แนวทางแก้ไข : 
  ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ก่อนที่จะด าเนินการจัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการ
การจัดการความรู้ จะต้องศึกษาหาความรู้  เช่น กฎหมาย ที่มา และความส าคัญของการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ให้เข้าใจอย่างแท้จริงถูกต้องตามกระบวนการการจัดการความรู้ เนื่องจากคู่มือการพัฒนา
กระบวนการการจัดการความรู้ เป็นคู่มือที่จะต้องให้หน่วยงานทุกหน่วยงานน าไปใช้ในการด าเนินงาน  
การจัดการความรู้จนให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นเครื่องมือใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน  
 

ข้อเสนอแนะ : 
 ผู้ที่จะต้องจัดท าร่างคู่มือฯ ควรเป็นผู้ที่ด าเนินการการจัดการความรู้มาสักระยะ ประมาณ 

1-2 ปี เพราะจะเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานจริงจะพบจุดบกพร่องแต่ละกระบวนการว่าจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนา
ส่วนงานไหนเพ่ือให้เหมาะสมกับองค์กร เนื่องจากแต่ละขั้นตอนการท างานมีปัญหาและแนวทางแก้ไขที่
แตกต่างกันไปตามบริบทของหน่วยงาน  
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ขั้นตอนที่ 6 น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การน าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ เป็นการน าเสนอเล่มคู่มือ 
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา พิจารณาให้ข้อเสนอะแนะในการปรับปรุงคู่มือฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

6.1  แจ้งวาระการประชุมเพื่อน าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
เมื่อจัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว 

ล าดับต่อไปคือจะต้องน าเข้าวาระการประชุม  โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ในวาระเพ่ือพิจารณา ซึ่งงานประกันคุณภาพ ก าหนด 
การประชุมตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ 1 เดือนต่อครั้ง ดังนั้น จึงต้องน าเรื่องเข้าที่ประชุม
ล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันท าการ โดยนักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ ต้องแจ้ง
ด้วยวาจาไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ พร้อมพิมพ์เล่มร่างคู่มือฯ และไฟล์ PDF  
ส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าเข้าที่ประชุมและจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ต่อไป 

6.2  น าเสนอร่างคู่มือฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.2.1  การน าเสนอคู่มือต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เป็นการน าร่างคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งประธานกรรมการ คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เลขานุการ คือ หัวหน้า
งานประกันคุณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ คือ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ กรรมการ คือ รองคณบดี รอง
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบันผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน โดยนักวิชาการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ร่างคู่มือฯ เป็น PDF ให้เจ้าหน้าที่งาน
บริหารทั่วไป ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพ่ือบรรจุเข้าไปในเล่มเอกสารประกอบการประชุม โดยบรรจุ
ในวาระเพ่ือพิจารณา เมื่อถึงวันประชุม นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบจะต้องน าเสนอวาระต่อคณะ
กรรมการฯ  โดยจัดท าสรุปเนื้อหาสาระส าคัญของร่างคู่มือฯ เช่น  

- สรุปส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- สรุปส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้ 
- แจ้งแบบฟอร์มที่คณะ ส านัก/สถาบัน ที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
- แจ้งการเผยแพร่เมื่อร่างคู่มือได้รับความเห็นชอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วจะ

เผยแพร่คู่มือไปยังหน่วยงานและบนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 
6.2.2 กรณีคณะกรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นักวิชาการศึกษาจะต้อง

จัดท าหนังสือขอความเห็นชอบพร้อมแนบแบบฟอร์มขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมในข้อ 6.2.1  ดังนี้  

ตัวอย่างขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 33 และ
แบบฟอร์มขอความเห็นชอบ ดังภาพที่ 34 

 
 
  



97 
 

 

 
 

 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี โทร 1553 
ที ่ ศธ 0550.1.2/ว 100     วันที่  16 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

เรียน คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
  ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น จึงได้จัดท าคู ่มือ 
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและสามารถด าเนินการการจัดการความรู้ได้ตามกระบวนการอย่างถูกต้อง 
 

 ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2547 ม.37 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรบัผิดชอบงานในคณะ ม.41  ให้ผู้อ านวยการ

สถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1293/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
งานประกันคุณภาพ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แล้วส่งแบบขอความเห็นชอบฯ กลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันศุกร์ที่ 23 
พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการ 
 
  
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล)  

         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
16 พ.ย.61 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
16 พ.ย.61 
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แบบฟอร์ม 
ขอความเห็นชอบ  

(ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ชื่อ-สกุล .......................................................................ต าแหน่ง............................................... ............ 
 
ภาพรวมของ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  เห็นชอบ 
  ไม่เห็นชอบ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. .............................................  
............................................................................................................................. .............................................  

 
 
                                            ลายมือชื่อ………………………………………. 
                                            (……………………………………………………..) 

                                                      วัน/เดือน/ปี.......................................... 
 
 

ภาพที่ 34 แบบฟอร์ม ขอความเห็นชอบ  
(ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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6.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา :  
1) การจัดท าร่างคู่มือฯ เข้าท่ีประชุมไม่ทันกับการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมไปยัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เล่มคู่มือฯ จะอยู่นอกวาระเอกสารการประชุม ท าให้คณะกรรมการฯ ไม่ได้
พิจารณามาก่อนการประชุม จึงเกิดความล่าช้าในการพิจารณาวาระ 

2) การแจ้งคู่มือล่าช้าไม่ทันรอบการประชุมท าให้การด าเนินงานการจัดการความรู้ใน
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ไม่ถูกต้องตามกระบวนการการจัดการความรู้ 

3) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีปัญหา
หากองค์คณะบุคคลหรือกรรมการมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ท าให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือฯ  
ไมค่รบถ้วน 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
1) ให้ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ก่อนการเริ่ม

กระบวนการการจัดการความรู้ 
2) วางแผนและจัดท าคู่มือฯ ให้เสร็จล่วงหน้าก่อนคณะ ส านัก/สถาบัน จะด าเนินงาน 

การจัดการความรู้  
3) ส่งแบบขอความเห็นชอบฯ คู่มือฯ ไปยังคณะกรรมการฯ เพ่ือให้คณะกรรมการได้

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แล้วส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพภายหลัง 
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ควรด าเนินงานตามกระบวนการต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ให้เป็นไปตาม
ปฏิทินการจัดการความรู้ 
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ขั้นตอนที่ 7 แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
หลังจากได้น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการพัฒนา

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เรียบร้อยแล้ว  จะได้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและ 
จากคณะกรรมการ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้จะต้องน าข้อเสนอแนะจากองค์
คณะบุคคลมารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าไปปรับแก้ไขร่างคู่มือฯ ให้ครบถ้วน  

7.1  รวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เรียบร้อยแล้ว ให้น าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่น ประเด็นเรื่องซ้ าๆ กัน ประเด็นหลักวิชาการ 
ค าผิด หลักการข้อกฎหมาย ให้ท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วน ตัวอย่างดังภาพที่ 35 
 
 

คณะกรรมการ 
ภาพรวม 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

1  - ไม่มี 
2  - ควรตรวจสอบเลขไทยและเลขอารบิก 

ปกควรปรับตัวอักษรให้เล็กลง 
3  - ควรปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน

หน้า 9 
4  - ปกไม่ควรสีฉูดฉาด 
5  - ปรับเนื้อหากับเลขสารบัญให้ตรงกัน 
6  - ไม่มี 

7  - ไม่มี 

8  - ไม่มี 

9  - ไม่มี 

10  - ไม่มี 

 
 

ภาพที่ 35 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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 7.2  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามประเด็นของคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แต่ละท่านอาจมีข้อเสนอแนะ 
ที่ซ้ าๆ กัน ประเด็นเหมือนกันเรื่องที่คล้ายๆ กัน ให้รวบรวมเป็นข้อเดียวกัน โดยจะแยกตามประเด็นดังนี้ 

- ปก 
1) ควรปรับตัวอักษรให้เล็กลง 
2) ไม่ควรเป็นสีฉูดฉาด 

 
- ค าน า 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

- สารบัญ 
 ปรับเนื้อหากับเลขสารบัญให้ตรงกัน 

 
- ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบข้อกฎหมายในหน้า 9 
 

- ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้  และแบบฟอร์ม 
การปฏิบัติงานหรือท างาน 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

- อ่ืนๆ  
1) ตรวจสอบ ค าผิด 
2) ตรวจสอบเลขไทยและเลขอารบิก 

 
 7.3  ปรับแก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 ให้ท าการแก้ไขตามประเด็นของคณะกรรมการให้ครบถ้วน ตรวจสอบค าผิดและแก้ไขทุกหน้า  
การตัดค าตามหลักวิชาการ จัดรูปแบบให้สวยงาม ตรวจสอบเลขหน้า และอ่านตรวจสอบอีกครั้งก่อนพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์หรือเผยแพร่ 
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7.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา :  
1) ไม่มีความรู้ในการจัดรูปแบบเอกสารคู่มือปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
2) ไม่มีความรู้ในการจัดรูปแบบเอกสารตามหลักวิชาการ เช่น การตัดค า การจัดรูปแบบ

เอกสารในโปรแกรมไมโครชอร์ฟเวิร์ด การใส่เลขหน้าเอกสารอัตโนมัติ เป็นต้น  
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
1) ศึกษาหาความรู้รูปแบบการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) ควรให้นักวิชาการศึกษาที่อยู่ในสังกัดงานประกันคุณภาพ คนอ่ืนช่วยอ่านทบทวนอีก

รอบก่อนเผยแพร่ 
 
ข้อเสนอแนะ : 

 ก่อนการจัดท าเผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ควรตรวจสอบความ
เรียบร้อยของการพิมพ์ เช่น การพิสูจน์อักษรให้ถูกต้อง รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง สารบัญ และจัดท าให้ชัดเจน 
สวยงาม เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 8  จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 
 เมื่อด าเนินการปรับแก้ไขคู่มือฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
ด าเนินการจัดท ารูปเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์  
 8.1  รวบรวมเนื้อหาคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 

การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดของเล่มคู่มือฯ เมื่อท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้วให้ตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดเก็บเป็นทั้งไฟล์ word และ 
PDF   

8.2  จัดท ารูปเล่มเอกสารคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 
หลังจากรวบรวมเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว จะจัดท ารูปแบบให้สวยงาม อ่านค าผิด ทบทวนอีกสัก 2 

รอบก่อนพิมพ์ และน าเสนอเล่มคู่มือฯ ผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามล าดับ เพ่ือให้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ก่อนส่งเล่มคู่มือฉบับสมบูรณ์ไป
ยังร้านถ่ายเอกสาร เพ่ือพิมพ์จัดท ารูปเล่ม โดยจัดส่งเป็นไฟล์ PDF 

8.3  น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
น าเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน 
 
8.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา :  
คู่มือฯ มีค าผิดและรูปแบบไม่ถูกต้อง 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
- ควรตรวจสอบค าผิดและรูปเล่มรูปเล่มคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ 

และเผยแพร่ เพราะหากยังมีค าผิดหรือรูปแบบไม่ถูก จะบ่งบอกถึงการที่ผู้จัดท าไม่รอบคอบ  
- นักวิชาการศึกษา ในสังกัดงานประกันคุณภาพ ควรอ่านและตรวจสอบก่อน 

การเผยแพร่ 
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ควรเสนอเล่มคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ ผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ และผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนมีการเผยแพร่ทุกครั้ง  
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ขั้นตอนที่ 9 ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

หลังจากจัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ไปยังระดับ
คณะ ส านัก/สถาบัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 9.1  แจ้งวาระการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ 

น าเสนอคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วาระเพ่ือทราบ และชี้แจงในที่ประชุม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยการประชุมจะมีปฏิทินการด าเนินงาน  
ซึ่งก าหนดจัดประชุม 1 เดือนต่อครั้ง ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุม ดังภาพที่ 36 

 

 

 

 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ครั้งที่ 5/2561 

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนนิงานประกันคณุภาพการศกึษา ครั้งที่ 5/2561 
งานประกนัคณุภาพ กองนโยบายและแผน มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

E-mail : QAARU@hotmail.com  
โทรภายในต่อ 1551 (เบญจลกัษณ์), 1552 (เดือนเพญ็), 1553 (นันทนา), 1554 (วภิา) 

 
 
 

ภาพที่ 36 ปก เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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ภาพที่ 37 ระเบียบวาระแจ้งเพ่ือทราบ คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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9.2  เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ก่อนการประชุมเพ่ือชี้แจงคู่มือฯ จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ท าไมต้องจัดท าคู่มือ ท าไมต้องมีการจัดการความรู้ในองค์กร รวมถึงคู่มือมีกี่ส่วน แต่ละส่วนส าคัญอย่างไร 
และให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างไร เราจะต้องรู้จริงในทุกๆ 
ส่วนของคูม่ือฯ เพ่ือที่จะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ถูกต้อง 

9.3  จัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

การจัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จะต้องประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ซึ่งหากจะน าเรื่องเข้าไม่
ว่าจะเป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบหรือเรื่องเพ่ือพิจารณา จะต้องส่งเอกสารและสาระส าคัญให้กับเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันท าการ ซึ่งจะท าการแจ้งด้วยวาจา พร้อมพิมพ์เล่มคู่มือฯ และ
ไฟล์ PDF ส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าเข้าวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา  

9.4  ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จะท าการชี้แจงความเป็นมาความส าคัญของการจัดท าคู่มือฯ และการน าคู่มือฯ เพ่ือใช้ประกอบ 

การด าเนินงานการจัดการความรู้ภายในคณะ ส านัก/สถาบัน ในที่ประชุม โดยแจ้งความส าคัญของแต่ละส่วน 
ดังนี้ 

-  ที่มาและความส าคัญของการจัดการความรู้ คือ เป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
ข้อ 5 การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

- ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความหมาย ประเภท กระบวนการการจัดการ
ความรู้ ตัวอย่างการด าเนินงานการจัดการความรู้ และตามแบบฟอร์มการจัดการความรู้ 

- ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้ ส่วนนี้ให้หน่วยงานคณะ 
ส านัก/สถาบัน จะต้องจัดท าเป็นรูปเล่มสรุปการจัดการความรู้ตามรูปแบบส่วนประกอบที่งานประกัน
คุณภาพก าหนดไว้ และแบบฟอร์มการปฏิบัติงานหรือท างาน เป็นแบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ที่งานประกันคุณภาพออกแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ 
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9.5  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา :  
การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการ

ความรู้ หากผู้จัดท าคู่มือขาดความรู้จะท าให้คณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานการจัดการความรู้ไม่ตรงตาม
กระบวนการที่ถูกต้อง  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
ผู้จัดท าคู่มือควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชัดเจนในกระบวนการการจัดการ

ความรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ผู้จัดท าคู่มือหรือผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ภาพรวมของมหาวิทยาลัย จะต้องศึกษา 
หาความรู้เพ่ิมเติมทั้งในอินเตอร์เน็ตและคู่มือการจัดการความรู้ของสถาบันอ่ืน และเข้าร่วมงานการจัดการ
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้มีแนวคิดแตกต่าง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการการจัดการความรู้ 
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ขั้นตอนที่ 10 เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  ไปยังระดับคณะ 
ส านัก/สถาบัน 

การ เผยแพร่ คู่ มื อการ พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
มีวิธีการเผยแพร่หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 
 10.1  เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ แบบออนไลน์ 

น าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ แบบออนไลน์ มี 3 ช่องทาง คือ 
1) เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 

https://www.aru.ac.th/home.php 
2) เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU QA มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 
3) เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตัวอย่างเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ดังภาพที่ 38 
ตัวอย่างเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU QA ดังภาพที่ 39 
ตัวอย่างเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM ดังภาพที่ 40 
 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 38 เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 
 

  



109 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 39 เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU QA มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 40 เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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10.2 เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ โดยการส่งเป็นแบบบันทึก
ข้อความภายใน ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน 

จะต้องจัดท าบันทึกข้อความภายในแจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน โดย
จะต้องด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานภายใน 3 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการเห็นชอบคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมแนบเล่มคู่มือฯ ไปพร้อมบันทึกข้อความ 

ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 41 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โทร 1553 
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/ว 112   วันที่   16 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง แจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

เรียน    คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน และ ผอ.กอง 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบและให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นั้น 

 

ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2557 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในคณะ มาตรา 41 ให้

ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
งานประกันคุณภาพ จึงขอแจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจรญิผล) 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 

(น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
16 พ.ย. 61 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชยั) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
16 พ.ย. 61 
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10.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา :  
- การเผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  ไปยังบุคลากรและ

หน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน หากเผยแพร่โดยแบบบันทึกข้อความแจ้งและประชาสัมพันธ์ จะไม่สามารถ
ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

- ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค การแนบไฟล์หรืออัพโหลด
ข้อมูลบนเฟสบุ๊ค  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
- ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แบบออนไลน์ จัดท าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ  

e-book เนื่องจากสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา 
- ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ การใช้เฟสบุ๊ค การอัพโหลด

ข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลบนเฟสบุ๊ค  
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดท าผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ แบบ
ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี เช่น จัดท าเป็น e-book, คลิบวิดีโอน าเสนอ เป็นต้น เพ่ือง่าย สะดวก ในการเข้า
ชมและสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาที่ต้องการ  

  

ภาพที่ 41 บันทึกข้อความ แจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ขั้นตอนที่ 11 ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
   การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เป็นการติดตาม 
ผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วนงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทิน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ มีข้ันตอนดังนี้ 

11.1 ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน งานประกันคุณภาพ

ได้ก าหนดไว้ จะต้องติดตามผลการด าเนินงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ คือ ระยะที่ 1 เป็น 
การติดตามการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 และ ระยะที่ 2 เป็นการติดตาม
การด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 ตามแบบฟอร์มที่งานประกันคุณภาพได้
จัดท าไว้เพ่ือให้คณะ ส านัก/สถาบัน มีรูปแบบในการรายงานผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วส่งกลับมายัง
งานประกันคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องจัดท าหนังสือบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ให้
หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยรูปแบบหนังสือบันทึกข้อความ
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งจะต้องท าไปถึงหน่วยงานล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ที่ส าคัญหนังสือ
บันทึกข้อความจะต้องระบุวันเวลาที่จะต้องให้คณะ ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ กลับมายังงานประกันคุณภาพให้ชัดเจน เช่น กรุณาส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 
27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้น  

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้  ดังภาพที่ 42  
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โทร. 1551, 1552, 1553, 1554  
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/89       วันที่  12 มีนาคม 2562 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 

2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   

 

เรียน คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน  
 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง  
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้หน่วยงาน 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก และสถาบัน  

 

ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2557 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในคณะ มาตรา 

41 ให้ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
ดังนั้น งานประกันคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่แนบมา
พร้อมนี้  แล้วส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่  27 มีนาคม พ.ศ. 2562  เพ่ือให้ 
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล) 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 42 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

(น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
12 มี.ค. 62 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชยั) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
12 มี.ค. 62 
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ทั้งนี้ หนังสือบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ จะต้องแนบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (แบบฟอร์มของ
ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 3 ข้อ 3.3 ติดตามผลการด าเนินงาน) ไปพร้อม
กับหนังสือบันทึกข้อความ และส่งไฟล์ Word แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ไปยัง 
ผู้ประสานงานของคณะ ส านัก/สถาบัน ทางช่องทางที่ติดต่อได้สะดวก เช่น ไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว เฟสบุ๊ค 
อีเมล์ เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค ARU KM และเผยแพร่บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ เป็นต้น  

11.2 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมรายงานผล

การด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน พร้อมทั้งตรวจสอบการด าเนินงาน ของแต่ละ
หน่วยงานว่าบรรลุตามแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม ่ดังนี้ 

- หน่วยงานอะไร  
- รายงานครบตามประเด็นในแบบฟอร์มหรือไม่ เช่น ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มี, หลักฐาน

ประกอบ และ ทดสอบ ลิงก์ หรือ URL ของหลักฐานประกอบ เป็นต้น  
- กรณีรายงานไม่ครบ ติดปัญหาอุปสรรคอะไร หากหน่วยงานไม่ระบุชัดเจนให้ประสานงาน

กลับไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานเพ่ือสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ชัดเจน จะได้หา
แนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

โดยตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ระยะที่ 1 ดังภาพที่ 43 
รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ระยะที่ 2 ดังภาพที ่44  
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 

หน่วยงาน (ระบุ) ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 ท บ ท ว น น โ ย บ า ย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
การจัดการความรู้ 

 - นโยบาย  
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การการจัดการความรู้ 
- ปฏิทินการจัดการความรู้ 

https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

2 ถ่ ายทอดนโยบาย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
การด าเนินงานการ
จัดการความรู้ ไปสู่
คณะ ส านัก/สถาบัน 

 - รายงานการประชุมของ
หน่วยงาน 
- ลิงก์หรือURL เผยแพร่
นโยบาย ค าสั่ง และปฏิทิน
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/qa/ 

3 ทบทวนแผ น ก า ร
จัดการความรู้  KM 
ของหน่วยงาน 

 แผนการจัดการความรู้ KM https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

4 ก า ร ด า เ นิ น ง า น
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 8 
ค รั้ ง ต่ อ ป ร ะ เ ด็ น
ความรู้ 

 จ านวนครั้ งของกิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ พร้อมแนบ
ลิ ง ก์ ห รื อ  URL เ ผ ยแพร่
กิจกรรมถอดองค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/ops/images/pdf/
Report-KM-
OfficePresident256
3%20(1).pdf 

 
 

ภาพที่ 43 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะท่ี 1  
(1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) ส านักงานอธิการบดี 
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 

หน่วยงาน (ระบุ) คณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 การด าเนินงานกิจกรรม
การถอดองค์ความรู้ อย่าง
น้อย 8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู ้

 จ านวนครั้งของกิจกรรมถอด
องค์ความรู้  พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL เผยแพร่กิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/Re
port%20KM2562Of

fiecPresident.pdf 
2 จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีที่

ได้จากกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ 

 คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/se
rvice.pdf 

3 คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้และคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ด ี

 - รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ 7 
กระบวนการ 
- คู่มือหรือแนวปฏิบัติทีดี 
 

อยู่ในระหว่าง 
การด าเนินงานจะแล้ว
เสร็จภายใน 25 มี.ค.
2562 

 
 

ภาพที่ 44 ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) คณะวิทยาการจัดการ 

 
เมื่อมีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะจัดท า

สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินผลความส าเร็จของ 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานของคณะ ส านัก/สถาบัน ทั้ง 8 
หน่วยงาน มีหลักฐานประกอบ ลิงก์หรือ URL ของหลักฐานมีหรือไม่มี ครบถ้วนตรงประเด็นหรือไม่ ปัญหา 
อุปสรรค การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าชี้แนะแนวทางการ
พัฒนา เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยจัดท าสรุปการด าเนินงานการจัดการความรู้  ลงในแบบฟอร์ม
สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แบบฟอร์มของขั้นตอน
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 3 ข้อ 3.5 สรุปผลการด าเนินงาน)  

ตัวอย่างสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 45  
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สรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ครบถ้วน 7 ขั้นตอน ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ  
(มี/ไม่มี) ปัญหา

อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 การด า เนินงาน
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู้ 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม
ถอดองค์
ความรู้ พร้อม
แนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

        สนอ.
เนื่องจาก
กรรมการ 
มีเวลาไม่
ตรงกัน 

2 จัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
ที่ได้จากกิจกรรม 
การถอดองค์
ความรู ้

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
-ระดับคณะ 2 
ด้าน 
-ระดับส านัก/
สถาบัน 1 
ด้าน 

        ควจ.
ประเด็น
ความรู้ด้าน
การผลิต
บัณฑิตไม่
ชัดเจน ไม่
ได้มาจาก 
ตัวบุคคล 

3 คณะ/ส านัก/
สถาบัน จัดส่ง
รายงานผล 
การจัดการความรู้ 
และคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีมายัง
งานประกัน
คุณภาพ 

รายงานผล 
การ
ด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู้ 7 
กระบวนการ 

         

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี
 

        สวพ.อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ
จัดท าคู่มือ
จะจัดส่งให้
ภายในวันท่ี 
25 มี.ค.
2562 

 
ภาพที่ 45 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 
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11.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน  
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน 

มีผลการด าเนินงานบรรลุหรือไม่บรรลุ มีปัญหา อุปสรรค อย่างไร ลิงก์ หรือ URL ที่เผยแพร่องค์ความรู้ของ
หน่วยงานครบถ้วน จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 7 กระบวนการ และคู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีดี ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามกระบวนการการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ประเด็นความรู้ชื่อเรื่องอะไร สอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานหรือเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหรือไม่ 

3.2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) กิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ด าเนินการกี่ครั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องด าเนินการ 8 ครั้งต่อประเด็นความรู้ หากด าเนินงานต่ า
กว่า 8 ครั้ง ต้องสอบถามกลับไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานว่าเพราะอะไร 

3.3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) จัดท าองค์ความรู้ เป็น
รูปแบบไหนทันสมัยเข้าถึงง่าย ออกแบบสวยงาม เป็นต้น 

3.4)  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 

3.5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เผยแพร่และเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board e-book Yutobe และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 3.6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowlegeg Sharing) มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายนอกหน่วยงานหรือไม่ 

3.7) การเรียนรู้ (Learning) มีการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ และประเมินผลคู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ดี และน าผลมาปรับปรุงหรือไม่ 

ตัวอย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน 
ดังภาพที่ 46 
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หลักฐานประกอบ ครบถ้วน 7 ขั้นตอน ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ  
(ม/ีไม่มี) ปัญหา/อุปสรรค 

คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 
กิจกรรมถอดองค์ความรู้ 
พร้อมแนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่กจิกรรม
ถอดองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน 

        สนอ.เนื่องจาก
กรรมการมีเวลา 
ไม่ตรงกัน 

คู่มือหรือแนวปฏิบตัิที่ด ี
-ระดับคณะ 2 ด้าน 
-ระดับส านัก/สถาบัน 1 
ด้าน 

        ควจ.ประเด็นความรู้ไม่
สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน โดย
คณะอย่างน้อย 2 ด้าน 
คือ การผลติบณัฑิต 
และการวจิัย  
ส่วนส านัก/สถาบัน 
เป็นไปตามพันธกิจ
หน่วยงาน 

จัดส่งรายงานผล 
การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ 7 
กระบวนการ และคู่มือ
หรือแนวปฏิบัติทดี ี

        ก ากับติดตามเป็นระยะ
ด้วยวาจาล่วงหน้า 3 
วันก่อนวันนัดส่งมายัง
งานประกันคุณภาพ 

 
ภาพที่ 46 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน  

 
11.4 ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา : 
  แบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  ของคณะ ส านัก/สถาบัน  
ไม่ชัดเจน จะท าให้หน่วยงานรายงานผลไม่ต้องกับความต้องการ หรือหากไม่มีแบบฟอร์มอ านวยความ
สะดวกให้หน่วยงาน จะท าให้หน่วยงานไม่มีแนวทางการรายงาน และรายงานผลไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
จะท าให้ผู้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานยาก และไม่ได้ปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานในการด าเนินงานที่
ถูกต้อง  
 

  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  ควรจัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/
สถาบัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน และรายงานผลได้ชัดเจน ถูกต้อง 
  
  ข้อเสนอแนะ : 
  ควรมีตัวอย่างในการจัดท ารายงานผลโดยระบุ ไปในแบบฟอร์ม การติดตามผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน ที่ส่งไปยังหน่วยงาน 
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ขั้นตอนที่ 12 พัฒนากระบวนการการจัดการความรู ้ระดับมหาวิทยาลัย 
  การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย จะด าเนินการเมื่อได้ผลการติดตาม
การด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องน าปัญหา อุปสรรค 
ของการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือหาแนวทาง 
พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่มีปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มี 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด ถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการ และจัดท าสรุปภาพรวม
การจัดการความรู้ เป็นของระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือท าการปรับปรุงให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ และการน าแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองและพัฒนางานต่อไป 
มีข้ันตอนดังนี ้
 12.1  น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เมื่อจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จะต้องประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานประกันคุณภาพ เพ่ือบรรจุเข้าที่ประชุม จะต้องส่งเอกสารและสาระส าคัญให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันท าการ ซึ่งจะท าการแจ้งด้วยวาจา พร้อมพิมพ์รายงานผลการการจัดความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย ส่งเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF ไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าเข้าวาระการ
ประชุมเพ่ือพิจารณา เพ่ือเพ่ิมเติมและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอมติที่ประชุมในการน าแนวทางการพัฒนาแจ้งไปยังหน่วยงาน
เพ่ือให้หน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ใช้ปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ในปีถัดไป  
ในส่วนของงานประกันคุณภาพ จะปรับปรุงกระบวนการการจัดการความรู้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยในปี
ถัดไป  
 12.2  ปรับปรุงกระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 

เมื่อมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว งานประกันคุณภาพจะต้องแจ้งมติและแนวทางการพัฒนาไปยังหน่วยงาน ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ และกระบวนการการจัดการความรู้ ในปีถัดไป 
ส่วนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุม เช่น ปรับปรุง
ปฏิทินการด าเนินการการจัดการความรู้ และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น 

ตัวอย่างแนวทางพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 47 
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หลักฐานประกอบ 
ครบถ้วน 7 ขั้นตอน ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ  

(มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค 

แนวทาง 
การพัฒนา 

คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ พร้อม
แนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

        สนอ.
เนื่องจาก
กรรมการ 
มีเวลาไม่
ตรงกัน 

ควรปรับปฏิทิน
การด า เนินงาน 
แ ล ะ ก า ห น ด
กิจกรรมถอดองค์
ค ว า ม รู้  โ ด ย
ก าหนด 2-3 วัน 
และท าการถอด
องค์ความรู้ให้ครบ
อย่างน้อย 8 รอบ
ต่อประเด็นความรู้ 

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
-ระดับคณะ 2 
ด้าน 
-ระดับส านัก/
สถาบัน 1 ด้าน 

        ควจ.
ประเด็น
ความรู้ด้าน
การผลิต
บัณฑิตไม่
ชัดเจน ไม่
ได้มาจาก
ตัวบุคคล 

ควรจัดอบรมให้
ค ว า ม รู้ แ ก่
หน่วยงาน เรื่อง 
การจัดการความรู้
เ พื่ อ ก า รพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน 

จัดส่งรายงานผล 
การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ 
7 กระบวนการ 
และคู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี

        สวพ.อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ
จัดท าคู่มือ
จะจัดส่งให้
ภายในวันท่ี 
25 มี.ค.
2562 

ควรมีการก ากับ
ติดตามจากงาน
ประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเป็น
ระยะๆ ด้วยวาจา
ล่ ว งหน้ า  3  วัน
ก่ อ น วั น นั ด ส่ ง
มายังงานประกัน
คุณภาพ 

 
 

ภาพที่ 47 แนวทางพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
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12.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  การขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ที่ถูกต้อง ชัดเจน  
จะส่งผลให้การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และให้ค าแนะน า
กับหน่วยงานไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อน  
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  ควรศึกษาหาความรู้ของกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน อย่างถ่องแท้ เช่น  
เข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก ศึกษาความรู้ เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือจะได้แนะน า 
การด าเนินงานการจัดการความรู้กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
  
  ข้อเสนอแนะ : 
  ควรมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เ พ่ือต่อยอดเป็นงานวิจัยหรือ 
สร้างนวัตกรรม และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
 

 



ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - สกุล   นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 
 
วัน เดือน ปีเกิด   7 พฤศจิกายน 2524 
 
สถานท่ีเกิด   จังหวัดอุดรธานี 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 81/78 หมู่บ้านศิริทิพย์ ต าบลสามเรือน  

อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รหัสไปรษณีย์ 13160 โทรศัพท์ 098-275-9493 
อีเมล์ nuntana6694@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

ต าแหน่งหน้าท่ีท างานปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัตกิาร 
    งานประกันคุณภาพ  
    กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

ท่ีท างานปัจจุบัน   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รหสัไปรษณีย์ 13000 

 



ก 

 
ค ำน ำ 

 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุข้ันตอนการด าเนินการต่างๆ ใน  
การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะใน  
การปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้ของงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการความรู้และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ เพราะกระบวนการการจัดการความรู้  เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง 
รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้  ขอขอบพระคุณผู้ทรง คุณวุฒิที่ ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดม า และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่ง  ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท า 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ข้ึนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ เป็นก าลังใจให้ 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 

นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัตกิาร 

1 ตุลาคม 2562 
 
 
 
 

 



ข 

 
สารบัญ 

หน้า 
ค าน า             ก 

สารบัญ             ข 

ส่วนท่ี 1  บริบทมหาวิทยาลัย          1 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา        1 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย         2  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย         2 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย         3  
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     4 
ประวัติความเป็นมาของส านักงานอธิการบด ี        6 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลกัษณ์ และอัตลกัษณ์ของส านักงานอธิการบด ี   7 
โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี      9 
ประวัติความเป็นมาของกองนโยบายและแผน       10 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของกองนโยบายและแผน     11 
โครงสร้างการบรหิารงานของกองนโยบายและแผน       13 
ประวัติความเป็นมาของงานประกันคุณภาพ        14 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ความรบัผิดชอบของงานประกันคุณภาพ     14 
โครงสร้างงานประกันคุณภาพ         16 
โครงสร้างการบรหิารงานประกันคุณภาพ        17 
สถานที่ตั้งของงานประกันคุณภาพ         17 
ภาระหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา         18 
 
ส่วนท่ี 2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         20 
ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู ้       25 
ข้ันตอนที่ 1 จัดท านโยบายการจัดการความรู้        27 

1.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   27 
1.2 ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้       27 
1.3 ประกาศนโยบายการจัดการความรู้       27 
1.4 ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ     30 

ข้ันตอนที่ 2 จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม 31 
 2.1  ประสานหน่วยงานในการขอรายช่ือคณะกรรมการการจัดการความรู้   31 
 2.2  รวบรวมรายช่ือจัดท าเป็น (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู ้  31 
 2.3  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้     31 



ข 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
 2.4  ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ      38 
ข้ันตอนที่ 3 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้      39 
 3.1  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   39 
 3.2  จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้      39 
 3.3  ติดตามผลการด าเนินงานการด าเนินงานการจัดการความรู้    45 
 3.4  รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้      48 
 3.5  สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้      49 
 3.6  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ     54 
ข้ันตอนที่ 4 จัดประชุมช้ีแจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  55 
 4.1  เตรียมการจัดประชุมช้ีแจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 55 
 4.2  ประชุมช้ีแจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  55 
 4.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ     59 
ข้ันตอนที่ 5 จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้      60 
 5.1  รวบรวมเนื้อหาคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้    60 
 5.2  จัดท ารูปเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้    94 
 5.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ              95 
ข้ันตอนที่ 6 น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา           96 
 6.1  แจ้งวาระการประชุมเพือ่น าเสนอร่างคู่มือการพฒันากระบวนการการจัดการความรู้ 96
 6.2  น าเสนอร่างคู่มือฯ ต่อคณะกรรมการพฒันาและด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา      96 
 6.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ              99 
ข้ันตอนที่ 7 แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้                      100 
 7.1  รวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา 
  และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา              100 
 7.2  วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามประเด็นของคณะกรรมการพัฒนา 
  และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา              101    
1 7.3  ปรับแก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้            101 
 7.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ             102 
ข้ันตอนที่ 8  จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์                    103 

8.1 รวบรวมเนื้อหาคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์          103 
8.2 จัดท ารูปเล่มเอกสารคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์         103 
8.3 น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา          103 
8.4 ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ             103 

ค 



ข 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
                          หน้า 

ข้ันตอนที่ 9 ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
                การจัดการความรู้ ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 104 

9.1  แจ้งวาระการประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู ้                104 

9.2  เตรียมความพรอ้มก่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา             106 

9.3  จัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา                   106 

9.4  ช้ีแจงในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา         106 
9.5  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ             107 

ข้ันตอนที่ 10 เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน    108 
10.1 เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ แบบออนไลน์               108 
10.2 เผยแพร่คู่มือการพฒันากระบวนการการจัดการความรู้  
         โดยการส่งเป็นแบบบันทึกข้อความภายใน ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน                     110 
10.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ            111 

ข้ันตอนที่ 11 ติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน          112 
11.1  ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู ้                            112 
11.2  จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้            114 
11.3  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  

ของคณะ ส านัก/สถาบัน                    118 
11.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ            119 

ข้ันตอนที่ 12 พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย           120 
12.1  น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา             120 
12.2  ปรับปรงุกระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย                    120 
12.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ            122 

 
ประวัติผู้เขียน                   

ง 



จ 

 
สารบัญภาพ 

 
ภาพประกอบที ่                   หน้า  
 

1. ข้ันตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้      25-26 
2. ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       29-30 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          33-36 
4. บันทึกข้อความลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    37 
5. ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       41-44 
6. แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  

(1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)       45 
7. แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  

 (1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562)      46 
8. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้   

ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      47 
9. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  

(1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)       48 
10. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  

(1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562)      49 
11. แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 50 
12. แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 51 
13. สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 52 
14. สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 53 
15. วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ วาระแจ้งเพื่อทราบ 

ช้ีแจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้    56-58 
 
 
 



จ 

 
สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพประกอบที่                          หน้า  
 

16. ค าน า คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       60 

17. สารบัญ คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        61 
18. รูปแบบการประชุมแบบโต๊ะกลม        63 
19. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้     64-66 
20. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)        67 
21. Facebook Group ช่ือ ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   67 
22. เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี เผยแพร่การด าเนินงานการจัดการความรู้   68 
23. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรูท้ี่จ าเป็นต่อการผลักดัน 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 72-73 
24. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ        75-78 
25. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) :  

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ                 80-82 
26. ตัวอย่าง แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอรม์ KM กระบวนการบรหิารจัดการ 

การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) : การพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิาร 84-86 
27. แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอรม์ KM การจ าแนกองค์ความรูท้ี่จ าเป็นต่อการผลักดัน 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ                88 
28. แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอรม์ KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)            89 
29. แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอรม์ KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)               90 
30. แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอรม์ KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)           91 
31. แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอรม์ KM รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมการถอดองค์ความรู้         92-93 
32. ตัวอย่าง ปก ร่างคู่มือการพฒันากระบวนการการจัดการความรู้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา                94 
33. บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา                97 

ฉ 



จ 

 
สารบัญภาพ (ต่อ) 

 

ภาพประกอบที ่                              หน้า 
 

34. แบบฟอร์ม ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา                98 

35. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพฒันาและ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา              100 

36. ปก เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา              104 

37. ระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ คณะกรรมการพัฒนาและด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  105 
38. เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา          108 
39. เฟสบุ๊คกลุม่ ARU QA มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรอียุธยา           109 
40. เฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา           109 
41. บันทึกข้อความ แจ้งคู่มอืการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             110 
42.บันทึกข้อความขอความอนุเคราะหส์่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้         113 
43.รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 
 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) ส านักงานอธิการบดี           115 
44.ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที ่2 
 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) คณะวิทยาการจัดการ              116 
45.สรปุผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562)               117 

46.วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน           119 
47.แนวทางพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดบัมหาวิทยาลัย             121 
 
 

 

ช 



ซ 

 
สารบัญแผนภูมิ 

 
แผนภูมิที ่                 หน้า  
 

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา    5 
2. โครงสร้างการแบ่งสร่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี     9 
3. โครงสร้างการบรหิารงานของกองนโยบายและแผน     13  
4. โครงสร้างงานประกันคุณภาพ        16 
5. โครงสร้างการบรหิารงานประกันคุณภาพ       17  



1 
 
 

ส่วนท่ี 1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร  
0-3532-2076 ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ 
จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่
บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 - 2 - 3 แต่เพิ่มวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด

แห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนช่ือใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอน
ประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธ์ิตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณ
หอพัก อู่ทองในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครปูระกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 - 2 - 2 ของกรมการฝึกหัดครู 

รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2  

ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะข้ึนเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 
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พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ 
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝกึหดัครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี  
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , 
ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 

หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน 
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 ยกฐานะเปน็สถาบันราชภัฏพระนครศรอียุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
การบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมี  
ผลบังคับใช้ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เช่ียวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

 
ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถ่ิน สานศิลป์มรดกโลก 
 
วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
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พันธกิจของมหาวิทยาลัย       
1) แสวงหาความจริง  เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน  

อีกทั้งส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
และของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถ่ินให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกลูกนัระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด  
การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
เป้าประสงคแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและ
หน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
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1)   เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็น
เลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2)  ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้
ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3)  เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4)  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู  ผู้บริหารและบุคลากรทาง  
ด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

5)  สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6)  สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ภูมิปัญญาสากล 

7)  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพื่อให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8)  สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9)   เร่งรัดให้มีอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ 

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร ์

ภาควิชา 
สังคมศาสตร ์

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิทยวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบริหารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร์ 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียว 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานคณบด ี

คณะครุศาสตร ์

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

กองกลาง 

ส านักงานอธกิารบด ี

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

 งานบริการและฝึกอบรม 
ฃ 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสดุ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานท่ีและ
ภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์หนังสือ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติความเป็นมาของส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุให้วิทยาลัยครูเป็น 

ส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ.2518 มาตรา 7 โดยก าหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) ส านักงานอธิการ 
แบ่งออกเป็น 4 แผนก ประกอบด้วย 1.1) แผนกธุรการ 1.2) แผนกแผนงานและประเมินผล 1.3) แผนกการเงิน 
และ 1.4) แผนกพัสดุ และ 2) คณะวิชา อาจมีภาควิชาได้  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู ได้แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 7 
วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการ (อาจแบ่งออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) 
คณะวิชา (อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) 
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นี้ ท าให้แผนกต่างๆ ที่สังกัดส านักงานอธิการ  
ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่าย” ดังนั้น ส านักงานอธิการ จึงแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายยานพาหนะ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ แทนช่ือ “วิทยาลัยครู” ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ  
ในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ เพื่อความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยส านักงานอธิการบดี สถาบัน
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เพื่อความเหมาะสม ส านักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 10 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ   
ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ และ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีส่วนอ านวยการและส านักงานเลขานุการใน
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดีจึงให้มีส่วนอ านวยการในส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 11 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่  (งานไฟฟ้า 
ประปา งานภาคพื้นดิน งานโรงซ่อม) ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และ 
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
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ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี เพื่อรองรับการเป็นนิติบุคคลภายใต้ช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ใหม่ข้ึน ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งานเลขานุการผู้บริหาร)  
ฝ่ายอาคารและสถานที่ (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ งานระบบสาธารณูปโภค  
งานซ่อมบ ารุง งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนาพื้นที่) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (งานทรัพยากรบุคคล 
งานนิติกรรมและวินัย งานพัฒนาและบุคลากร งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์) ฝ่ายการเงิน (งานการเงิน งานบัญชี) 
ฝ่ายทรัพย์สินและการจัดการรายได้ (งานฝ่ายทุนมูลนิธิ งานจัดการทรัพย์สินและองค์การจั ดหารายได้ )  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ 

ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ. 2548 มีการก าหนดจัดตั้ง
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงาน
อธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ในส่วน
ของส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายแลแผน กองบริการการศึกษา และ 
กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 
โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 ต่อ 1227 โทรสาร 0-3524-2708 

  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี 

ปรัชญา 
สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์   
เป็นองค์กรสมรรถนะสงู ด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลยั 

ภายในปี 2564  
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พันธกิจของส านักงานอธิการบดี  
1. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุน 

การด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

สูง รองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา  
4.  ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการนักศึกษา 
5.  ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
6.  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
เอกลักษณ์  
เป็นหน่วยบริการ สนับสนุนการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาองค์กร 
 
อัตลักษณ์  
การให้บริการที่ดี (Service mind) 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานอธิการบดี 

งานการเงิน 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานตรวจสอบภายใน 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและ
ฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสดุ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานท่ีและ
ภูมิสถาปัตย์ 

กองกลาง กองนโยบายและ
แผน 

กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษาและ
สารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

ศูนย์หนังสือ 
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ประวัติความเป็นมาของกองนโยบายและแผน 
 กองนโยบายและแผน เดิมมีฐานะเป็นแผนกในส านักงานอธิการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  
พ.ศ. 2518 เรียกว่า “แผนกแผนงานและประเมินผล” มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท าแผน จัดท า
งบประมาณ ติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้า
หน่วยงานในต าแหน่ง “หัวหน้าแผนกแผนงานและประเมินผล” 
 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ท าให้แผนกแผนงานและ
ประเมินผลได้ยกฐานะเป็น “ส านักวางแผนและพัฒนา” เป็นหน่วยงานเสริมวิชาการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิม และมีหัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง “หัวหน้าส านักวางแผนและพัฒนา” 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนช่ือ 
“วิทยาลัยครู”  และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ 
ลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  มีผลบังคับใช้
ในวันที่ 25 มกราคม 2538 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 นี้ มีผลท าให้วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนช่ือเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีฐานะเป็นส่วนรา ชการในส านักงาน 
สภาสถาบันราชภัฏ (ซึ่งแทนช่ือกรมการฝึกหัดครูเดิม) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้ เมื่อวันที่  
25 ตุลาคม 2538 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
ราชภัฏ เพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส านัก
วางแผนและพัฒนามีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานสนับสนุนกิจการสถาบัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน
การจัดท าแผน งบประมาณ การติดตามประเมินผลและการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ  
แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายเลขานุการ 2) ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ 3) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
4) ฝ่ายติดตามและประเมินผล และ 5) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ซึ่งในการบริหารงานของสถาบันให้ส านักวางแผนและ
พัฒนารับผิดชอบใน 4 ฝ่ายแรก ส่วนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้มีผู้ที่รับผิดชอบในงานด้านนี้เป็นการเฉพาะ ) มีหัวหน้า
หน่วยงานในต าแหน่ง “ผู้อ านวยการส านักวางแผนและพัฒนา” 
 วันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ลงพระปรมาภิไธย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึน แทนสถาบันราชภัฏ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ในวันที่  15 มิถุนายน 2547 มีผลท าให้สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนช่ือเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ  
เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2549 โดยได้  
แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 กอง คือ 1) กองกลาง 2) กองนโยบายและแผน  
3) กองบริการการศึกษา และ 4) กองพัฒนานักศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ จึงท าให้ส านัก
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วางแผนและพัฒนา ต้องปรับเปลีย่นเป็น “กองนโยบายและแผน” สังกัดส านักงานอธิการบดี มีหัวหน้าหน่วยงานใน
ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน”  
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550  
ซึ่งในส่วนของกองนโยบายและแผน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กลุ่มง าน คือ 1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
2) กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 3) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 4) กลุ่มงานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 
5) กลุ่มงานประกันคุณภาพ และ 6) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 
 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2555 ได้ก าหนดโครงสร้างและการเรียกช่ือส่วนงานภายในกองนโยบายและแผนใหม่ จาก “กลุ่มงาน” 
เป็น “งาน” โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 งาน คือ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานแผนงานและงบประมาณ   
3) งานติดตามและประเมินผล 4) งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 5) งานประกันคุณภาพ  และ 6) งานวิเทศ
สัมพันธ์ 
 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในกองนโยบายและแผน แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 7 งาน คือ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานแผนงานและงบประมาณ  3) งานติดตามและประเมินผล 
4) งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 5) งานประกันคุณภาพ  6) งานวิเทศสัมพันธ์ และ 7) โครงการจัดตั้งศูนย์
การจัดการศึกษานานาชาติ 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของกองนโยบายและแผน  
 ปรัชญา 
 คุณภาพ ของงาน น าสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 วิสัยทัศน์ 
 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนส่งเสริม และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
สามารถขับเคลื่อนพันธกิจได้อย่างมีพัฒนาการ 
 
 พันธกิจ 

1) จัดท าแผนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
2) จัดท างบประมาณทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
3) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 
4) จัดท าสถิติการศึกษาและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
5) ด าเนินการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6) ด าเนินการจัดท าระบบการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย 
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7) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดท าแผน จัดท างบประมาณ ติดตามและประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน และจัดท า

สถิติการศึกษาและสารสนเทศให้ประสานสอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อด าเนินการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
3) เพื่อด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหารงานของกองนโยบายและแผน 
 

   อธิการบดี 

รองอธิการบดฝี่ายนโยบายและแผน รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

รองผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

งานบรหิารทั่วไป งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

งานวิเทศสมัพันธ์ งานประกันคุณภาพ 

- หน่วยธุรการ - หน่วยจัดท าแผน 
- หน่วยงบประมาณ 

- หน่วยติดตาม  
- หน่วยประเมินผลและ

รายงาน  

- หน่วยคลังข้อมูล 
- หน่วยจัดท าสถิติและ

สารสนเทศ 
- หน่วยรายงานและ

บริการสารสนเทศ 

- หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- หน่วยประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

- หน่วยงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

- หน่วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- หน่วยพิธีการและ
สารสนเทศ 

- หน่วยงานบริการและงาน
ต่างประเทศ 

หมายถึง สายงานตามโครงสร้างองค์กรหลัก 

หมายถึง สายงานตามโครงสร้างองค์กรร่วม 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษษษ 

แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างการบรหิารงานของกองนโยบายและแผน 

13
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ประวัติความเป็นมาของงานประกันคณุภาพ 
งานประกันคุณภาพ เป็นงานหนึ่งในกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุน

ส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง คือ 
“ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน” และมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงใน 
การด าเนินงานการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2555 ได้ก าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 3) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 4) กลุ่มงานสถิติการศึกษาและ
สารสนเทศ 5) กลุ่มงานประกันคุณภาพ และ 6) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 อธิการบดีมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 584/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การด าเนินงาน  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อธิการบดีมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่  1038/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความคล่องตัวใน  
การขับเคลื่อนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ หน้าทีค่วามรับผิดชอบของงานประกันคณุภาพ 

วิสัยทัศน์ 
งานประกันคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้าง "วัฒนธรรมคุณภาพ" ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติของ

บุคลากรในสถาบัน โดยมีนักศึกษาเป็นส่วนร่วมที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) สนบัสนนุการพฒันาบุคลากรในการจัดเกบ็ข้อมลู/เอกสาร/หลกัฐาน ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
4) ส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
7) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษาสูส่าธารณชน 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1) จัดท านโยบาย แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และปฏิทินการด าเนินงานประจ าปีที่

ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ทั้งระบบ ตั้งแต่การทบทวนผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา การวางแผน การเตรียมการ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในแต่ละ  
ปีการศึกษา 

2) จัดท าแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ ประกาศ แนวทางการด าเนินงานใน  
แต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนระบบคุณภาพ 
ทั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA 
3D Online)   

5) พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน ามา
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น  

6) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เพื่อพัฒนาและติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

7) จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกันคุณภาพชุดต่างๆ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถรับการประเมินคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

8) ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน  
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละระดับ เพื่อให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของต้นสังกัด  

9) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยรวบรวมผลการด าเนินงานจากหลักสูตร  
คณะ ส านัก/สถาบัน และน าข้อมูลมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

10) จัดท าสร ุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื ่ อน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพ
จากผลการประเมิน 
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11) พัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและ
น าแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลการด าเนินงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

12) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกในทุกห้าปี 

13) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  
 

โครงสร้างงานประกนัคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างงานประกันคุณภาพ 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานอธิการบดี 

กองนโยบายและแผน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานพัฒนาระบบและกลไกด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- งานติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพ 

งานบริหารท่ัวไป งานประเมินคุณภาพการศึกษา 

- งานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

- งานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ 
- งานการประชุมและเลขานุการ 

- งานผลิตเอกสารเพื่อการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
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โครงสร้างการบริหารงานประกนัคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างการบรหิารงานประกันคุณภาพ 
 

สถานที่ตั้งของงานประกนัคณุภาพ 
 ปัจจุบันงานประกันคุณภาพการศึกษา มีที่ตั้งส่วนงาน ณ อาคารท่ากายี (อาคาร 3) ช้ัน 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

งานบริหารงานทั่วไป งานประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานธุรการและสารบรรณ 
-งานการเงิน บัญช ีพัสดุ และ
ครุภัณฑ์ 
-งานการประชุม และ
เลขานุการ 
-งานผลิตเอกสารเพื่อการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

-งานพัฒนาระบบและกลไกด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
-งานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 
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ภาระหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา  
 นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบ  
ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับ  
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ /ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย รวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้  การจัดการความรู้  

งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาการทหาร การจัด
พิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ แผน  นโยบายของหน่วยงาน 

(2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสตูร ทดลองใช้หลักสตูร ปรัปบรุงหลักสตูร การพัฒนาหนังสือ
หรือต าราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา
ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

(5) การให้บริการทางวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น  
ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่างๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า  
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ 

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด  
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3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน วิชาการศึกษา รวมทั้ง 
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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ส่วนที่  2  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ก าหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที ่5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ รวมทั้งคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับส านัก/
สถาบัน) องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านัก/สถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เกณฑ์ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของ 
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 การด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายให้ทุกคณะ 
ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดกรอบการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดการประกัน
คุณภาพ ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาให้ก าหนดกรอบตามพันธกิจหลักของหน่วยงานนั้นๆ สร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน น าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต่อยอดองค์
ความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม  และทุกหน่วยงาน มีการด าเนินงานการจัดช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้ไปพัฒนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานในระดับคณะ และส านัก/สถาบัน
ทั้งหมด 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 4 คณะ 4 ส านัก/สถาบัน ดังนี้ 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 
2) คณะวิทยาการจัดการ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4 ส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย 1) ส านักงานอธิการบดี 2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา และ 4) สถาบันอยุธยาศึกษา โดยคณะ ส านัก/สถาบัน จะต้องด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนให้การจัดการความรู้ในทุกระดับประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

1) คณะ ด าเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 
5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์
ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  และ 
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แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

2) ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานให้สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับส านัก/สถาบัน) องค์ประกอบที่ 1 
การบริหารจัดการภายในส านัก/สถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
เกณฑ์ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

3) มหาวิทยาลัย ด าเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน เกณฑ์ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร  
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง  
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowleadge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
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(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ
และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่ คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 7 
ขั้นตอน คือ 1) การบ่งชี้ความรู้  2) การสร้างและแสวงหาความรู้  3) การจัด ความรู้ ให้ เป็นระบบ  
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ  
7) การเรียนรู้ 
 กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) หมายถึง กระบวนการ
ที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้  (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่า วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบ
ใด และอยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการสร้างความรู้
ใหม ่แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  (Knowledge Codification and Refinement) เป็น 
การ ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ
ได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowlegeg Sharing) เป็นการแบ่งปัน สามารถท าได้หลาย
วิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว และ เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
งาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ น าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนา  หมายถึง การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ให้มีการด าเนินงานที่มี 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งในที่นี้ได้น าวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย  
P : Plan (วางแผน) D : Do (ปฏิบัติ )  C : Check (ตรวจสอบ) และ A : Action (ปรับปรุงคุณภาพของ 
การด าเนินงาน) เข้ามาก ากับติดตามกระบวนการการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน คือ การบ่งชี้ความรู้  
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การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้  
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

- P : Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน ก าหนดกรอบระยะเวลา 
การด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย โดยน าข้อเสนอแนะการปรับปรุงจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาประกอบการวางแผน  
เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะประเด็นความรู้ของคณะ
ไม่ใช่ประเด็นความรู้จากกระบวนการจัดการความรู้อย่างแท้จริง ซ่ึงงานประกันคุณภาพก็ได้จัดอบรมให้ความรู้ 
เป็นต้น 

- D : Do (ปฏิบัติ) หมายถึง หน่วยงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน 
ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

- C : Check (ตรวจสอบ) หมายถึง เมื่อด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว จะท า 
การตรวจสอบว่าหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน มีปัญหา อุปสรรถ และสามารถด าเนินงานได้ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถูกต้องตามกระบวนการ และมีแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะใน 
การด าเนินการการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

- A : Action (ปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน) หมายถึง กระบวนการข้อเสนอแนะใน 
การด าเนินการการปรับปรุงแก้ไขหรือส่วนที่มีปัญหา น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุว่า เกิดจากอะไร กระบวนการ
ไหนด าเนินการไม่ถูกต้อง เพ่ือพัฒนาวางแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ซ้ า 

การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ หมายถึง การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยน าวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA : Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Action (ปรับปรุงคุณภาพ 
การด าเนินงาน) เข้ามาก ากับติดตามกระบวนการการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน คือ การบ่งชี้ความรู้  
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ การเรียนรู้ เพ่ือให้การด าเนินการงานจัดการความรู้  ระดับมหาวิทยาลัย 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น และเพ่ือให้คณะ ส านัก/สถาบัน มีผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการก ากับ ติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินการจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน เกณฑ์ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ  

ดังนั้น การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ผู้ปฏิบัติงาน 
จึงจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานการจัดการความรู้ กระบวนการการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) อย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน เพ่ือให้
หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลงานคู่มือหรือแนวปฏิบัติ
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ที่ดีที่น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร การพัฒนากระบวนการท างานได้น าหลัก PDCA เข้ามาก ากับ
ติดตามขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ มีดังนี้ 

กระบวนการวางแผนงาน (P:PLAN) ต้องด าเนินการวางแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ
ดังนี้ 

1) จัดท านโยบายการจัดการความรู้  
2) จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม 
3) จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน (D:DO) ต้องด าเนินการโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
4) จัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
5) จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
6) น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
7) แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
8) จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 
9) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ไป

ยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
10) เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
 
กระบวนการตรวสอบ (C:Check) ต้องด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการและผู้

ประสานงานในการก ากับติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานการจัดการความรู้ในระดับคณะ ส านัก/สถาบัน
ดังนี้ 

11) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
 

กระบวนการปรับปรุง (A : Action) ต้องด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการใน 
การปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามปฏิทินที่ได้
วางแผนไว้ โดยด าเนินการหลังจากจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

12) พัฒนาคุณภาพของการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
 
โดยมีขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 1  
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ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

2) จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ต่ออธิการบดี 

เพื่อลงนาม 

1) จัดท านโยบายการจัดการความรู้  

4) จัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และ 
ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ 

ลงนาม 

 

ไม่ลงนาม 

 

3) จัดท าปฏิทินด าเนินงานการจัดการความรู้ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5) จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ 

6) น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
เพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ (ต่อ) 
  

สิ้นสุด 

10) เผยแพร่คูม่ือการพัฒนากระบวนการการจดัการความรู้  
ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

11) ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

12) พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

7) แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 

8) จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 

9) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนา
กระบวนการการจัดการความรู้ ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

10 

7 

8 

9 

11 

12 
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ขั้นตอนที่ 1 จัดท านโยบายการจัดการความรู้ 
 การจัดท านโยบายการจัดการความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการที่ผู้บริหาร
ระดับสูงให้ความส าคัญของการด าเนินงานการจัดการความรู้ เป็นแนวทางในการด าเนินงานกิจกรรม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยระบุกระบวนงานที่ส าคัญที่สุดไว้ในล าดับแรก หลังจากนั้นประกาศนโยบาย 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการในการจัดท านโยบายการจัดการความรู้ ดังนี้ 
 1.1  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 นโยบายการจัดการความรู้จะก าหนดโดยผู้บริหารสูงสุด คือ อธิการบดี และนโยบายจะ
ทบทวนใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด เนื่องจากนโยบายเป็นไปตามวาระการบริหารงานของ
ผู้บริหารสูงสุด ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดต้องทบทวนนโยบายภายใน 120 วัน หลังจากได้รับ 
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

 งานประกันคุณภาพ ได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยก าหนด 1 เดือนต่อครั้ง เพ่ือติดตามก ากับ
การขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพ เช่น เมื่อเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด และอธิการบดีได้รับ  
การโปรดเกล้าฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้องแจ้งไปยังงานบริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ เพ่ือบรรจุวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรจุวาระทบทวนโยบายการจัดการ
ความรู้ เพ่ือให้คณะกรรมการและที่ประชุมได้ให้กรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนางานการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย 
 1.2  ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ 
 เมื่อมีกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนางานการจัดการ ความรู้ จากที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว หลังจากนั้นนักวิชาการศึกษา งานประกัน
คุณภาพ จะด าเนินการจัดท าร่างนโยบายการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่าด้วย “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน
ส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และสอดคล้องกับคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยในระดับคณะ
ให้ครอบคลุม 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และ ด้านการวิจัย ส่วนในระดับส านัก/สถาบัน ให้สอดคล้อง
และครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 

1.3  ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ 
เมื่อจัดท าร่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว ให้น าร่างประกาศนโยบาย  

การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และอธิการบดีลงนาม
ตามล าดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.3.1  น าร่างประกาศนโยบายเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณา โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป งานประกันคุณภาพ  
ให้บรรจุร่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เข้าในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา พร้อมกับส่งไฟล์ Word 
และ PDF ให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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1.3.2  เมื่อร่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าเสนอ
ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เสนอต่ออธิการบดี พิจารณาลงนาม กรณีมีข้อแก้ไขตามที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้
เรียบร้อย  

1.3.3  พิมพ์และจัดท าประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ โดยจะต้อง
ตรวจทานค าผิด ตัวอักษรใช้ TH SarabunIT9 การเว้นวรรค ตรวจสอบข้อกฎหมาย ที่มาและความส าคัญอย่าง
ละเอียด โดยพิมพ์ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ จ านวน 3 ชุด  

  1.3.4  จัดท าหนังสือบันทึกข้อความขอเสนอประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เพ่ือให้
อธิการบดีพิจารณาลงนามประกาศ โดยเสนอหนังสือบันทึกข้อความผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ และ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลงนามในบันทึกข้อความ ตามล าดับ โดยแนบประกาศนโยบาย 
การจัดการความรู้ ทั้ง 3 ชุด น าไปส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ออกเลขหนังสือ  
ส่งภายใน และส่งต่อไปยังงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีลงนาม
ต่อไป 

  1.3.5  เมื่อประกาศนโยบายการจัดการความรู้ลงนามโดยอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว  
งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะท าการออกเลขประกาศฯ แล้วน าประกาศดังกล่าวคืน
มายังงานประกันคุณภาพ โดยประกาศนโยบายการจัดการความรู้ชุดที่ 1 งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดีเก็บไว้ 1 ฉบับ ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ชุดที่ 2 งานบริหารงานทั่วไป  
งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ และ ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ชุดที่ 3 ผู้รับผิดชอบงาน  
ด้านการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ 
  1.3.6  เผยแพร่ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ไปยังหน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน โดยการจัดท าหนังสือบันทึกข้อความ แจ้งเพ่ือทราบและถือปฏิบัติไปยังหน่วยงาน และเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 
  ตัวอย่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ภาพที่ 2  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  นโยบายการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
……………………………………….................... 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่าด้วย “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ” และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562  
ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้
แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ มีความเป็นปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
จึงออกประกาศดังนี ้

1. ทุกหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุนที่ฐานะเทียบเท่า  
มีการด าเนินงานจัดท าแผนการจัดการความรู้ และด าเนินการการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับหน่วยงานจัดการศึกษาให้ก าหนดกรอบการจัดการความรู้ 
ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2562 

3. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาให้ก าหนดกรอบตามพันธกิจ
หลักของหน่วยงานนั้นๆ 

4. ให้มีการด าเนินงานจัดการความรู้ในหน่วยงาน และการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานที่มีการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้สู่ งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

5. ทุกหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุนที่ฐานะเทียบเท่ามี
การด าเนินการจัดช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงเพ่ือให้บุคลากร  
น าความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
ความรู้สู่สาธารณชน 

/จึงประกาศ... 
 

ภาพที่ 2 ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 

 

 

    
 

ภาพที่ 2 ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

 
1.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา : 
  หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ข้อกฎหมาย เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย นั้น จะส่งผลให้นโยบายการจัดการ
ความรู้ ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานการจัดการความรู้ไม่ตรงตาม
กระบวนการการจัดการความรู้   
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  การจัดท าร่างนโยบายการจัดการความรู้ จะต้องศึกษากฎ หลักเกณฑ์ และความส าคัญของ
การจัดการความรู้ และปรึกษาหารือแนวทางนโยบายในการด าเนินงานการจัดการความรู้กับผู้บริหารที่
รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ และศึกษาแนวทางนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 
  ข้อเสนอแนะ : 

หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสามารถใช้นโยบายการจัดการความรู้
ฉบับเดิมไปพลางก่อนได้ แล้วรีบด าเนินการทบทวน ยกร่างนโยบายการจัดการความรู้ โดยเร็ว  

(อาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ต่ออธิการบดี  
เพ่ือลงนาม 

การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  เป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องด าเนินการ 
ในกระบวนการการจัดการความรู้ อีกทั้งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นระบบและกลไกใน
การก าหนดบุคคล เพ่ือให้ท าหน้าที่ต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน โดยอ านาจหน้าที่ของบุคคลจะ
ปรากฏอยู่ในค าสั่งอย่างชัดเจน การจัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ มีขั้นตอน 
ดังนี้ 

2.1 ประสานหน่วยงานในการขอรายช่ือคณะกรรมการการจัดการความรู้  
รายละเอียดของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 

คณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ และคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยจะต้อง
ประสานงานไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน  

 2.1.1  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการชุดนี้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย จะต้องประสานงานไปยังเลขานุการผู้บริหาร เพ่ือยืนยันชื่อสกุลและชื่อต าแหน่ง และท า 
การสอบถามยืนยันว่าผู้บริหารต าแหน่งต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานส่วนไหนบ้าง ก ากับดูแลหน่วยงาน
ใดในมหาวิทยาลัย 

2.1.2  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้  คณะกรรมการชุดนี้  จะต้อง
ประสานงานไปยังหน่วยงานในระดับของคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือสอบถามหน้าที่ของรองคณบดีทั้ง 4 คณะ  
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบันทั้ง 2 ส านัก/สถาบัน ว่ามอบหมายให้รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน หรือผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน หรือฝ่ายที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ 
และผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือจะได้น ามาจัดท าค าสั่ง ให้ปฏิบัติงานได้ 
ตรงตามหน้าที่อย่างถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่รองคณบดี รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ จะเป็น 
ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เนื่องจากจะมีความรู้และเข้าใจกระบวนการการจัดการความรู้  แต่ใน
ส่วนของส านักงานอธิการบดีจะเป็นผู้ที่ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีมอบหมาย 

2.2  รวบรวมรายช่ือจัดท าเป็น (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของหน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน

การจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว น ามาพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
     2.2.1  คณะกรรมการอ านวยการ จัดพิมพ์ตามล าดับเรียงจากต าแหน่งสูงสุดของ

มหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี   รองประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน และ  
การเรียงล าดับหน่วยงานส่วนใหญ่เรียงล าดับตามตัวอักษร เป็นต้น 

     2.2.2  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ จัดพิมพ์เรียงตามล าดับหน่วยงาน และ
ล าดับความส าคัญขององค์คณะบุคคล ซึ่งกรรมการชุดนี้เป็นกรรมการที่จะต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็น 
ผู้ที่รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพ หรือมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้  

2.3  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  
เมื่อรวบรวมรายชื่อเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ

จัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย โดยน าข้อมูลและรายละเอียดในข้อ 1.2 ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
2.3.1  น าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณา โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป งานประกันคุณภาพ
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ให้บรรจุร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าในวาระการประชุม ในวาระเพ่ือพิจารณา พร้อมกับส่งไฟล์ Word 
และ PDF ให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2.3.2  ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กรณีมีข้อแก้ไขให้แก้ไขตามที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้เรียบร้อย  

2.3.3  พิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฉบับสมบูรณ์ โดยจะต้องตรวจทานค าผิด ตัวอักษร
ใช้ TH SarabunIT9 การเว้นวรรค ตรวจสอบข้อกฎหมาย ที่มาและความส าคัญอย่างละเอียด โดยพิมพ์ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ จ านวน 3 ชุด  

  2.3.4  จัดท าบันทึกข้อความภายใน เพ่ือขอเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ให้อธิการบดีพิจารณาลงนามค าสั่ง โดยเสนอบันทึกข้อความภายในผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลงนามในบันทึกข้อความ ตามล าดับ โดยแนบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ทั้ง 3 ชุด หลังจากนั้นน าไปส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกัน
คุณภาพ ออกเลขหนังสือส่งภายใน และส่งต่อไปยังงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีลงนามต่อไป 

  2.3.5  เมื่อค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้รับการลงนามโดยอธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะท าการออกเลขค าสั่งฯ แล้วน าค าสั่ง
ดังกล่าวคืนมายังงานประกันคุณภาพ โดยค าสั่งชุดที่ 1 งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี
เก็บไว้ 1 ฉบับ  ค าสั่งชุดที่ 2 งานบริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ และ ค าสั่งชุดที่ 3 
ผู้รับผิดชอบหลักงานด้านการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ 

  2.3.6  เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ไปยังหน่วยงานทั้งใน  
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน โดยการจัดท าหนังสือบันทึกข้อความภายในแจ้งเพ่ือทราบไปยังหน่วยงาน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 

  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 3 และ ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอให้อธิการบดีลงนาม 
ในค าสั่ง ดังภาพที่ 4  
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที่ 1293/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่าด้วย “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562 ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน
มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้
แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้มีความเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ 
1.1 อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
1.2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
1.3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  กรรมการ 
1.5 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
1.6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
1.7 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
1.8 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา  กรรมการ 
1.9 คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
1.10 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
1.11 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
1.12 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
   /1.13 ผู้อ านวยการ... 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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1.13 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
1.14 ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
1.15 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
1.16 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 
1.17 นักวิชาการศึกษา (นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล)  กรรมการและเลขานุการ 
1.18 นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่
1. ทบทวน ก าหนดนโยบาย แนวทาง ให้ค าปรึกษา และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกส่วนงานด าเนินการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ตามระบบ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้ที่ก าหนด 
4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 2. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
2.1 คณะครุศาสตร์ 

2.1.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.1.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.1.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.1.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

2.2 คณะวิทยาการจัดการ 
2.2.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.2.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.2.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.2.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้  

2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.3.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.3.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.3.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.3.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

 /2.4 คณะมนุษยศาสตร์... 
 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.4.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.4.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.4.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.4.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

2.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.5.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.5.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.5.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

2.6 สถาบันอยุธยาศึกษา 
2.6.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.6.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.6.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

2.7 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.7.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.7.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.7.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้    

2.8 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2.8.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.8.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.8.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

2.9 ส านักงานอธิการบดี 
2.9.1 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2.9.2 ผู้อ านวยการกองกลาง 
2.9.3 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
2.9.4 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
2.9.5 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
2.9.6 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

 

 หน้าที ่
1. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้  ในระดับคณะสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ระดับส านัก/สถาบัน 
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ และด าเนินงานตามแผน 
/3. ก ากับติดตาม... 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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3. ก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และประเมิน  

ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
4.  น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่ 

เป็นลายลักษณ์อักษร  
5.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ 

 

 ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ ให้ เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดใน  
การปฏิบัติงานให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบ 
 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

           สั่ง   ณ   วันที่  6  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
  

 
 
 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายเกษม  บ ารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  โทร 1553 
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/48    วันที่  1 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่ าด้ วย  “ส่ วนราชการมีหน้ าที่ พัฒนาความรู้ ในส่ วนร าชการ เ พ่ือให้มี ลั กษณะเป็นองค์ กร 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ขึ้น 
  

 ข้อกฎหมาย 
มาตรา 31 (2) แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมีหน้าที่ควบคุมดูแลบุคลากร 

การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
 บัดนี้ งานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามหนังสือ 

 
                               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล) 

                               ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

                       

 
 

ภาพที่ 4 บันทึกข้อความลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
(น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล) 

ผู้บันทึกเสนอ 
1 พ.ย. 61 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย) 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

1 พ.ย. 61 
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2.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา : 
  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ มีปัญหาในส่วนของชื่อต าแหน่งของ
คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 4 คณะ 2 ส านัก/สถาบัน พบว่า ชื่อต าแหน่งของรองคณบดี  
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป  
   
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 

1) ควรประสานงานไปยังหน่วยงานเพ่ือสอบถามว่าใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ รองคณบดีผู้รับผิดชอบ คือ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นต้น 

2) ควรจัดท าค าสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ เป็นชื่อกลางๆ ที่สามารถใช้ได้ร่วมกันทุกหน่วยงาน เช่น รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้
ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 
 
  ข้อเสนแนะ : 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน หากเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ท างานการจัดการความรู้  
ฝ่ายเลขานุการควรก ากับติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นระยะๆ เช่น ไตรมาสละ 1-2 ครั้ง และให้ความรู้เบื้องต้น  
ในหลักการ ที่มา และความส าคัญของการด าเนินงานการจัดการความรู้  
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ขั้นตอนที่ 3  จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือใช้เป็น
กรอบการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือก าหนดวันเวลาของการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด และให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ได้ทราบกิจกรรมต่างๆ  
ในรอบปีการท างาน รวมถึงคณะ ส านัก/สถาบัน ได้น าไปวางแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน อีกทั้งลดความทับซ้อนของกิจกรรมระหว่างงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ 
ส านัก/สถาบัน ทั้งนี้ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้จะปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย 2 เดือน 
ต่อครั้ง เมื่อปฏิทินการด าเนินงานปรับปรุงจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และแจ้งไปยังหน่วยงานทุกครั้ง ซึ่งปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  ประกอบด้วย 
ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน 
การด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังนี้ 

3.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณากรอบและ 

แนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ร่วมกัน และน ากรอบ
และแนวทางท่ีได้จากข้อเสนอแนะของที่ประชุมน าไปจัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อไป 

3.2   จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การจัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ จะทบทวนทุกๆ ปีงบประมาณ โดยทบทวน

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้เป็นการก าหนดกรอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพ   
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหลักสูตร รวมถึงการด าเนินงานการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
สนับสนุน ของส านัก/สถาบัน มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ของปฏิทินทุกๆ 2 เดือน เพ่ือให้ข้อมูลเป็นไปตาม
สถานการณ์ปัจจุบันและทันสมัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.2.1  จัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยการประสานงานไปยัง
หน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน และเปรียบเทียบ
กิจกรรมของหน่วยงานช่วงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ไม่ให้ซ้ าซ้อนกันกับกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยปฏิทินมีส่วนประกอบ คือ ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม 
เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องก าหนดให้ชัดเจน ดังนี้ 

1) ระยะเวลา เป็นการก าหนดวัน เดือน ปี ในการจัดกิจกรรมไม่ควรก าหนดช่วงเวลาที่
ทับซ้อนกันกับกิจกรรมของคณะ ส านัก/สถาบัน จะต้องประสานเพ่ือสอบถามช่วงเวลาไปยังหน่วยงาน และ  
การก าหนดวันเวลา ควรมีการยืดหยุ่น 

2) กิจกรรม เป็นสิ่งที่งานประกันคุณภาพจะต้องก าหนดให้คณะ ส านัก/สถาบัน จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่คณะ ส านัก/สถาบัน ต้องเข้าร่วมทุกหน่วยงาน จะต้องประสานงาน
ไปยังหน่วยงานเพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น กิจกรรม ARU KM Day เป็นต้น 

3) ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป็นการบ่งบอกถึงผลลัพธ์หรือความส าเร็จของกิจกรรม 
ที่ด าเนินการ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรม ก าหนดได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น หน่วยงาน 
มีนโยบาย ค าสั่ง และปฏิทินเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงาน เป็นต้น 
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4) เป้าหมาย เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการความคาดหวังเมื่อท ากิจกรรมนั้นส าเร็จ  
ควรก าหนดให้เป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมทบทวนแผน KM ของหน่วนงาน เป้าหมาย คือ 1 ฉบับ เป็นต้น 

5) ผู้รับผิดชอบ คือ บุคคลที่มีหน้าที่ด าเนินกิจกรรมนั้นๆ  
3.2.2  น าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ โดย 
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ให้บรรจุร่างปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ เข้าในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา พร้อมกับส่งไฟล์ Word และ PDF ให้กับเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

3.2.3  ร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพและจัดท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งทุกหน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน เพ่ือทราบและใช้เป็นกรอบการด าเนินงานการจัดการความรู้ และน าไปประกอบการจัดท าปฏิทิน  
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย กรณีมีข้อแก้ไขตาม 
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ที่ประชุมให้เรียบร้อย 

ตัวอย่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 5 
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ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 
ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ก.ย. 61 1) ทบทวนนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการจัดการความรู้  

มีนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู ้

- คณะ/ส านัก/สถาบัน/
มหาวิทยาลยั 

ต.ค. 61 2) ถ่ายทอดนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการด าเนินงานการจดัการ
ความรู้ไปสู่คณะ ส านัก/สถาบัน 

หน่วยงานมีนโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินเพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางใน 
การด าเนินงาน 

- หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

พ.ย. 61 3) ทบทวนแผน KM ของหน่วยงาน แผน KM 1 ฉบับ หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

1-20 ธ.ค. 
61 

4) หน่วยงานส่งแผน KM มายัง 
งานประกันคุณภาพ 

แผน KM ของหน่วยงาน 1 ฉบับ หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

21-28 ธ.ค. 
61 

5) งานประกันคุณภาพวิเคราะห ์
แผน KM ของหน่วยงาน 

แผน KM ของหน่วยงาน 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

4-6 พ.ย. 
61 

6) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาแนวปฏิบตัิที่ด ี

คณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

พ.ย. 61 7) จัดท า (ร่าง) เกณฑ์คัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางใน 
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 

(ร่าง) เกณฑ์คัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทาง
ในการสรรหาแนวปฏิบตัิที่
ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

4 ธ.ค. 61 8) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีและพิจารณา (ร่าง) 
เกณฑ์คัดสรรผลงานแนวปฏิบัติที่ดีและ
แนวทางในการสรรหา แนวปฏิบัติที่ดี 

มีเกณฑค์ัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ด ีและ
แนวทางในการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

11 ธ.ค. 61 9) มหาวิทยาลยั โดย งานประกัน
คุณภาพประกาศเกณฑค์ัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางใน 
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ด ี

รายงานการประชุม 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

 

ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ธ.ค.61- 
เม.ย. 62 

10) หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/
สถาบัน ด าเนินการถอดองค์ความรู้ 
อย่างน้อย 8 ครั้งต่อประเด็นความรู ้

หน่วยงานมีองค์ความรู ้
- คณะ ประเด็นความรู้ 
เรื่อง การผลิตบณัฑิตและ
การวิจัย 
- ส านัก/สถาบัน ประเด็น
ความรู้ เรื่อง สนับสนุน
พันธกิจของหน่วยงาน 

องค์ความรู้
ของคณะ 
ส านัก และ
สถาบัน 

หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

22 ม.ค. 62 11) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนิน 
งานถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 1 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

29 ม.ค. 62 12) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 2 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

5 ก.พ. 62 13) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 3 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

องค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค กลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

12 ก.พ. 62 14) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 4 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

19 ก.พ. 62 15) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 5 และเผยแพร่
บนเฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

26 ก.พ. 62 16) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 6 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

4 มี.ค. 62 17) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 7 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม  ARU KM  

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

11 มี.ค. 62 18) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 8 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม  ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

12-13 มี.ค. 
62 

19) ติดตามผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ระยะที่ 1 ของ
คณะ ส านัก และสถาบัน 

สรุปรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของคณะ ส านัก 
และสถาบัน ระยะที่ 1 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

 
 

 
ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
  



43 
 

 

 
 

 

 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
16-27 มี.ค. 
62 

20) จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่ดีที่ได้
จากกิจกรรมการถอดองค์ความรู ้

เผยแพรคู่่มือฯ - คณะ/ส านัก/สถาบัน 

30-31 มี.ค. 
62 

21) คณะ/ส านัก/สถาบัน จดัท า
รายงานผลการด าเนินงาน 
ถอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติทีด่ี 

มีรายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ และ 
แนวปฏิบัติที่ดี 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

1-10 เม.ย. 62 22) คณะ ส านัก/สถาบันจัดส่ง
ผลงานแนวปฏิบตัิที่ดี มายังงาน
ประกันคณุภาพ 

ผลงานของหน่วยงานต่างๆ - งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

13-17 เม.ย. 
62 

23) จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงาน
ภายในและภายนอก และแบบตอบรับ 
เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY & 
Best Practice SHARE ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 5 

หนังสือเชิญหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกเข้า
ร่วมกิจกรรม ARU KM 
DAY & Best Practice 
SHARE ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ครั้งท่ี 5 

- งานประกันคุณภาพ 

20-30 เม.ย. 
62 

24) คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีพิจารณาตรวจอ่านผลงานและ 
คัดสรรผลงานของแต่ละหน่วยงาน 
 

ผลงานของหน่วยงานท่ีผ่าน
เกณฑฯ์   

- คณะกรรมการสรรหา
แนวปฏิบัติที่ด ี

6 พ.ค. 62 25) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีพิจารณาตดัสินคะแนน  
ครั้งท่ี 1 ตามเกณฑ์การประเมินผล
งานจากเล่มรายงานฯ 

ผลงานของหน่วยงานท่ี 
ผ่านเกณฑ์ฯ   

- งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

13 พ.ค. 62 26) ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดีพิจารณาตัดสินคะแนน ครั้งที่ 
2 ตามเกณฑ์การประเมินผลงานจาก
เล่มรายงานฯ  

ผลงานของหน่วยงานท่ี 
ผ่านเกณฑ์ฯ   

- งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

14-22 พ.ค. 
62 

27) คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดเีข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ 
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน  
- คณะครุศาสตร ์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 

บอร์ดนิทรรศการ 
แนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 
100 

งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน/
คณะกรรมการฯ 

 

ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 - สถาบันอยุธยาศึกษา 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- ส านักงานอธิการบด ี

   

25 พ.ค. 62 28) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีพิจารณาตดัสินคะแนน 
ครั้งท่ี 3 ตามเกณฑ์การประเมินผล
งานรวมคะแนนทุกส่วนจากเลม่
รายงานฯ และบอร์ดนิทรรศการ 
  

ผลการประกวดแนวปฏิบตัิ
ที่ดี ครั้งที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
รางวัลระดับดเีด่น ดมีาก  
ดี และชมเชย 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

26-27 พ.ค. 
62 

29) จัดท าและประกาศผลการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

ผลการประกวดแนวปฏิบตัิ
ที่ดี ครั้งที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
รางวัลระดับดเีด่น  
ดีมาก ดี และชมเชย 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

28-29 พ.ค. 
62 

30) งานประชาสัมพันธ์ จัดท า VTR 
หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลดีเด่น และ  
ดีมาก 

VTR หน่วยงานท่ีได้รับ
รางวัลดีเด่น และ ดีมาก 

ร้อยละ 
100 

นายสมชาย สุนทรวิทย ์
นายสุรตัน์ ลิ่วลาภาวงศ ์
นายสุชาติ พรรณม ี

มิ.ย. 62 31) ติดตามผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ของ
คณะ ส านัก และสถาบัน 

สรุปรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของคณะ ส านัก 
และสถาบัน ระยะที่ 2 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

12 มิ.ย. 62 32) กิจกรรม ARU KM DAY & Best 
Practice SHARE ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครั้งท่ี 5 
หมายเหตุ : 1) หน่วยงานท่ีน าเสนอ
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้บนเวที คือ 
หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลดีเด่น และ  
ดีมาก 2) หน่วยงานภายนอกเข้ารว่ม 
LEARN &SHARE 

ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

15-16  มิ.ย. 
62 

33) งานประกันคุณภาพสรุปผลการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ 
ปีงบประมาณ 2562 และรายงาน
มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

มีรายงานผลการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และรายงาน
มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

1 เลม่ งานประกันคุณภาพ 

หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ระดับคณะ ส านัก และสถาบัน ด าเนินการถอดองค์ความรู้ทกุครั้ง ให้น าองค์ความรู้ 
และประเด็นส าคญัขึ้น Facebook Group : ช่ือ ARU KM  

ผู้ประสานงาน : นันทนา ศรีชัยมลู โทร 1553 
งานประกันคุณภาพ 

 
ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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3.3 ติดตามผลการด าเนินงานการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ จะต้องติดตามผลการด าเนินงานอย่างน้อย 

2 ครั้งต่อปีงบประมาณ คือ ระยะที่ 1 เป็นการติดตามการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 
2562 และ ระยะที่ 2 เป็นการติดตามการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 โดย
ก าหนดให้ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน รายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ตามแบบฟอร์มที่งานประกันคุณภาพก าหนด โดยงานประกันคุณภาพจัดท าแบบฟอร์มรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้  เพ่ือให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน มีรูปแบบการรายงานผล 
การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ ส านัก/
สถาบัน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามระบบการจัดการความรู้ มีข้ันตอนดังนี้ 

3.3.1 จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยระบุกิจกรรม 
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน 
ว่าหน่วยงาน “มีหรือไม่มี” การด าเนินงานหรือไม่อย่างไร  

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 ดังภาพที่ 6 
และ แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ดังภาพที่ 7 

 
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  

(1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 
หน่วยงาน (ระบุ) ..................................................................... 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ แนบลิงก์หรือURL  
ของหลักฐาน

ประกอบ 
1 ทบทวนนโยบาย ค าสั่ ง 

และปฏิ ทิ นการจั ดการ
ความรู้ 

 - นโยบาย  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการการจัดการความรู ้
- ปฏิทินการจัดการความรู ้

 

2 ถ่ายทอดนโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ไปสู ่
คณะ ส านัก/สถาบัน 

 - รายงานการประชุมของ
หน่วยงาน 
- ลิงก ์หรือ URL เผยแพร่นโยบาย 
ค าสั่ง และปฏิทิน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 

 

3 ทบทวนแผนการจัดการ
ความรู้ KM ของหน่วยงาน 

 แผนการจัดการความรู้ KM  

4 การด าเนินงานกิจกรรม 
ถอดองค์ความรู้ อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อประเด็นความรู ้

 จ านวนครั้งของกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้  พร้อมแนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ของหน่วยงาน 

 

 
 ภาพที่ 6 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  

(1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562) 

หน่วยงาน (ระบุ) ..................................................................... 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน

(มี/ไม่มี) 
หลักฐานประกอบ 

แนบลิงก์หรือURL  
ของหลักฐาน

ประกอบ 
1 การด าเนินงานกิจกรรมถอด

องค์ความรู้ อย่างน้อย 8 ครั้ง
ต่อประเด็นความรู้ 

 จ านวนครั้งของกิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ พร้อมแนบ
ลิงก์หรือ URL เผยแพร่
กิจกรรม 
การถอดองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน 

 

2 จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่ดีที่ได้
จากกิจกรรมการถอดองค์
ความรู ้

 คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี  

3 คณะ/ส านัก/สถาบัน จดัท า
รายงานผลการด าเนินงานถอด
องค์ความรู้ และคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี

 - รายงานผลการ
ด าเนินงานการจดัการ
ความรู้ 7 กระบวนการ 
- คู่มือหรือแนวปฏิบัติทีด่ ี

 

 
 

ภาพที่ 7 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562) 

 
3.3.2 จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการ

ความรู้ ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ โดยบันทึกข้อความระบุวันเวลาในการส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้กลับมา
ยังงานประกันคุณภาพให้ชัดเจน เช่น ให้ส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 11 มกราคม 
2562 เป็นต้น พร้อมแนบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ และส่งไฟล์ Word 
แบบฟอร์มรายงานผลไปยังผู้ประสานงานของคณะ ส านัก/สถาบัน ทางช่องทางที่ติดต่อได้สะดวก  

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ดังภาพที่ 8 
 
 
 
  



47 
 

 

 
 

 

  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โทร. 1551, 1552, 1553, 1554  
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/89       วันที ่ 12 มีนาคม 2562 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   

 

เรียน คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน  
 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้หน่วยงานสรุปรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก และสถาบัน  

 

ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2557 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในคณะ มาตรา 

41 ให้ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
ดังนั้น งานประกันคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อม
นี้ แล้วส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล) 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   

 

 
 

ภาพที่ 8 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
12 มี.ค. 62 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชยั) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
12 มี.ค. 62 
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3.4 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 

2562) ให้คณะ ส านัก/สถาบัน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ที่แนบไปพร้อมบันทึกข้อความจากงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL หลักฐานประกอบ ตัวอย่างดังภาพที่ 9 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
หน่วยงาน (ระบุ) ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 ท บ ท ว น น โ ย บ า ย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
การจัดการความรู้ 

 - นโยบาย  
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การการจัดการความรู้ 
- ปฏิทินการจัดการความรู้ 

https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

2 ถ่ ายทอดนโยบาย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
การจัดการความรู้
ไปสู่ คณะ ส านั ก /
สถาบัน 

 - รายงานการประชุมของ
หน่วยงาน 
- ลิงก์หรือURL เผยแพร่
นโยบาย ค าสั่ง และปฏิทิน
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/qa/ 

3 ทบทวนแผ น ก า ร
จัดการความรู้  KM 
ของหน่วยงาน 

 แผนการจัดการความรู้ KM https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

4 ก า ร ด า เ นิ น ง า น
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 8 
ค รั้ ง ต่ อ ป ร ะ เ ด็ น
ความรู้ 

 จ านวนครั้ งของกิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ พร้อมแนบ
ลิ ง ก์ ห รื อ  URL เ ผ ยแพร่
กิจกรรมถอดองค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/ops/images/pdf/
Report-KM-
OfficePresident256
3%20(1).pdf 

 
 

ภาพที่ 9 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  
(1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 
2562) ให้คณะ ส านัก/สถาบัน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ที่แนบไปพร้อมบันทึกข้อความ พร้อมแนบลิงก์หรือ URL หลักฐานประกอบ ตัวอย่างดังภาพ
ที่ 10 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 
หน่วยงาน (ระบุ) ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 การด าเนินงานกิจกรรม
การถอดองค์ความรู้ อย่าง
น้อย 8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู ้

 จ านวนครั้งของกิจกรรมถอด
องค์ความรู้  พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL เผยแพร่กิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/Re
port%20KM2562Of

fiecPresident.pdf 
2 จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีที่

ได้จากกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ 

 คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/se
rvice.pdf 

3 คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้และคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ด ี

 - รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ 7 
กระบวนการ 
- คู่มือหรือแนวปฏิบัติทีดี 
 

อยู่ในระหว่าง 
การด าเนินงานจะแล้ว
เสร็จภายใน 25 มี.ค.
2562 

 
 

ภาพที่ 10 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะท่ี 2  
(1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 

 
3.5 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

การจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน คือ การรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อมูลจากรายงานผล
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน ที่ส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ซึ่งผล 
การด าเนินงาน หลักฐานประกอบ “มี/ไม่มี” ลิงก์หรือ URL ของหลักฐานประกอบ จะต้องตรวจสอบการเข้าถึง
พร้อมตรวจสอบลิงก์ หรือ URL ของหลักฐานเอกสารประกอบถูกต้องหรือไม่  แล้วจัดท าเป็นสรุปผล 
การด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าเข้าคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

3.5.1 จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือใช้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลกลับมายังงานประกันคุณภาพตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ตัวอย่างดังภาพ 
ที่ 11 และ 12 
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แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
ล าดับ

ที ่ การด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา

อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 ทบทวนนโยบาย 
ค าสั่ง และปฏิทิน
การจัดการ
ความรู ้

นโยบาย           
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
การจัดการความรู ้

         

ปฏิทินการจัดการ
ความรู ้

         

2 ถ่ายทอดนโยบาย 
ค าสั่ง และปฏิทิน
การด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู้ไปสู่คณะ 
ส านัก/สถาบัน 

รายงาน 
การประชุมของ
หน่วยงาน 

         

ลิงก์หรือURL           

เผยแพร่นโยบาย 
ค าสั่งและปฏิทิน 
การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 

         

3 ทบทวนแผน 
การจัดการ
ความรู้ KM ของ
หน่วยงาน 

แผนการจดัการ
ความรู้ KM 

         

4 การด าเนินงาน
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่าง
น้อย 8 ครั้งต่อ
ประเด็นความรู ้

กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ พร้อมแนบ
ลิงก์ หรือ URL 
เผยแพร่กจิกรรม 
การถอดองค์
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

 
 

ภาพที่ 11 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
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แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดั
บท่ี 

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 การด าเนินงาน
กิจกรรมถอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้  
อ ย่ า งน้ อ ย  8 
ครั้งต่อประเด็น
ความรู้ 

จ านวนครั้งของ
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ พร้อม
แนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

2 จัดท าคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ ได้
จ า กกิ จกรรม
กา รถอดองค์
ความรู้ 

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
-ระดับคณะ 2 
ด้าน 
-ระดับส านัก/
สถาบัน 1 ด้าน 

         

3 คณะ/ส านั ก /
สถาบัน จัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงานถอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้  
และคู่ มื อแนว
ปฏิบัติที่ดี 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 7 
กระบวนการ 

         

- คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี
 

         

 
 

ภาพที่ 12 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

 
3.5.2  จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน  

ที่จัดส่งข้อมูลกลับมายังงานประกันคุณภาพ ว่าครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้หรือไม่ หากหน่วยงานยังไม่
สามารถด าเนินการในกิจกรรมนั้นๆ ให้ประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ด้านการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานนั้นๆ ว่าติดขัดหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไร แล้วหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือให้กิจกรรม
ต่างๆ ด าเนินงานไดอ้ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตัวอย่างดังภาพที่ 13 และ 14 
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สรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 ทบทวน
นโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินการ
จัดการความรู ้

นโยบาย           
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู ้

         

ปฏิทินการ
จัดการความรู ้

         

2 ถ่ายทอด
นโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้
ไปสู่คณะ 
ส านัก/สถาบัน 

รายงานการ
ประชุมของ
หน่วยงาน 

         

ลิงก์หรือURL           

เผยแพร่
นโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทิน 
การด าเนินงาน
การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

3 ทบทวน
แผนการจดัการ
ความรู้ KM 
ของหน่วยงาน 

แผนการจดัการ
ความรู้ KM 

         

4 การด าเนินงาน
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 
อย่างน้อย 8 
ครั้งต่อประเด็น
ความรู ้

กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 
พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL 
เผยแพร่
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

 
 

ภาพที่ 13 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 การด า เนินงาน
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู้ 

กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 
พร้อมแนบ
ลิงก์หรือ URL 
เผยแพร่
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

        สนอ.
เนื่องจาก
กรรมการ 
มีเวลาไม่
ตรงกัน 

2 จัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
ที่ได้จากกิจกรรม 
การถอดองค์
ความรู ้

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี

         

3 คณะ/ส านัก/
สถาบัน จัดท า
รายงานผล 
การด าเนินงาน
การถอดองค์
ความรู้ และคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ด ี

รายงานผล 
การ
ด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู้ 7 
กระบวนการ 

         

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี
 

        สวพ.ก าลัง
เสนอ
ผู้บริหาร 
ลงนาม จะ
จัดส่งให้
ภายในวันท่ี 
28 มี.ค.
2562 

 
 

ภาพที่ 14 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

 
 3.5.3  เมื่อจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานไหนมีปัญหา
อุปสรรคให้ก ากับติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และน าเสนอแนวทางแก้ไขให้กับหน่วยงาน หลังจากนั้น  
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น าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งในวาระเพ่ือพิจารณา  

3.6  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้และการก าหนดวันเวลาการด าเนินงาน
ต่างๆ พบว่า ในบางครั้งเมื่อน าปฏิทินการด าเนินงานของคณะ ส านัก/สถาบัน และกอง มาเปรียบเทียบกัน
ระหว่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ และปฏิทินของหน่วยงานต่างๆ โดยปฏิทินของหน่วยงาน  
ไม่ระบุวันเดือนปีที่ชัดเจนในการท ากิจกรรม ซึ่งจะท าให้การก าหนดกิจกรรมในปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยก าหนดแบบชัดเจนหรือระบุวันไมไ่ด้  
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  ควรก าหนดกิจกรรมในปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  แบบยืดหยุ่น เช่น วันที่ 21-
28 ธันวาคม 2561 กิจกรรม คือ งานประกันคุณภาพวิเคราะห์แผนการจัดการความรู้ KM ของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
  
  ข้อเสนอแนะ : 

ควรระบุวันที่อย่างชัดเจนในการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง และ
ปรับปรุงปฏิทินการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ระบุในปฏิทินอย่างชัดเจนว่า 
”หากหน่วยงานไหนมีปัญหาให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน”  
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ขั้นตอนที่ 4  จัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 การจัดประชุมชี้แจงนโยบาย ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะ
ถ่ายทอดนโยบาย ปฏิทิน แนวทางการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้ระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน ได้ทราบและมีแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้สอบถาม
เพ่ิมเติมในที่ประชุม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 4.1  เตรียมการจัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  

การจัดท าเล่มระเบียบวาระการประชุมการด าเนินงานการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ในส่วนของนักวิชาการ
ศึกษา รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุม จะต้องจัดส่ง ไฟล์ PDF ประกาศนโยบาย 
การจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ ที่อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนจะมีการประชุม เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป จะต้องน าเอกสารประกาศนโยบายการจัดการความรู้ และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ บรรจุ
ในวาระเพ่ือทราบ และท ารูปเล่มแจ้งไปยังคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เพ่ือให้
คณะกรรมการได้มีเวลาอ่านและท าความเข้าใจวาระการประชุม  
 4.2  ประชมุชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  

การด าเนินงานตามวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จะมีประธานการประชุม คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเลขานุการ
ด าเนินการประชุม คือ หัวหน้างานประกันคุณภาพ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม แต่ในส่วน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ และ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา หากงานหรือ
เรื่องใดเป็นงานของนักวิชาการศึกษาคนใด ผู้น าเสนอวาระ คือ ผู้รับผิดชอบหลักของงานนั้นๆ  

ตัวอย่างการบรรจุเรื่องในระเบียบวาระการประชุม ดังภาพที่ 15  
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เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ครั้งท่ี 5/2561 
วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 

 
 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 15 วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
วาระแจ้งเพื่อทราบ ชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 
งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

E-mail : QAARU@hotmail.com  
โทรภายในต่อ 1551 (เบญจลักษณ์), 1552 (เดือนเพ็ญ), 1553 (นันทนา), 1554 (วิภา) 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
  สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีระบบกลไกในการด าเนินงาน 
ด้านการจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านการจัดการความรู้ยั่งยืน เป็นไปตามกรอบ
เวลา จึงได้จัดท านโยบายและปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา และแจ้ ง ไปยั งหน่วยงาน ตามหนั งสือบันทึกข้อความ 
ที่  ศธ 0550.1.2/ว 352 ลงวันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานการจัดการความรู้จนได้แนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

  
  ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

ประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบหรือได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้ว 

 
  ข้อเสนอ/ญัตติ 

  เพ่ือให้หน่วยงานรับทราบ และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ในช่วงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

 
มติที่ประชุม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ภาพที่ 15 วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
วาระแจ้งเพื่อทราบชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ต่อ) 
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4.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  ในการเตรียมการจัดประชุมชี้แจงปัญหาที่พบคือการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุม
ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  หากจัดท าเอกสารไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดควรจัดส่งเอกสารประกอบวาระ ไปยัง
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป เพ่ือจัดท าเล่มเอกสารประกอบการประชุมให้อยู่นอกเล่มวาระการประชุม และ
ส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไปยังคณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้า 3 วัน 
 
  ข้อเสนอแนะ : 
  ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระควรมี  
การติดตามปฏิทินการประชุมและปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้วางแผน
ในการด าเนินงานจัดท าเอกสารให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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ขั้นตอนที่ 5 จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 การจัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้  เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ปฏิบัติงานใช้ใน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและให้แนวทางในกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลังจากที่ได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้ :  
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

2.2 รวบรวมเนื้อหาคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
2.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์

และแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน 
ส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ คู่มือการจัดการความรู้ของส านักงาน
พัฒนาระบบข้าราชการ เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักการเหตุผล ที่มาและความส าคัญใน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้แล้ว จะต้องรวบรวมเนื้อหาของเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้ ซึ่งประกอบด้วยดังนี้  

1) ค าน า จะปรากฏเป็นส่วนแรก ซึ่งจะเขียนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต  
ของการจัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  และเขียนขอบคุณคณะท างาน ตัวอย่างดังภาพ 
ที่ 16 

 
ค ำน ำ 

คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลังจากท่ีได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้ 
: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณองค์คณะบุคคลต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ร่วมให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ในการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือน าไปสู่
สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป 

 
งานประกันคุณภาพ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ภาพที่ 16 ค าน า คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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2) สารบัญ เป็นส่วนที่รวบรายชื่อหรือรายการต่างๆ ว่ามีหัวข้อเรื่องใดบ้าง ซึ่งจะ
อธิบายสั้นๆ พร้อมกับเลขหน้าเริ่มต้น ส่วนนี้ส าคัญคือจะใช้หาหัวข้อหรือเรื่องที่ต้องการได้เร็วที่สุด ตัวอย่าง 
ดังภาพที่ 17 

 
สารบัญ 

 
  หน้ำ 

ค าน า   
สารบัญ   
    ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 1.1 กระบวนการปฏิบัติงานและวธิีปฏิบัต ิ 1 
 1.2 ค าจ ากัดความของความรู ้                                                                          3 
 1.3 ประเภทของความรู ้ 3 
 1.4 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)   3 
 1.5 กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่นแปลง  (Change Management Process) 5 
 1.6  การก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM 6 
 1.7  การก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  (KM Focus Areas and KM Desired 

State) 
7 

       แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการผลักดันตาม   
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

10 
 

       แบบฟอร์มที่ 2 เป็นแบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 13 
       แบบฟอร์มที่ 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 25 
       แบบฟอร์มที่  4 แบบฟอร์ม  KM แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) : 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
31 

     ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเน้ือหาตามกระบวนการจัดการความรู้ 32 
                   2.1  ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจดัการความรู้ 32 
                   2.2  แบบฟอร์มการท างาน 33 
   ภาคผนวก  

 1. ปฏิทินการด าเนินงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 41 
   2. ค าสั่งคณะกรรมการการจดัการความรู้ 44 
    3. นโยบายการจดัการความรู ้ 47 

 
 

ภาพที่ 17  สารบัญ คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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3)  ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการเขียนแสดงถึงรายละเอียดวิธีการท างาน
ของแต่ละขั้นตอน เอกสาร/ระเบียบ ที่ใช้ประกอบการท างาน เช่น แบบฟอร์ม และผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

  3.1  กระบวนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติ  เป็นการเขียนผังงาน Flowchart 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการเขียนให้กระชับรัดกุม มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด 

  3.2  ค าจ ากัดความของความรู้  เป็นการบ่งบอกถึงความหมายของความรู้ว่ามี
ลักษณะอย่างไร เขียนสั้นๆ ให้ได้ใจความ เป็นความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย                                                                         

  3.3  ประเภทของความรู้ เป็นการบ่งชี้ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายว่าความรู้มีอะไรบ้าง 
ลักษณะเป็นแบบไหน เขียนให้รัดกุมเข้าใจง่าย 

3.4  กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็น
ขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ลักษณะการบริหารจัดการการท างาน มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน  
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.4.1  ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) – จะ
ด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือหาองค์ความรู้ ประมาณ 8 -10 คน, ให้ระบุ 
วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการอย่างชัดเจน เช่น ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือนช่วงบ่าย อย่างน้อยจะต้อง
ด าเนินการพูดคุยประชุมกัน 8 ครั้ง ในการพูดคุยให้อธิบายว่าท าอย่างไร (How to) เพ่ือด าเนินการให้ได้
ประเด็นความรู้เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กร เป็นการคัดสรรประเด็นหรือหัวข้อการจัดการความรู้  โดยพิจารณาให้
สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น คณะ ประเด็นความรู้จะเป็นเรื่องการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ส่วน
ส านัก/สถาบัน ประเด็นความรู้จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการตามพันธกิจ ซึ่งประเด็นความรู้มีกระบวนการที่
ได้มาจากการประชุมปรึกษาหารือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือมาจากปัญหาหรือผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ประเด็นความรู้ควรด าเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี
และภายนอกองคก์รยอมรับน าไปใช้ประโยชน์ 

3.4.2  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation 
and Acquisition) – เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ได้มาของเคล็ดลับการท างานจากประเด็นความรู้ โดยการจัด
กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ซึ่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงจะเป็น 
ผู้ด าเนินงานในขั้นตอนนี้  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เพ่ือกลั่นกรองเป็นความรู้ขององค์กร ใช้รูปแบบ 
การประชุมแบบโต๊ะกลม ต้องมีประธานกลุ่ม 1 คน , เลขานุการ ท าหน้าที่จดบันทึก 1 คน , เลขานุการ  
ท าหน้าที่พิมพ์ 1 คน, พร้อมโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง, คนจับเวลา 1 คน, ให้แต่ละคนเล่าถึงองค์ความรู้ตามประเด็นที่
สมาชิกในกลุ่มได้เลือกของตนเอง คนละ 3 นาที จนครบตามจ านวนสมาชิกกลุ่ม ในส่วนของสมาชิกที่ยังไม่ถึง
คิวเล่าหรือถอดองค์ความรู้ห้ามสอด แทรก เสียงดัง และเลขาฯ ที่จดบันทึก และพิมพ์ ให้จดและพิมพ์ไปไม่ต้อง
ปรับหรือแต่งค าใดๆ  ตัวอย่างรูปแบบการประชุมแบบโต๊ะกลม ดังภาพที่ 18   



63 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 18 รูปแบบการประชุมแบบโต๊ะกลม 

 
ในช่วงการถอดองค์ความรู้ ให้เลขานุการพิมพ์ข้อมูลของแต่ละคนที่ร่วมถอดบทเรียนตามแบบฟอร์ม

การถอดองค์ความรู้ ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ในแต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้อง
พิมพ์เป็นหลักวิชาการ ให้พิมพ์ตามผู้ถอดองค์ความรู้โดยเล่าอย่างไรก็ให้พิมพ์ตามนั้นไปเลย  

ตัวอย่าง รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ดังภาพที่ 19  

โต๊ะกลำง 

ประธำนกลุม่ 

เลขำฯ  
คนจับเวลำให้

พูดคนละ  
3 นำที 
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รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมการถอดองค์ความรู้ 

กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “เทคนิคการประสานงานที่ดี” ครั้งที่ 1 

 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. นายพรเทวา   สันทัด  ประธาน 
2. นางปิยะนุช   สุขเพ็ชร  กรรมการ 
3. นางสันทนา   แสงสว่าง กรรมการ 
4. นายสิทธิ์พงษ์   พงษ์สุข   กรรมการ 
5. นายนัฐวุฒ ิ คล้ายเพ็ง กรรมการ 
6. นางสาววิชุตา   พวงมาลัย กรรมการ 
7. นางสาวบัณฑิตา  สอนดี  กรรมการ 
8. นางสาวชันษา   กิ่งศักดิ์  กรรมการ 
9. นางปิยะนุช   สุขเพ็ชร  กรรมการและผู้ควบคุมเวลา  จับเวลา 3 นาที/ครั้ง/คน 
10. นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี  กรรมการและเลขานุการ 

 
วันที่ 14 มีนาคม 2561  เวลา 14.15 น. 
ครั้งที่ 1 
 
นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  
 หน้าที่รับผิดชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดท า
เอกสาร และรวบรวมวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคนิคการประสานงานที่ดี คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าถึง
ง่าย สื่อสารและพูดแบบไม่เป็นทางการ พูดให้เข้าใจง่าย มีการสื่อสารและอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย หากผู้ที่เรา
ติดต่อหรือสื่อสารด้วยไม่เข้าใจเราก็จะสังเกตบุคลิก ท่าทาง หรือ เป็นคนช่างสังเกตนั่นเอง การวางตัวให้เป็น
กันเองในการติดต่อประสานงาน ในส่วนของการจัดเตรียมเอกสารเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จะมีขั้นตอน
การท างาน คือ จัดท าบันทึกข้อความภายในส่งไปยังคณะ ส านัก และสถาบัน ล่วงหน้า 15 วัน  แต่บาง
หน่วยงานมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนก็สามารถเสนอเรื่องในภายหลังจะไม่ตัดสิทธิ์  
 

 
 

ภาพที่ 19 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
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นายนัฐวุฒิ  คล้ายเพ็ง 
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ การประสานงานกับอาจารย์ บุคลากร คนงาน เกี่ยวกับการท าเรื่องไปราชการ
ของคณาจารย์ ท าสถิติ วันลา ขาด สาย ท าบัตร หนังสือรับรอง เบิกค่าท างานล่วงเวลา กศ.บป. เช่น การท า
หนังสือรับรอง มีการขอหนังสือรับรองทุกวัน เทคนิคการประสานงานที่ดี คือ การยิ้ม ทักทาย สร้างสัมพันธ์
ไมตรี กับผู้มาติดต่อ ส่วนมากจะขออีเมล์ หรือไลน์ และเบอร์โทรส่วนตัวของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพ่ือติดต่อ
ว่าเรื่องเสร็จแล้วจะโทรแจ้งให้ทราบต่อไป  
 
นางสาววิชุตา  พวงมาลัย 
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ ดูแลเอกสารงานก่อสร้างของงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์  ติดต่อผู้รับจ้าง 
คนคุมงาน ตรวจการจ้าง ในงานแต่ละโครงการ ติดต่อเรื่องเอกสาร นัดประชุม กรณีเอกสารผิดพลาดจะโทร
หรือไลน์ไปให้ด าเนินการแก้ไข  กรณีนัดประชุมจะโทรนัดประชุมล่วงหน้า ติดต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
นัดประชุม โทรแจ้งวันเวลา กี่โมง ว่างไหม โทรถามที่ละคนและท าหนังสือแจ้งไปอีกครั้งอย่างเป็นทางการ  
เวลาที่มีเอกสารให้ลงนาม โทรหาอาจารย์ก่อน พูดจาสุภาพอ่อนน้อม และกลุ่มไลน์งานก่อสร้าง ระบุแจ้งในไลน์ 
 
นายสิทธิ์พงษ์  พงษ์สุข   
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ งานแนะแนวอาชีพ และทุนการศึกษาของนักศึกษา ติดต่อประสานงานกับ
นักศึกษา งานการเงินและบัญชี คณะ และกองนโยบายและแผน โทรตามนักศึกษาให้มากรอกรายละเอียดและ
รับเงิน หากติดต่อนักศึกษาไม่ได้หรือนักศึกษาเปลี่ยนเบอร์ นักศึกษาไม่มาหรือติดต่อกลับตามเวลาที่ก าหนด 
จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานการเงิน จัดท าบันทึกและประสานงาน ท าตามขั้นตอนตามที่ก าหนดการ
ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ก าหนดงานเวลา ให้ตรงกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ การประสานงานเกี่ยวกับ  
การแนะแนวการศึกษาต่อ ลงข้อมูลในเว็บไซต์ งานที่ว่าง ต าแหน่งงานว่าง และเป็นหน่วยงานหางานให้
นักศึกษา 
 
นางสาวบัณฑิตา  สอนดี 
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ จัดท าตารางเรียนให้นักศึกษา ตารางสอนให้อาจารย์ การประสานงานหรือติดต่อ
และส่งหนังสือไปขอข้อมูลจากคณะ ส านัก และสถาบัน กรณีมีปัญหาจัดตารางรายวิชาจะรับฟังปัญหาและ
แก้ไขเบื้องต้น ส่วนของตารางเรียนนักศึกษา อาจจะติดต่อกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เพ่ือลดการติดต่อและ
บริการนักศึกษา ประสานงานกับอาจารย์หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและเปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนเวลา
เรียน และประสานงานไปตามหน่วยงานที่ดูแลตึกนั้นๆ ว่ามีห้องว่างหรือไม และจะย้ายได้ไหม 
 
 
 

ภาพที่ 19 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ (ต่อ) 
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นางสาวชันษา   กิ่งศักดิ์  
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ งานประสานงานภายในหน่วยงานจะเป็นนักศึกษาและอาจารย์ที่มาติดต่อเรื่อง
สถิตินักศึกษาต่างๆ จะขอข้อมูล แบบเร่งด่วน และจะขอเวลาท างาน หากมีปัญหาเอกสารล่าช้าไม่ทันตาม
ก าหนดที่ผู้ขอรับบริการต้องการจะอธิบายเหตุผล  การท าเรื่องย้ายสถานภาพนักศึกษา ติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกแทนนักศึกษา และท างานตรวจสอบวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่ว่าจบจริงหรือเปล่า 
การตามวุฒิอยาก และตรวจสอบว่าจบจริงหรือไม่ ต้องติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่เด็กจบและตรวจสอบ
วุฒิปลอมวุฒิเยอะในการสมัครงาน ต้องประสานงานกับต้นสังกัด อธิบายเหตุผล และมีการประณีประนอม  
 
สรุปประเด็นครั้งที่ 1 

1. เทคนิคการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ  
2. เทคนิคการประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน/ระยะเวลา  
3. เทคนิคการประสานงานเพื่อให้ได้เนื้อหาตรงตามเป้าหมาย  
4. เทคนิคการประสานงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  
5. เทคนิคการประสานงานด้านทักษะ และบุคลิกภาพ 

5.1 ผู้ประสานงานจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใส 
5.2 พูดให้เข้าใจง่าย เมื่อผู้รับสารไม่เข้าใจต้องอธิบายให้ผู้รับสารเข้าใจ โดยมีลักษณะเป็นกันเอง อาจจะ

ใช้ภาษาไม่เป็นทางการแต่ฟังแล้วเข้าใจง่าย  
5.3 ผู้ประสานงานต้องทักทาย สร้างสัมพันธ์ไมตรี กับผู้มาติดต่อ 

 
 

ภาพที่ 19 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ (ต่อ) 
 

  3.4.3  ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  เป็น
การจัดท าสารบัญ จัดเก็บความรู้ประเภทต่างๆ เพ่ือให้การเก็บรวมรวม การค้นหา การน ามาใช้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

3.4.4 ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) การแก้ไขภาษา อักษร อักขระ การเรียบเรียงภาษา ตัดต่อ และปรับปรุง
เนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ เช่น ความครบถ้วน เที่ยงตรง เป็นต้น 

3.4.5 ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ เช่น น าคู่มือที่ได้จากการถอดองค์ความรู้ไปให้บุคลากรใหม่ไปใช้ ซึ่งขั้นตอนนี้ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้วย เมื่อกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มบุคคลที่น าองค์ความรู้ไปใช้ให้สอบถามหลัง 
การใช้ด้วย คือ การแจ้งกลับต่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ ตัวอย่างดังภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
 

3.4.6 ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
น าความรู้จัดท าเป็นเอกสารคู่มือ ขึ้นบล็อคองค์ความรู้ หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น  ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดเป็น Facebook Group ชื่อ ARU KM ตัวอย่างดังภาพที่ 21 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 21 Facebook Group ชื่อ ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

3.4.7 ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ (Learning) คณะกรรมการการจัดการเรียนรู้
น าองค์ความรู้จัดท าเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ขึ้นเว็บไซด์ หรือส่งให้หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานต่อไป เช่น แผ่นพับ E-book และวารสาร เป็นต้น  

องค์ความรู้ 

เกิดการเรียนรู้และ 
ประสบการณ์ใหม่ 

การน าความรู้ไปใช ้
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โดยมีตัวอย่างการเผยแพร่บนเว็บไซต์การด าเนินงานการจัดการความรู้หน่วยงานของส านักงานอธิการบดี 
https://www.aru.ac.th/ops/?page=research ตัวอย่าง ดังภาพที่ 22 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 22 เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี เผยแพร่การด าเนินงานการจัดการความรู้ 

 
3.5 การก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

จัดการความรู้ ประกอบไปด้วย ประธาน (CKO) ทีมงานหรือกรรมการ และเลขานุการ เป็นต้น ทีมท างาน
อาจจะแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือไม่มีก็ได้ มีข้ันตอนดังนี้ 

3.5.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้หรือ
โครงสร้างทีมงาน KM ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน  
พร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกต าแหน่ง (ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินการให้
ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง) 

3.5.2  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้หรือทีมงาน KM จะต้อง
ด าเนินการตามเป้าหมาย KM  ที่ เลือกไว้ ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง การจัดแบ่งงานและหน้าที่   
ใน Blueprint  for Change เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมขององค์กร 

3.5.3  การพิจารณาคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้หรือโครงสร้าง
ทีมงาน KM  ซ่ึงมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย KM  
ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผน มีกลุ่มบุคลากรที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

3.5.3.1  ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้าง
ทีมงาน KM และร่วมพิจารณาคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเด็น
ความรู้ตามที่ก าหนด 

3.5.3.2  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM  (Work Process 
Owner)  ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น, ผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น 
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3.5.3.3  หน่วยงานข้ามสายงาน  (Cross Functional Unit)  ที่ต้องเกี่ยวข้อง 
และ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย KM เช่น หน่วยงาน IT, ทรัพยากรบุคคล, 
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร ฯลฯ ควรประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานนั้น, ตัวแทนผู้รับผิดชอบหน่วยงาน 

3.5.3.4  หน่วยงาน /บุคคลอ่ืนๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดที่
ต้องการมอบหมาย 

3.6  การก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  (KM Focus Areas and KM Desired 
State) ควรก าหนดให้เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
กลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ซึ่งต้องการจะน ามาใช้ก าหนดเป้าหมาย KM (Desired State)  
ในการก าหนดขอบเขต KM ควรก าหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อกระบวนงาน (Work Process) ก่อน
เป็นล าดับแรก หรือ อาจก าหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในหน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมีแนวทางการก าหนดของเขต KM (KM Focus Areas) 
และเป้าหมาย KM (Desired State) เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถใช้ 
แนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพ่ือจะช่วยรวบรวมขอบเขต KM และน าไปก าหนดเป้าหมาย 
KM และแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานใน 7 ขั้นตอน ซึ่งหน่วยงานจะต้องก าหนดขอบเขตของ KM และ
เป้าหมาย KM ให้ชัดเจน โดยใช้แนวทางในการเลือกกลยุทธ์ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาองค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีแนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM ดังนี้ 

- แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จ าเป็นสนับสนุนพันธกิจ/วิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ในระดับของหน่วยงานตนเอง 

- หรือแนวทางที่ 2 เป็น ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร 
- หรือแนวทางที่ 3 เป็น ปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถน า KM มาช่วยได้ 
- หรือ เป็นแนวทางอ่ืนนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ก็ได้ ที่หน่วยงานเห็นว่า

เหมาะสม    
- หรือ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 

2557 
การก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบ 

การพิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ของระดับคณะ ส านัก และสถาบัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับหลักสูตร  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

ระดับหลักสูตร ไม่มีการประเมินในส่วนของการจัดการความรู้  โดยให้ระดับหลักสูตรด าเนินการตาม 
แผนการจัดการความรู้ของคณะ 
   ระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่  5.1 ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของ 
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน  
การปฏิบัติงานจริง ระดับคณะจะต้องด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิต
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บัณฑิต และ 2) ด้านการวิจัย โดยเทียบเคียงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือน ามาก าหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ คือ 

1) ด้านการผลิตบัณฑิต ประกอบไปด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 
1.1  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการบริหารหลักสูตร (สกอ. 1.1 

คณะ) 
1.2  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (สกอ. 1.2 คณะ) 
1.3  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการอาจารย์ให้มีด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ (สกอ. 1.3 คณะ) 
1.4  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการบริการนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี (สกอ. 1.4 คณะ) 
1.5  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี (สกอ. 1.5 คณะ) 
2) ด้านการวิจัย ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 
2.1  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาระบบและกลไก 

การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1 คณะ) 
2.2  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบการสนับสนุน 

เงินงบประมาณ ส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2 คณะ) 
2.3  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

(บทความวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ต าราหรือหนังสือ ) หรือ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  (สกอ. 2.3 คณะ) 

ระดับส านัก/สถาบัน ตามโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย ส านัก/สถาบัน 
เทียบเท่าคณะ ดังนั้นจะต้องมีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้โดยเทียบเคียงตามเกณฑ์ระดับ
คณะ แตใ่ห้เน้นตามพันธกิจของหน่วยงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ด้านการวิจัย 
1.1 ประเด็นความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบและกลไก 

การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ. 2.1 สถาบัน) 
1.2 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบการสนับสนุน 

เงินงบประมาณส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2 สถาบัน) 
1.3 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

(บทความวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ต าราหรือหนังสือ) หรือ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  (สกอ. 2.3 สถาบัน) 
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2) ด้านการบริการวิชาการ 
2.1 ประเด็นความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนากระบวนการใน 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1 สถาบัน) 
3) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1 สถาบัน) 
4) ด้านการบริหารจัดการ 
  4.1 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลการด าเนินงานตาม

พันธกิจของหน่วยงาน (เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ด้านแผนงาน ด้านบุคลากรและการบริหารงาน ด้านการเงินงบประมาณ ด้านความเสี่ยง ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ ด้านการพัฒนางานสารบรรณ เป็นต้น) 

 หลังจากนั้นรวบรวมแนวคิดการก าหนดขอบเขต KM กรอกขอบเขต KM รวบรวมลงใน
แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ  

3.7  แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดัน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  เป็นแบบฟอร์มที่เขียนถึงขอบเขต KM พิจารณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของระดับหน่วยงานตนเอง ระบุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด และประเด็น
หัวข้อองค์ความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งเป็นประเด็นทั้งหมดที่คณะกรรมการการจัดการความรู้หรือทีมท างาน KM ที่ได้
จากการปรึกษาหารือ  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 23 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2  
มีระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 1. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึง
พอใจ 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, 
Flow chat)   
3. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ  
4. เทคนิคการประสานงานดีที่ 
5. การบริหารเวลาและงบประมาณ 
6. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน  
การคลัง และพัสดุ 
7. การเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  
การคลัง และการพัสดุ 
8. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
9. การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน 
 
 
 

เป้าหมายที่ใช้
วัดผลการ

ด าเนินงานหรือ
ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนของ

แต่ละ
หน่วยงาน 

 

จุดหมายปลายทาง 
หรืออนาคตที่จะชี้วัด

ถึงความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานท่ีแสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จ
ของเป้าประสงค ์
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ภาพที่ 23 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
    10. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 

11. การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
12. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
13. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
14. การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การประเมิน
รายบุคคล 
15. เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการ 
16. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 

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

(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) (CKO) 
…24…/…ธันวาคม…/……2561…… 

 

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

(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

…24…/…ธันวาคม…/…2561…… 
 

 
ภาพที่ 23 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติงานสอดคล้อง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานหรือพันธกิจ
หน่วยงาน 

73 
 



74 
 

 

 
 

 

3.8 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เมื่อ
จ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ให้ลงข้อมูลต่างๆ  
ตามแบบฟอร์มที่ 2 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการวางแผนการท างานตามกระบวนการการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน 
คือ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ การเรียนรู้ โดยแบบฟอร์มที่ 2 จะต้องเขียนถึง
กิจกรรมการจัดการความรู้ว่าจะด าเนินการอย่างไร ก าหนดระยะเวลาช่วงไหนในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีตัวชี้วัด
การบรรลุของกิจกรรม มีการก าหนดเป้าหมายของกิจกรรม ก าหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเราจะด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 
กับกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ ดังภาพที่ 24 
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้       
 1.1 จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการประจ า
ส านักงาน และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงาน
อธิการบดีเพ่ือบ่งชี้ความรู้และพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยคัดเลือกว่าจะใช้เครื่องมืออะไร ขณะนี้
เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย และ
ประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการจัดการความรู้ต้องมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรต่อไป 

ธันวาคม 
2561 

มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

17
ประเด็น 

คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู้ 

CKO  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้       
 2.1  ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง 

2.2  จัดกิจกรรม KM เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็น โดยการถอดองค์ความรู้
ของแต่ละบุคคลจ านวน 8 ครั้ง โดยกระบวนการแลกเปลี่ยน 
 

มกราคม 
2562 

จ านวนครั้ง 
ในการ
แลกเปลี่ย
นเรียนรู้ 

8 ครั้ง คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู้ 

CKO  
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 เรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการก าหนดแนวทาง
และขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/จุดบกพร่องที่ควรแก้ไข/การตั้งเป้าหมาย
รว่มกัน/การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตามและประเมินผล จ าเป็นต้อง
มีองค์ความรู้อะไรบ้าง มีผลลัพธ์ผู้รับบริการ ดังนี้ 
1) ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  
2) ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
3) ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 

      

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ       
 3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้/กิจกรรมถอดองค์ความรู้มาจัดให้

เป็นระบบ พร้อมแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารบัญ สรุปประเด็นที่
จ าเป็น และที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีประเด็นดังนี้ 
1) แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
2) ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  
3) ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
4) ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์

2562 

จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

4 
ประเด็น 

คณะกรร
มการ 
การ
จัดการ
ความรู้ 

CKO  
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4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้       
 4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ น ามาปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ปรับแก้ไขภาษาและปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 
1 หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการด าเนินงาน KM เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็นความรู้ส าคัญแต่ละด้าน 
4.2 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์
ความรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์จากบุคลากรภายนอก และผู้น าคู่มือ
ไปใช้ประโยชน์ น าประเด็นสาระส าคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
มาเพ่ิมเติมในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงครั้ง
ที่ 2เพื่อให้ได้เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

กุมภาพันธ์-
เมษายน 
2562 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

5 การเข้าถึงความรู้       
 5.1 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ในรูปแบบสารสนเทศ เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ แผ่นพับ 
และจัดบอร์ด ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวด  

พฤษภาคม 
2562 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 
ช่องทาง 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้       
 6.1 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้น าไปให้บุคลากรอ่ืนใน

ส านักงานอธิการบดี และคณะ ส านัก/สถาบันอ่ืน ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการในหน่วยงาน และจัดท าเป็นเอกสารแผ่นพับ
แจก 

พฤษภาคม 
2562 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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96 
 

 

 
 

 

7 การเรียนรู ้       
 7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการน าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ที่

ได้จัดการความรู้เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 
และน าความรู้ที่ ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรได้น าไปใช้ประโยชน์และ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในการท างานต่อไป 
7.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย 

มิถุนายน 
25612 

แนวปฏิบัติที่
ดี/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้จาก
การปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

 
 

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

   (CKO) 

 
 

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

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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3.9  แบบฟอร์มที่  3 แบบฟอร์ม KM กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process)  
เป็นการบ่งบอกถึงวิธีการสู่ความส าเร็จ เมื่อด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิจารณา
ทบทวนว่าทั้ง 7 ขั้นตอนของการจัดการความรู้นั้น อะไรที่ท าให้การจัดการความรู้ครั้งนี้ส าเร็จ แล้วน า
รายละเอียดที่ได้ลงในแบบฟอร์มที่ 3 โดยมีวิธีอะไรที่ท าให้การจัดการความรู้ครั้งนี้ส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นกิจกรรมแปลกใหม่ เช่น สภากาแฟ เนื่องจากเป็นการประชุมที่ไม่เป็นทางการ มีรูปแบบผ่อนคลาย  
ไม่ตึงเครียด เป็นกันเอง เป็นต้น 
 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ ดังภาพที่ 25 

  



98 
 

 

 
 

 

 
 
แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired 
State) 

ร้อยละ 100 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหา

ความรู้ 
จัดการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อระดม
ความคิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับ
การคัดเลือกประเด็นความรู้ 
กิจกรรม และวิธีการได้มาซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แบบสภากาแฟ 

ธันวาคม 
2561 

มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

17 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ 
และจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ เพื่อถอดองค์
ความรู้จากในตัวบุคคล โดย
ใช้วิธีการพูดคุย สอบถาม
ประสบการณ์ ความส าเร็จ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
2562 

จ านวนครั้ง
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ถอดองค์
ความรู้ 8 
ครั้ง 
และ เวที
แลกเปลี่ยน

คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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ปัญหาอุปสรรคในการ
ท างาน 

เรียนรู้ 1 
ครั้ง 

3 การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

หาตัวแทนในกลุ่มเป้าหมาย
ที่สามารถฟังข้อมูลและ 
จับใจความได้อย่างรวดเร็ว
ในการจัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้
จากการพูดคุย สนทนา  

มีนาคม 2562 จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

4 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

4 การประมวลผลและ
กรั่นกรองความรู้ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษา เนื้อหา จัดรูปแบบให้
ถูกต้อง 

มีนาคม-
เมษายน 2562 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คอมพิวเตอร์ - KM Team  

5 การเข้าถึงความรู้ เลขานุการน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ไปเผย
บนเฟสบุ๊ค ARU KM / ARU 
QA /แผ่นพับ 

เมษายน-
พฤษภาคม 
2562 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 ช่องทาง คอมพิวเตอร์ - KM Team  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

เลขานุการท าบันทึก
ข้อความส่งแผ่นพับความรู้
ไปยังหน่วยงานระดับคณะ 
ส านัก/สถาบัน 

พฤษภาคม 
2562 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับ
ความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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7 การเรียนรู้ เลขานุการจัดท า
แบบสอบถาม เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็น และติดตามผล
เกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้
ในการท างาน การต่อยอด
ผลงาน 

พฤษภาคม 
2562 

แนวปฏิบัติ
ที่ดี/คู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง คอมพิวเตอร์ - KM Team  

 
 

 
 

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

     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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3.10 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) มีวิธีการอะไรบ้างที่แปลกใหม่ท่ีท าให้กระบวนการการจัดการความรู้ส าเร็จ 
บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นวิธีการที่จะท าให้การท างานได้ดียิ่งขึ้น สนุกกับการท างาน มีแรงขับใน 
การพยายามที่จะท างานให้ได้ดีที่สุด เราจะต้องกลั่นกรองและทบทวนแล้วเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรน า 
ลงจัดท าในแบบฟอร์มที่ 4 เมื่อจัดท าตามรายละเอียดขอบแบบฟอร์มที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และลงนามในแบบฟอร์ม ดั 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ดังภาพที่ 26 
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แบบฟอร์มท่ี 4 แบบฟอร์ม KM กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ประชุมโดยพร้อมเพรียง
จัดในรูปแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  พูดคุยอย่างเป็น
กันเอง คุยประสบการณ์
สบายๆ ไม่เครียด สภา
กาแฟ มีอาหารว่าง และ
น้ าดื่มไว้รับรอง ซึ่งจะเป็น
น้ าหวานที่สอบถามกับ
คณะกรรมการว่ าชอบ
หรืออยากดื่มน้ าอะไร 

จ านวน
ประเด็นของ
ความรู้ 
 

1 องค์ความรู้ ได้ข้อมูลการ
พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

- สถานที่ในการจัด
ประชุมในรูปแบบ
ของสภากาแฟ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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2 การสื่อสาร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง ส านัก/สถาบัน 

ได้ข้อมูลที่
ได้รับการ
กลั่นกรอง
จ านวน 1 
เล่ม 

ได้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบ
สมบูรณ์ 

ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ส านัก/สถาบัน 

องค์ความรู้การ
พัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการโดยเน้น
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงาน 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

3 กระบวนการ
และเครื่องมือ 

- จัดท าหนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- face book 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูล
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ผู้เข้าร่วม
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 
80 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 
ส านัก/สถาบัน 

- หนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- Face-book 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

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

องค์ความรู้ที่
ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

เอกสารฉบับ
สมบูรณ์ 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

- เอกสารฉบับ
สมบูรณ์องค์ความรู้
เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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5 การวัดผล จัดท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงานของผู้น าคู่มือฯ 
ไปใช้ 

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 80 ผู้รับบริการ
ภายในส านักงาน
อธิการบดี  

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
 

6 การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล 

- - - - - - - 

 
 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ :  ……………………………………(CEO/ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
                                                                                                                                         (นางลักขณา  เตชวงษ์) 
                                                                                                                                    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้ เป็นส่วนที่หน่วยงานระดับ
คณะ ส านัก/สถาบัน จะต้องรวบรวมจัดท าเป็น “รายงานผลการจัดการความรู้” ของหน่วยงาน โดยจัดท าตาม
รูปแบบที่งานประกันคุณภาพก าหนดให้ เพ่ือให้มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ดังนี้ 

2.1 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้  หน่วยงานจะต้องสรุปและ
จัดท ารูปเล่มสวยงาม ตามรูปแบบที่ก าหนดให้แล้วจัดส่งมายังงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โดย
จัดส่งมาตามกรอบระยะเวลาในปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ในช่วงเดือนเมษายน  ซึ่งมี
ส่วนประกอบในเล่มรายงานการจัดการความรู้ ดังนี้ 

2.1.1 ปก 
2.1.2 ค าน า 
2.1.3 สารบัญ 
2.1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปี 
2.1.5 นโยบายการจัดการความรู้ 
2.1.6 แบบฟอร์มที่ 1 
2.1.7 แบบฟอร์มที่ 2 
2.1.8 แบบฟอร์มที่ 3 
2.1.9 แบบฟอร์มที่ 4 
2.1.10 แบบฟอร์มที่ 5 
2.1.11 สรุปกระบวนการด าเนินงานการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 
2.1.12 รายงานผลการด าเนนงานการถอดองค์ความรู้ 
2.1.13 สรุปเทคนิคเคล็ดลับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
2.1.14 กิจกรรมเสนอแนะ 
2.1.15 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปี 
2.1.16 ภาคผนวก เช่น ประมวลภาพกิจกรรม เป็นต้น 

2.2 แบบฟอร์มการปฏิบัติงานหรือท างาน ส่วนนี้งานประกันคุณภาพจะจัดท าแบบฟอร์ม
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน ในการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดการ
ความรู้ ซึ่งนักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพ จะเป็นผู้ออกแบบฟอร์ม และจัดส่งไปยังหน่วยงานและ 
ผู้ประสานงานของหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน โดยจัดส่งเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF โดยจัดส่งไป
ยังหน่วยงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีแบบฟอร์ม 5 แบบฟอร์ม ดังนี้ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ดังภาพที่ 27  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ดังภาพที่ 28 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการ

จัดการความรู้ (KM Process) ดังภาพที่ 29 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 4 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการ

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ดังภาพที่ 30 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 5 : แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้  
ดังภาพที่ 31 

 
 

แบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน : (ระบุ)…………………………………………………………………….. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น 

ต่อการปฏิบัติราชการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

ภาพที่ 27 แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดัน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
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แบบฟอร์ม 2 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อหน่วยงาน : (ระบุ)...............................  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (ระบุ)...............................  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (KM) : (ระบุ)...............................  
ตัวช้ีวัด (KPI) : (ระบุ)...............................  
เป้าหมายของตัวชี้วัด : (ระบุ)...............................  

ล าดับ 
กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  สถานะ หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         

ผู้ทบทวน :  …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 
            ………………/…………………../………………….. 

ผู้อนุมัติ :  …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 
            ………………/…………………../………………….. 

 
 

ภาพที่ 28 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
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แบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : (ระบุ)............................... 
เป้าหมาย KM (Desired State) :  (ระบุ)...............................         หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 
(ระบุ)............................... 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้         
2 การสร้างและแสวงหาความรู้         
3 การจัดความรู้ในเป็นระบบ         

4 
การประมวลผลและกรั่นก
รองความรู้ 

     
   

5 การเข้าถึงความรู้         

6 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

     
   

7 การเรียนรู้         
 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ :  …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 

 
 

ภาพที่ 29 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
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แบบฟอร์ม 4 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหน่วยงาน :  
เป้าหมาย KM (Desired State) :                                                     
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 

 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 
การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

     
   

2 การสื่อสาร         
3 กระบวนการและเครื่องมือ         
4 การเรียนรู้         
5 การวัดผล         

6 
การยกย่องชมเชยและ 
การให้รางวัล 

     
   

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

 
 

ภาพที่ 30 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
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แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 

 
รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมการถอดองค์ความรู้ 
หน่วยงาน     . 

ประเด็นความรู้        . 
 ----------------------- 

มีสมาชิก   คน 
 
คนที่ 1 ชื่อ-สกุล                . ประธาน 
คนที่ 2 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 3 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 4 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 5 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 6 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 7 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 8 ชื่อ-สกุล                 . กรรมการ 
คนที่ 9 ชื่อ-สกุล                           .เลขานุการ จับเวลา 
คนที่ 10 ชื่อ-สกุล                 .เลขานุการ พิมพ์/จดบันทึก 
 
ครั้งที ่                 .  วันที่             /                    /               . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
             
 
 

ภาพที่ 31 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
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ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            
            . 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 
            
            
            . 
 
 
 

ภาพที่ 31 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ (ต่อ) 
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5.2  การจัดท ารูปเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ เมื่อรวบรวมเนื้อหาและ
พิมพ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดท ารูปเล่มร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ให้สวยงาม  โดย
ตรวจสอบค าผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง วรรคเว้น ตรวจสอบหลักภาษาทางวิชาการ น่าอ่าน ออกแบบปกให้
สวยงาม และบันทึกไฟล์เอกสารแต่ละส่วน เพ่ือให้ง่ายต่อการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาและเรียงหมายเลข
หน้าได้ง่าย เช่น ปก  ค าน า สารบัญ เนื้อหา และ ภาคผนวก (ค าสั่ง ปฏิทิน และนโยบายการจัดการความรู้) 
เป็นต้น ตัวอย่างปก ดังภาพที่ 32 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่ำง) 
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ภาพที่ 32 ตัวอย่าง ปก ร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ที่แม่นย า จะท าให้กระบวนการจัดการความรู้ไม่ถูกต้องตามข้ันตอน
ที่เป็นระบบ  
 

แนวทางแก้ไข : 
  ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ก่อนที่จะด าเนินการจัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการ
การจัดการความรู้ จะต้องศึกษาหาความรู้  เช่น กฎหมาย ที่มา และความส าคัญของการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ให้เข้าใจอย่างแท้จริงถูกต้องตามกระบวนการการจัดการความรู้ เนื่องจากคู่มือการพัฒนา
กระบวนการการจัดการความรู้ เป็นคู่มือที่จะต้องให้หน่วยงานทุกหน่วยงานน าไปใช้ในการด าเนินงาน  
การจัดการความรู้จนให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นเครื่องมือใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน  
 

ข้อเสนอแนะ : 
 ผู้ที่จะต้องจัดท าร่างคู่มือฯ ควรเป็นผู้ที่ด าเนินการการจัดการความรู้มาสักระยะ ประมาณ 

1-2 ปี เพราะจะเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานจริงจะพบจุดบกพร่องแต่ละกระบวนการว่าจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนา
ส่วนงานไหนเพ่ือให้เหมาะสมกับองค์กร เนื่องจากแต่ละขั้นตอนการท างานมีปัญหาและแนวทางแก้ไขที่
แตกต่างกันไปตามบริบทของหน่วยงาน  
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ขั้นตอนที่ 6 น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การน าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ เป็นการน าเสนอเล่มคู่มือ 
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา พิจารณาให้ข้อเสนอะแนะในการปรับปรุงคู่มือฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

6.1  แจ้งวาระการประชุมเพื่อน าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
เมื่อจัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว 

ล าดับต่อไปคือจะต้องน าเข้าวาระการประชุม  โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ในวาระเพ่ือพิจารณา ซึ่งงานประกันคุณภาพ ก าหนด 
การประชุมตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ 1 เดือนต่อครั้ง ดังนั้น จึงต้องน าเรื่องเข้าที่ประชุม
ล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันท าการ โดยนักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ ต้องแจ้ง
ด้วยวาจาไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ พร้อมพิมพ์เล่มร่างคู่มือฯ และไฟล์ PDF  
ส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าเข้าที่ประชุมและจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ต่อไป 

6.2  น าเสนอร่างคู่มือฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.2.1  การน าเสนอคู่มือต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เป็นการน าร่างคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งประธานกรรมการ คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เลขานุการ คือ หัวหน้า
งานประกันคุณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ คือ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ กรรมการ คือ รองคณบดี รอง
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบันผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน โดยนักวิชาการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ร่างคู่มือฯ เป็น PDF ให้เจ้าหน้าที่งาน
บริหารทั่วไป ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพ่ือบรรจุเข้าไปในเล่มเอกสารประกอบการประชุม โดยบรรจุ
ในวาระเพ่ือพิจารณา เมื่อถึงวันประชุม นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบจะต้องน าเสนอวาระต่อคณะ
กรรมการฯ  โดยจัดท าสรุปเนื้อหาสาระส าคัญของร่างคู่มือฯ เช่น  

- สรุปส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- สรุปส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้ 
- แจ้งแบบฟอร์มที่คณะ ส านัก/สถาบัน ที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
- แจ้งการเผยแพร่เมื่อร่างคู่มือได้รับความเห็นชอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วจะ

เผยแพร่คู่มือไปยังหน่วยงานและบนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 
6.2.2 กรณีคณะกรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นักวิชาการศึกษาจะต้อง

จัดท าหนังสือขอความเห็นชอบพร้อมแนบแบบฟอร์มขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมในข้อ 6.2.1  ดังนี้  

ตัวอย่างขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 33 และ
แบบฟอร์มขอความเห็นชอบ ดังภาพที่ 34 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี โทร 1553 
ที ่ ศธ 0550.1.2/ว 100     วันที่  16 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

เรียน คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
  ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น จึงได้จัดท าคู ่มือ 
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและสามารถด าเนินการการจัดการความรู้ได้ตามกระบวนการอย่างถูกต้อง 
 

 ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2547 ม.37 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรบัผิดชอบงานในคณะ ม.41  ให้ผู้อ านวยการ

สถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1293/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
งานประกันคุณภาพ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แล้วส่งแบบขอความเห็นชอบฯ กลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันศุกร์ที่ 23 
พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการ 
 
  
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล)  

         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
16 พ.ย.61 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
16 พ.ย.61 
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แบบฟอร์ม 
ขอความเห็นชอบ  

(ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ชื่อ-สกุล .......................................................................ต าแหน่ง............................................... ............ 
 
ภาพรวมของ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  เห็นชอบ 
  ไม่เห็นชอบ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. .............................................  
............................................................................................................................. .............................................  

 
 
                                            ลายมือชื่อ………………………………………. 
                                            (……………………………………………………..) 

                                                      วัน/เดือน/ปี.......................................... 
 
 

ภาพที่ 34 แบบฟอร์ม ขอความเห็นชอบ  
(ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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6.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา :  
1) การจัดท าร่างคู่มือฯ เข้าท่ีประชุมไม่ทันกับการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมไปยัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เล่มคู่มือฯ จะอยู่นอกวาระเอกสารการประชุม ท าให้คณะกรรมการฯ ไม่ได้
พิจารณามาก่อนการประชุม จึงเกิดความล่าช้าในการพิจารณาวาระ 

2) การแจ้งคู่มือล่าช้าไม่ทันรอบการประชุมท าให้การด าเนินงานการจัดการความรู้ใน
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ไม่ถูกต้องตามกระบวนการการจัดการความรู้ 

3) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีปัญหา
หากองค์คณะบุคคลหรือกรรมการมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ท าให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือฯ  
ไมค่รบถ้วน 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
1) ให้ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ก่อนการเริ่ม

กระบวนการการจัดการความรู้ 
2) วางแผนและจัดท าคู่มือฯ ให้เสร็จล่วงหน้าก่อนคณะ ส านัก/สถาบัน จะด าเนินงาน 

การจัดการความรู้  
3) ส่งแบบขอความเห็นชอบฯ คู่มือฯ ไปยังคณะกรรมการฯ เพ่ือให้คณะกรรมการได้

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แล้วส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพภายหลัง 
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ควรด าเนินงานตามกระบวนการต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ให้เป็นไปตาม
ปฏิทินการจัดการความรู้ 
  



100 
 

 

 
 

 

ขั้นตอนที่ 7 แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
หลังจากได้น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการพัฒนา

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เรียบร้อยแล้ว  จะได้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและ 
จากคณะกรรมการ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้จะต้องน าข้อเสนอแนะจากองค์
คณะบุคคลมารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าไปปรับแก้ไขร่างคู่มือฯ ให้ครบถ้วน  

7.1  รวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เรียบร้อยแล้ว ให้น าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่น ประเด็นเรื่องซ้ าๆ กัน ประเด็นหลักวิชาการ 
ค าผิด หลักการข้อกฎหมาย ให้ท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วน ตัวอย่างดังภาพที่ 35 
 
 

คณะกรรมการ 
ภาพรวม 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

1  - ไม่มี 
2  - ควรตรวจสอบเลขไทยและเลขอารบิก 

ปกควรปรับตัวอักษรให้เล็กลง 
3  - ควรปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน

หน้า 9 
4  - ปกไม่ควรสีฉูดฉาด 
5  - ปรับเนื้อหากับเลขสารบัญให้ตรงกัน 
6  - ไม่มี 

7  - ไม่มี 

8  - ไม่มี 

9  - ไม่มี 

10  - ไม่มี 

 
 

ภาพที่ 35 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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 7.2  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามประเด็นของคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แต่ละท่านอาจมีข้อเสนอแนะ 
ที่ซ้ าๆ กัน ประเด็นเหมือนกันเรื่องที่คล้ายๆ กัน ให้รวบรวมเป็นข้อเดียวกัน โดยจะแยกตามประเด็นดังนี้ 

- ปก 
1) ควรปรับตัวอักษรให้เล็กลง 
2) ไม่ควรเป็นสีฉูดฉาด 

 
- ค าน า 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

- สารบัญ 
 ปรับเนื้อหากับเลขสารบัญให้ตรงกัน 

 
- ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบข้อกฎหมายในหน้า 9 
 

- ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้  และแบบฟอร์ม 
การปฏิบัติงานหรือท างาน 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

- อ่ืนๆ  
1) ตรวจสอบ ค าผิด 
2) ตรวจสอบเลขไทยและเลขอารบิก 

 
 7.3  ปรับแก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 ให้ท าการแก้ไขตามประเด็นของคณะกรรมการให้ครบถ้วน ตรวจสอบค าผิดและแก้ไขทุกหน้า  
การตัดค าตามหลักวิชาการ จัดรูปแบบให้สวยงาม ตรวจสอบเลขหน้า และอ่านตรวจสอบอีกครั้งก่อนพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์หรือเผยแพร่ 
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7.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา :  
1) ไม่มีความรู้ในการจัดรูปแบบเอกสารคู่มือปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
2) ไม่มีความรู้ในการจัดรูปแบบเอกสารตามหลักวิชาการ เช่น การตัดค า การจัดรูปแบบ

เอกสารในโปรแกรมไมโครชอร์ฟเวิร์ด การใส่เลขหน้าเอกสารอัตโนมัติ เป็นต้น  
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
1) ศึกษาหาความรู้รูปแบบการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) ควรให้นักวิชาการศึกษาที่อยู่ในสังกัดงานประกันคุณภาพ คนอ่ืนช่วยอ่านทบทวนอีก

รอบก่อนเผยแพร่ 
 
ข้อเสนอแนะ : 

 ก่อนการจัดท าเผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ควรตรวจสอบความ
เรียบร้อยของการพิมพ์ เช่น การพิสูจน์อักษรให้ถูกต้อง รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง สารบัญ และจัดท าให้ชัดเจน 
สวยงาม เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 8  จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 
 เมื่อด าเนินการปรับแก้ไขคู่มือฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
ด าเนินการจัดท ารูปเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์  
 8.1  รวบรวมเนื้อหาคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 

การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดของเล่มคู่มือฯ เมื่อท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้วให้ตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดเก็บเป็นทั้งไฟล์ word และ 
PDF   

8.2  จัดท ารูปเล่มเอกสารคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 
หลังจากรวบรวมเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว จะจัดท ารูปแบบให้สวยงาม อ่านค าผิด ทบทวนอีกสัก 2 

รอบก่อนพิมพ์ และน าเสนอเล่มคู่มือฯ ผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามล าดับ เพ่ือให้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ก่อนส่งเล่มคู่มือฉบับสมบูรณ์ไป
ยังร้านถ่ายเอกสาร เพ่ือพิมพ์จัดท ารูปเล่ม โดยจัดส่งเป็นไฟล์ PDF 

8.3  น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
น าเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน 
 
8.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา :  
คู่มือฯ มีค าผิดและรูปแบบไม่ถูกต้อง 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
- ควรตรวจสอบค าผิดและรูปเล่มรูปเล่มคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ 

และเผยแพร่ เพราะหากยังมีค าผิดหรือรูปแบบไม่ถูก จะบ่งบอกถึงการที่ผู้จัดท าไม่รอบคอบ  
- นักวิชาการศึกษา ในสังกัดงานประกันคุณภาพ ควรอ่านและตรวจสอบก่อน 

การเผยแพร่ 
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ควรเสนอเล่มคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ ผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ และผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนมีการเผยแพร่ทุกครั้ง  
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ขั้นตอนที่ 9 ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

หลังจากจัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ไปยังระดับ
คณะ ส านัก/สถาบัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 9.1  แจ้งวาระการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ 

น าเสนอคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วาระเพ่ือทราบ และชี้แจงในที่ประชุม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยการประชุมจะมีปฏิทินการด าเนินงาน  
ซึ่งก าหนดจัดประชุม 1 เดือนต่อครั้ง ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุม ดังภาพที่ 36 

 

 

 

 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ครั้งที่ 5/2561 

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนนิงานประกันคณุภาพการศกึษา ครั้งที่ 5/2561 
งานประกนัคณุภาพ กองนโยบายและแผน มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

E-mail : QAARU@hotmail.com  
โทรภายในต่อ 1551 (เบญจลกัษณ์), 1552 (เดือนเพญ็), 1553 (นันทนา), 1554 (วภิา) 

 
 
 

ภาพที่ 36 ปก เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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ภาพที่ 37 ระเบียบวาระแจ้งเพ่ือทราบ คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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9.2  เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ก่อนการประชุมเพ่ือชี้แจงคู่มือฯ จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ท าไมต้องจัดท าคู่มือ ท าไมต้องมีการจัดการความรู้ในองค์กร รวมถึงคู่มือมีกี่ส่วน แต่ละส่วนส าคัญอย่างไร 
และให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างไร เราจะต้องรู้จริงในทุกๆ 
ส่วนของคูม่ือฯ เพ่ือที่จะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ถูกต้อง 

9.3  จัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

การจัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จะต้องประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ซึ่งหากจะน าเรื่องเข้าไม่
ว่าจะเป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบหรือเรื่องเพ่ือพิจารณา จะต้องส่งเอกสารและสาระส าคัญให้กับเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันท าการ ซึ่งจะท าการแจ้งด้วยวาจา พร้อมพิมพ์เล่มคู่มือฯ และ
ไฟล์ PDF ส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าเข้าวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา  

9.4  ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จะท าการชี้แจงความเป็นมาความส าคัญของการจัดท าคู่มือฯ และการน าคู่มือฯ เพ่ือใช้ประกอบ 

การด าเนินงานการจัดการความรู้ภายในคณะ ส านัก/สถาบัน ในที่ประชุม โดยแจ้งความส าคัญของแต่ละส่วน 
ดังนี้ 

-  ที่มาและความส าคัญของการจัดการความรู้ คือ เป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
ข้อ 5 การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

- ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความหมาย ประเภท กระบวนการการจัดการ
ความรู้ ตัวอย่างการด าเนินงานการจัดการความรู้ และตามแบบฟอร์มการจัดการความรู้ 

- ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้ ส่วนนี้ให้หน่วยงานคณะ 
ส านัก/สถาบัน จะต้องจัดท าเป็นรูปเล่มสรุปการจัดการความรู้ตามรูปแบบส่วนประกอบที่งานประกัน
คุณภาพก าหนดไว้ และแบบฟอร์มการปฏิบัติงานหรือท างาน เป็นแบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ที่งานประกันคุณภาพออกแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ 
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9.5  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา :  
การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการ

ความรู้ หากผู้จัดท าคู่มือขาดความรู้จะท าให้คณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานการจัดการความรู้ไม่ตรงตาม
กระบวนการที่ถูกต้อง  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
ผู้จัดท าคู่มือควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชัดเจนในกระบวนการการจัดการ

ความรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ผู้จัดท าคู่มือหรือผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ภาพรวมของมหาวิทยาลัย จะต้องศึกษา 
หาความรู้เพ่ิมเติมทั้งในอินเตอร์เน็ตและคู่มือการจัดการความรู้ของสถาบันอ่ืน และเข้าร่วมงานการจัดการ
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้มีแนวคิดแตกต่าง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการการจัดการความรู้ 
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ขั้นตอนที่ 10 เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  ไปยังระดับคณะ 
ส านัก/สถาบัน 

การ เผยแพร่ คู่ มื อการ พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
มีวิธีการเผยแพร่หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 
 10.1  เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ แบบออนไลน์ 

น าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ แบบออนไลน์ มี 3 ช่องทาง คือ 
1) เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 

https://www.aru.ac.th/home.php 
2) เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU QA มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 
3) เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตัวอย่างเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ดังภาพที่ 38 
ตัวอย่างเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU QA ดังภาพที่ 39 
ตัวอย่างเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM ดังภาพที่ 40 
 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 38 เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 
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ภาพที่ 39 เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU QA มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 40 เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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10.2 เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ โดยการส่งเป็นแบบบันทึก
ข้อความภายใน ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน 

จะต้องจัดท าบันทึกข้อความภายในแจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน โดย
จะต้องด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานภายใน 3 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการเห็นชอบคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมแนบเล่มคู่มือฯ ไปพร้อมบันทึกข้อความ 

ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 41 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โทร 1553 
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/ว 112   วันที่   16 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง แจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

เรียน    คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน และ ผอ.กอง 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบและให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นั้น 

 

ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2557 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในคณะ มาตรา 41 ให้

ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
งานประกันคุณภาพ จึงขอแจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจรญิผล) 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 

(น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
16 พ.ย. 61 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชยั) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
16 พ.ย. 61 
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10.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา :  
- การเผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  ไปยังบุคลากรและ

หน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน หากเผยแพร่โดยแบบบันทึกข้อความแจ้งและประชาสัมพันธ์ จะไม่สามารถ
ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

- ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค การแนบไฟล์หรืออัพโหลด
ข้อมูลบนเฟสบุ๊ค  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
- ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แบบออนไลน์ จัดท าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ  

e-book เนื่องจากสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา 
- ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ การใช้เฟสบุ๊ค การอัพโหลด

ข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลบนเฟสบุ๊ค  
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดท าผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ แบบ
ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี เช่น จัดท าเป็น e-book, คลิบวิดีโอน าเสนอ เป็นต้น เพ่ือง่าย สะดวก ในการเข้า
ชมและสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาที่ต้องการ  

  

ภาพที่ 41 บันทึกข้อความ แจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ขั้นตอนที่ 11 ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
   การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เป็นการติดตาม 
ผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วนงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทิน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ มีข้ันตอนดังนี้ 

11.1 ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน งานประกันคุณภาพ

ได้ก าหนดไว้ จะต้องติดตามผลการด าเนินงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ คือ ระยะที่ 1 เป็น 
การติดตามการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 และ ระยะที่ 2 เป็นการติดตาม
การด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 ตามแบบฟอร์มที่งานประกันคุณภาพได้
จัดท าไว้เพ่ือให้คณะ ส านัก/สถาบัน มีรูปแบบในการรายงานผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วส่งกลับมายัง
งานประกันคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องจัดท าหนังสือบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ให้
หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยรูปแบบหนังสือบันทึกข้อความ
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งจะต้องท าไปถึงหน่วยงานล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ที่ส าคัญหนังสือ
บันทึกข้อความจะต้องระบุวันเวลาที่จะต้องให้คณะ ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ กลับมายังงานประกันคุณภาพให้ชัดเจน เช่น กรุณาส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 
27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้น  

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้  ดังภาพที่ 42  
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โทร. 1551, 1552, 1553, 1554  
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/89       วันที่  12 มีนาคม 2562 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 

2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   

 

เรียน คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน  
 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง  
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้หน่วยงาน 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก และสถาบัน  

 

ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2557 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในคณะ มาตรา 

41 ให้ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
ดังนั้น งานประกันคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่แนบมา
พร้อมนี้  แล้วส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่  27 มีนาคม พ.ศ. 2562  เพ่ือให้ 
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล) 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 42 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

(น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
12 มี.ค. 62 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชยั) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
12 มี.ค. 62 
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ทั้งนี้ หนังสือบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ จะต้องแนบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (แบบฟอร์มของ
ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 3 ข้อ 3.3 ติดตามผลการด าเนินงาน) ไปพร้อม
กับหนังสือบันทึกข้อความ และส่งไฟล์ Word แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ไปยัง 
ผู้ประสานงานของคณะ ส านัก/สถาบัน ทางช่องทางที่ติดต่อได้สะดวก เช่น ไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว เฟสบุ๊ค 
อีเมล์ เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค ARU KM และเผยแพร่บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ เป็นต้น  

11.2 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมรายงานผล

การด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน พร้อมทั้งตรวจสอบการด าเนินงาน ของแต่ละ
หน่วยงานว่าบรรลุตามแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม ่ดังนี้ 

- หน่วยงานอะไร  
- รายงานครบตามประเด็นในแบบฟอร์มหรือไม่ เช่น ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มี, หลักฐาน

ประกอบ และ ทดสอบ ลิงก์ หรือ URL ของหลักฐานประกอบ เป็นต้น  
- กรณีรายงานไม่ครบ ติดปัญหาอุปสรรคอะไร หากหน่วยงานไม่ระบุชัดเจนให้ประสานงาน

กลับไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานเพ่ือสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ชัดเจน จะได้หา
แนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

โดยตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ระยะที่ 1 ดังภาพที่ 43 
รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ระยะที่ 2 ดังภาพที ่44  
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 

หน่วยงาน (ระบุ) ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 ท บ ท ว น น โ ย บ า ย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
การจัดการความรู้ 

 - นโยบาย  
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การการจัดการความรู้ 
- ปฏิทินการจัดการความรู้ 

https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

2 ถ่ ายทอดนโยบาย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
การด าเนินงานการ
จัดการความรู้ ไปสู่
คณะ ส านัก/สถาบัน 

 - รายงานการประชุมของ
หน่วยงาน 
- ลิงก์หรือURL เผยแพร่
นโยบาย ค าสั่ง และปฏิทิน
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/qa/ 

3 ทบทวนแผ น ก า ร
จัดการความรู้  KM 
ของหน่วยงาน 

 แผนการจัดการความรู้ KM https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

4 ก า ร ด า เ นิ น ง า น
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 8 
ค รั้ ง ต่ อ ป ร ะ เ ด็ น
ความรู้ 

 จ านวนครั้ งของกิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ พร้อมแนบ
ลิ ง ก์ ห รื อ  URL เ ผ ยแพร่
กิจกรรมถอดองค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/ops/images/pdf/
Report-KM-
OfficePresident256
3%20(1).pdf 

 
 

ภาพที่ 43 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะท่ี 1  
(1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) ส านักงานอธิการบดี 
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 

หน่วยงาน (ระบุ) คณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 การด าเนินงานกิจกรรม
การถอดองค์ความรู้ อย่าง
น้อย 8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู ้

 จ านวนครั้งของกิจกรรมถอด
องค์ความรู้  พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL เผยแพร่กิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/Re
port%20KM2562Of

fiecPresident.pdf 
2 จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีที่

ได้จากกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ 

 คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/se
rvice.pdf 

3 คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้และคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ด ี

 - รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ 7 
กระบวนการ 
- คู่มือหรือแนวปฏิบัติทีดี 
 

อยู่ในระหว่าง 
การด าเนินงานจะแล้ว
เสร็จภายใน 25 มี.ค.
2562 

 
 

ภาพที่ 44 ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) คณะวิทยาการจัดการ 

 
เมื่อมีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะจัดท า

สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินผลความส าเร็จของ 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานของคณะ ส านัก/สถาบัน ทั้ง 8 
หน่วยงาน มีหลักฐานประกอบ ลิงก์หรือ URL ของหลักฐานมีหรือไม่มี ครบถ้วนตรงประเด็นหรือไม่ ปัญหา 
อุปสรรค การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าชี้แนะแนวทางการ
พัฒนา เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยจัดท าสรุปการด าเนินงานการจัดการความรู้  ลงในแบบฟอร์ม
สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แบบฟอร์มของขั้นตอน
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 3 ข้อ 3.5 สรุปผลการด าเนินงาน)  

ตัวอย่างสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 45  
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สรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ครบถ้วน 7 ขั้นตอน ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ  
(มี/ไม่มี) ปัญหา

อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 การด า เนินงาน
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู้ 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม
ถอดองค์
ความรู้ พร้อม
แนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

        สนอ.
เนื่องจาก
กรรมการ 
มีเวลาไม่
ตรงกัน 

2 จัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
ที่ได้จากกิจกรรม 
การถอดองค์
ความรู ้

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
-ระดับคณะ 2 
ด้าน 
-ระดับส านัก/
สถาบัน 1 
ด้าน 

        ควจ.
ประเด็น
ความรู้ด้าน
การผลิต
บัณฑิตไม่
ชัดเจน ไม่
ได้มาจาก 
ตัวบุคคล 

3 คณะ/ส านัก/
สถาบัน จัดส่ง
รายงานผล 
การจัดการความรู้ 
และคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีมายัง
งานประกัน
คุณภาพ 

รายงานผล 
การ
ด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู้ 7 
กระบวนการ 

         

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี
 

        สวพ.อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ
จัดท าคู่มือ
จะจัดส่งให้
ภายในวันท่ี 
25 มี.ค.
2562 

 
ภาพที่ 45 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 
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11.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน  
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน 

มีผลการด าเนินงานบรรลุหรือไม่บรรลุ มีปัญหา อุปสรรค อย่างไร ลิงก์ หรือ URL ที่เผยแพร่องค์ความรู้ของ
หน่วยงานครบถ้วน จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 7 กระบวนการ และคู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีดี ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามกระบวนการการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ประเด็นความรู้ชื่อเรื่องอะไร สอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานหรือเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหรือไม่ 

3.2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) กิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ด าเนินการกี่ครั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องด าเนินการ 8 ครั้งต่อประเด็นความรู้ หากด าเนินงานต่ า
กว่า 8 ครั้ง ต้องสอบถามกลับไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานว่าเพราะอะไร 

3.3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) จัดท าองค์ความรู้ เป็น
รูปแบบไหนทันสมัยเข้าถึงง่าย ออกแบบสวยงาม เป็นต้น 

3.4)  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 

3.5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เผยแพร่และเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board e-book Yutobe และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 3.6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowlegeg Sharing) มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายนอกหน่วยงานหรือไม่ 

3.7) การเรียนรู้ (Learning) มีการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ และประเมินผลคู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ดี และน าผลมาปรับปรุงหรือไม่ 

ตัวอย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน 
ดังภาพที่ 46 
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หลักฐานประกอบ ครบถ้วน 7 ขั้นตอน ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ  
(ม/ีไม่มี) ปัญหา/อุปสรรค 

คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 
กิจกรรมถอดองค์ความรู้ 
พร้อมแนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่กจิกรรม
ถอดองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน 

        สนอ.เนื่องจาก
กรรมการมีเวลา 
ไม่ตรงกัน 

คู่มือหรือแนวปฏิบตัิที่ด ี
-ระดับคณะ 2 ด้าน 
-ระดับส านัก/สถาบัน 1 
ด้าน 

        ควจ.ประเด็นความรู้ไม่
สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน โดย
คณะอย่างน้อย 2 ด้าน 
คือ การผลติบณัฑิต 
และการวจิัย  
ส่วนส านัก/สถาบัน 
เป็นไปตามพันธกิจ
หน่วยงาน 

จัดส่งรายงานผล 
การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ 7 
กระบวนการ และคู่มือ
หรือแนวปฏิบัติทดี ี

        ก ากับติดตามเป็นระยะ
ด้วยวาจาล่วงหน้า 3 
วันก่อนวันนัดส่งมายัง
งานประกันคุณภาพ 

 
ภาพที่ 46 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน  

 
11.4 ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา : 
  แบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  ของคณะ ส านัก/สถาบัน  
ไม่ชัดเจน จะท าให้หน่วยงานรายงานผลไม่ต้องกับความต้องการ หรือหากไม่มีแบบฟอร์มอ านวยความ
สะดวกให้หน่วยงาน จะท าให้หน่วยงานไม่มีแนวทางการรายงาน และรายงานผลไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
จะท าให้ผู้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานยาก และไม่ได้ปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานในการด าเนินงานที่
ถูกต้อง  
 

  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  ควรจัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/
สถาบัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน และรายงานผลได้ชัดเจน ถูกต้อง 
  
  ข้อเสนอแนะ : 
  ควรมีตัวอย่างในการจัดท ารายงานผลโดยระบุ ไปในแบบฟอร์ม การติดตามผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน ที่ส่งไปยังหน่วยงาน 
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ขั้นตอนที่ 12 พัฒนากระบวนการการจัดการความรู ้ระดับมหาวิทยาลัย 
  การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย จะด าเนินการเมื่อได้ผลการติดตาม
การด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องน าปัญหา อุปสรรค 
ของการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือหาแนวทาง 
พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่มีปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มี 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด ถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการ และจัดท าสรุปภาพรวม
การจัดการความรู้ เป็นของระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือท าการปรับปรุงให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ และการน าแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองและพัฒนางานต่อไป 
มีข้ันตอนดังนี ้
 12.1  น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เมื่อจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จะต้องประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานประกันคุณภาพ เพ่ือบรรจุเข้าที่ประชุม จะต้องส่งเอกสารและสาระส าคัญให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันท าการ ซึ่งจะท าการแจ้งด้วยวาจา พร้อมพิมพ์รายงานผลการการจัดความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย ส่งเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF ไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าเข้าวาระการ
ประชุมเพ่ือพิจารณา เพ่ือเพ่ิมเติมและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอมติที่ประชุมในการน าแนวทางการพัฒนาแจ้งไปยังหน่วยงาน
เพ่ือให้หน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ใช้ปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ในปีถัดไป  
ในส่วนของงานประกันคุณภาพ จะปรับปรุงกระบวนการการจัดการความรู้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยในปี
ถัดไป  
 12.2  ปรับปรุงกระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 

เมื่อมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว งานประกันคุณภาพจะต้องแจ้งมติและแนวทางการพัฒนาไปยังหน่วยงาน ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ และกระบวนการการจัดการความรู้ ในปีถัดไป 
ส่วนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุม เช่น ปรับปรุง
ปฏิทินการด าเนินการการจัดการความรู้ และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น 

ตัวอย่างแนวทางพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 47 
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หลักฐานประกอบ 
ครบถ้วน 7 ขั้นตอน ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ  

(มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค 

แนวทาง 
การพัฒนา 

คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ พร้อม
แนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

        สนอ.
เนื่องจาก
กรรมการ 
มีเวลาไม่
ตรงกัน 

ควรปรับปฏิทิน
การด า เนินงาน 
แ ล ะ ก า ห น ด
กิจกรรมถอดองค์
ค ว า ม รู้  โ ด ย
ก าหนด 2-3 วัน 
และท าการถอด
องค์ความรู้ให้ครบ
อย่างน้อย 8 รอบ
ต่อประเด็นความรู้ 

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
-ระดับคณะ 2 
ด้าน 
-ระดับส านัก/
สถาบัน 1 ด้าน 

        ควจ.
ประเด็น
ความรู้ด้าน
การผลิต
บัณฑิตไม่
ชัดเจน ไม่
ได้มาจาก
ตัวบุคคล 

ควรจัดอบรมให้
ค ว า ม รู้ แ ก่
หน่วยงาน เรื่อง 
การจัดการความรู้
เ พื่ อ ก า รพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน 

จัดส่งรายงานผล 
การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ 
7 กระบวนการ 
และคู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี

        สวพ.อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ
จัดท าคู่มือ
จะจัดส่งให้
ภายในวันท่ี 
25 มี.ค.
2562 

ควรมีการก ากับ
ติดตามจากงาน
ประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเป็น
ระยะๆ ด้วยวาจา
ล่ ว งหน้ า  3  วัน
ก่ อ น วั น นั ด ส่ ง
มายังงานประกัน
คุณภาพ 

 
 

ภาพที่ 47 แนวทางพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
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12.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  การขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ที่ถูกต้อง ชัดเจน  
จะส่งผลให้การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และให้ค าแนะน า
กับหน่วยงานไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อน  
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  ควรศึกษาหาความรู้ของกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน อย่างถ่องแท้ เช่น  
เข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก ศึกษาความรู้ เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือจะได้แนะน า 
การด าเนินงานการจัดการความรู้กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
  
  ข้อเสนอแนะ : 
  ควรมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เ พ่ือต่อยอดเป็นงานวิจัยหรือ 
สร้างนวัตกรรม และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
 

 



ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - สกุล   นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 
 
วัน เดือน ปีเกิด   7 พฤศจิกายน 2524 
 
สถานท่ีเกิด   จังหวัดอุดรธานี 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 81/78 หมู่บ้านศิริทิพย์ ต าบลสามเรือน  

อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รหัสไปรษณีย์ 13160 โทรศัพท์ 098-275-9493 
อีเมล์ nuntana6694@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

ต าแหน่งหน้าท่ีท างานปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัตกิาร 
    งานประกันคุณภาพ  
    กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

ท่ีท างานปัจจุบัน   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รหสัไปรษณีย์ 13000 

 



ก 

 
ค ำน ำ 

 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุข้ันตอนการด าเนินการต่างๆ ใน  
การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะใน  
การปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้ของงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการความรู้และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ เพราะกระบวนการการจัดการความรู้  เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง 
รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้  ขอขอบพระคุณผู้ทรง คุณวุฒิที่ ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดม า และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่ง  ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท า 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ข้ึนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ เป็นก าลังใจให้ 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 

นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัตกิาร 

1 ตุลาคม 2562 
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ส่วนท่ี 1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร  
0-3532-2076 ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ 
จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่
บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 - 2 - 3 แต่เพิ่มวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด

แห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนช่ือใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอน
ประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธ์ิตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณ
หอพัก อู่ทองในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครปูระกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 - 2 - 2 ของกรมการฝึกหัดครู 

รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2  

ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะข้ึนเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 
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พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ 
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝกึหดัครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี  
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , 
ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 

หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน 
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 ยกฐานะเปน็สถาบันราชภัฏพระนครศรอียุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
การบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมี  
ผลบังคับใช้ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เช่ียวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

 
ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถ่ิน สานศิลป์มรดกโลก 
 
วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
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พันธกิจของมหาวิทยาลัย       
1) แสวงหาความจริง  เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน  

อีกทั้งส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
และของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถ่ินให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกลูกนัระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด  
การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
เป้าประสงคแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและ
หน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
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1)   เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็น
เลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2)  ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้
ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3)  เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4)  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู  ผู้บริหารและบุคลากรทาง  
ด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

5)  สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6)  สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ภูมิปัญญาสากล 

7)  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพื่อให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8)  สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9)   เร่งรัดให้มีอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ 

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร ์

ภาควิชา 
สังคมศาสตร ์

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิทยวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบริหารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร์ 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียว 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานคณบด ี

คณะครุศาสตร ์

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

กองกลาง 

ส านักงานอธกิารบด ี

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

 งานบริการและฝึกอบรม 
ฃ 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสดุ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานท่ีและ
ภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์หนังสือ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติความเป็นมาของส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุให้วิทยาลัยครูเป็น 

ส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ.2518 มาตรา 7 โดยก าหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) ส านักงานอธิการ 
แบ่งออกเป็น 4 แผนก ประกอบด้วย 1.1) แผนกธุรการ 1.2) แผนกแผนงานและประเมินผล 1.3) แผนกการเงิน 
และ 1.4) แผนกพัสดุ และ 2) คณะวิชา อาจมีภาควิชาได้  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู ได้แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 7 
วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการ (อาจแบ่งออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) 
คณะวิชา (อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) 
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นี้ ท าให้แผนกต่างๆ ที่สังกัดส านักงานอธิการ  
ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่าย” ดังนั้น ส านักงานอธิการ จึงแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายยานพาหนะ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ แทนช่ือ “วิทยาลัยครู” ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ  
ในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ เพื่อความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยส านักงานอธิการบดี สถาบัน
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เพื่อความเหมาะสม ส านักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 10 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ   
ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ และ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีส่วนอ านวยการและส านักงานเลขานุการใน
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดีจึงให้มีส่วนอ านวยการในส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 11 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่  (งานไฟฟ้า 
ประปา งานภาคพื้นดิน งานโรงซ่อม) ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และ 
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
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ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี เพื่อรองรับการเป็นนิติบุคคลภายใต้ช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ใหม่ข้ึน ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งานเลขานุการผู้บริหาร)  
ฝ่ายอาคารและสถานที่ (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ งานระบบสาธารณูปโภค  
งานซ่อมบ ารุง งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนาพื้นที่) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (งานทรัพยากรบุคคล 
งานนิติกรรมและวินัย งานพัฒนาและบุคลากร งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์) ฝ่ายการเงิน (งานการเงิน งานบัญชี) 
ฝ่ายทรัพย์สินและการจัดการรายได้ (งานฝ่ายทุนมูลนิธิ งานจัดการทรัพย์สินและองค์การจั ดหารายได้ )  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ 

ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ. 2548 มีการก าหนดจัดตั้ง
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงาน
อธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ในส่วน
ของส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายแลแผน กองบริการการศึกษา และ 
กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 
โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 ต่อ 1227 โทรสาร 0-3524-2708 

  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี 

ปรัชญา 
สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์   
เป็นองค์กรสมรรถนะสงู ด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลยั 

ภายในปี 2564  
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พันธกิจของส านักงานอธิการบดี  
1. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุน 

การด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

สูง รองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา  
4.  ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการนักศึกษา 
5.  ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
6.  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
เอกลักษณ์  
เป็นหน่วยบริการ สนับสนุนการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาองค์กร 
 
อัตลักษณ์  
การให้บริการที่ดี (Service mind) 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานอธิการบดี 

งานการเงิน 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานตรวจสอบภายใน 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและ
ฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสดุ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานท่ีและ
ภูมิสถาปัตย์ 

กองกลาง กองนโยบายและ
แผน 

กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษาและ
สารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

ศูนย์หนังสือ 
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ประวัติความเป็นมาของกองนโยบายและแผน 
 กองนโยบายและแผน เดิมมีฐานะเป็นแผนกในส านักงานอธิการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  
พ.ศ. 2518 เรียกว่า “แผนกแผนงานและประเมินผล” มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท าแผน จัดท า
งบประมาณ ติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้า
หน่วยงานในต าแหน่ง “หัวหน้าแผนกแผนงานและประเมินผล” 
 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ท าให้แผนกแผนงานและ
ประเมินผลได้ยกฐานะเป็น “ส านักวางแผนและพัฒนา” เป็นหน่วยงานเสริมวิชาการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิม และมีหัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง “หัวหน้าส านักวางแผนและพัฒนา” 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนช่ือ 
“วิทยาลัยครู”  และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ 
ลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  มีผลบังคับใช้
ในวันที่ 25 มกราคม 2538 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 นี้ มีผลท าให้วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนช่ือเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีฐานะเป็นส่วนรา ชการในส านักงาน 
สภาสถาบันราชภัฏ (ซึ่งแทนช่ือกรมการฝึกหัดครูเดิม) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้ เมื่อวันที่  
25 ตุลาคม 2538 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
ราชภัฏ เพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส านัก
วางแผนและพัฒนามีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานสนับสนุนกิจการสถาบัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน
การจัดท าแผน งบประมาณ การติดตามประเมินผลและการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ  
แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายเลขานุการ 2) ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ 3) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
4) ฝ่ายติดตามและประเมินผล และ 5) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ซึ่งในการบริหารงานของสถาบันให้ส านักวางแผนและ
พัฒนารับผิดชอบใน 4 ฝ่ายแรก ส่วนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้มีผู้ที่รับผิดชอบในงานด้านนี้เป็นการเฉพาะ ) มีหัวหน้า
หน่วยงานในต าแหน่ง “ผู้อ านวยการส านักวางแผนและพัฒนา” 
 วันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ลงพระปรมาภิไธย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึน แทนสถาบันราชภัฏ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ในวันที่  15 มิถุนายน 2547 มีผลท าให้สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนช่ือเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ  
เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2549 โดยได้  
แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 กอง คือ 1) กองกลาง 2) กองนโยบายและแผน  
3) กองบริการการศึกษา และ 4) กองพัฒนานักศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ จึงท าให้ส านัก
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วางแผนและพัฒนา ต้องปรับเปลีย่นเป็น “กองนโยบายและแผน” สังกัดส านักงานอธิการบดี มีหัวหน้าหน่วยงานใน
ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน”  
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550  
ซึ่งในส่วนของกองนโยบายและแผน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กลุ่มง าน คือ 1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
2) กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 3) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 4) กลุ่มงานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 
5) กลุ่มงานประกันคุณภาพ และ 6) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 
 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2555 ได้ก าหนดโครงสร้างและการเรียกช่ือส่วนงานภายในกองนโยบายและแผนใหม่ จาก “กลุ่มงาน” 
เป็น “งาน” โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 งาน คือ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานแผนงานและงบประมาณ   
3) งานติดตามและประเมินผล 4) งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 5) งานประกันคุณภาพ  และ 6) งานวิเทศ
สัมพันธ์ 
 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในกองนโยบายและแผน แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 7 งาน คือ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานแผนงานและงบประมาณ  3) งานติดตามและประเมินผล 
4) งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 5) งานประกันคุณภาพ  6) งานวิเทศสัมพันธ์ และ 7) โครงการจัดตั้งศูนย์
การจัดการศึกษานานาชาติ 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของกองนโยบายและแผน  
 ปรัชญา 
 คุณภาพ ของงาน น าสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 วิสัยทัศน์ 
 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนส่งเสริม และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
สามารถขับเคลื่อนพันธกิจได้อย่างมีพัฒนาการ 
 
 พันธกิจ 

1) จัดท าแผนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
2) จัดท างบประมาณทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
3) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 
4) จัดท าสถิติการศึกษาและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
5) ด าเนินการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6) ด าเนินการจัดท าระบบการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย 
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7) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดท าแผน จัดท างบประมาณ ติดตามและประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน และจัดท า

สถิติการศึกษาและสารสนเทศให้ประสานสอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อด าเนินการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
3) เพื่อด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหารงานของกองนโยบายและแผน 
 

   อธิการบดี 

รองอธิการบดฝี่ายนโยบายและแผน รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

รองผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

งานบรหิารทั่วไป งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

งานวิเทศสมัพันธ์ งานประกันคุณภาพ 

- หน่วยธุรการ - หน่วยจัดท าแผน 
- หน่วยงบประมาณ 

- หน่วยติดตาม  
- หน่วยประเมินผลและ

รายงาน  

- หน่วยคลังข้อมูล 
- หน่วยจัดท าสถิติและ

สารสนเทศ 
- หน่วยรายงานและ

บริการสารสนเทศ 

- หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- หน่วยประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

- หน่วยงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

- หน่วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- หน่วยพิธีการและ
สารสนเทศ 

- หน่วยงานบริการและงาน
ต่างประเทศ 

หมายถึง สายงานตามโครงสร้างองค์กรหลัก 

หมายถึง สายงานตามโครงสร้างองค์กรร่วม 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษษษ 

แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างการบรหิารงานของกองนโยบายและแผน 

13
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ประวัติความเป็นมาของงานประกันคณุภาพ 
งานประกันคุณภาพ เป็นงานหนึ่งในกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุน

ส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง คือ 
“ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน” และมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงใน 
การด าเนินงานการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2555 ได้ก าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 3) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 4) กลุ่มงานสถิติการศึกษาและ
สารสนเทศ 5) กลุ่มงานประกันคุณภาพ และ 6) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 อธิการบดีมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 584/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การด าเนินงาน  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อธิการบดีมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่  1038/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความคล่องตัวใน  
การขับเคลื่อนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ หน้าทีค่วามรับผิดชอบของงานประกันคณุภาพ 

วิสัยทัศน์ 
งานประกันคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้าง "วัฒนธรรมคุณภาพ" ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติของ

บุคลากรในสถาบัน โดยมีนักศึกษาเป็นส่วนร่วมที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) สนบัสนนุการพฒันาบุคลากรในการจัดเกบ็ข้อมลู/เอกสาร/หลกัฐาน ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
4) ส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
7) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษาสูส่าธารณชน 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1) จัดท านโยบาย แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และปฏิทินการด าเนินงานประจ าปีที่

ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ทั้งระบบ ตั้งแต่การทบทวนผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา การวางแผน การเตรียมการ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในแต่ละ  
ปีการศึกษา 

2) จัดท าแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ ประกาศ แนวทางการด าเนินงานใน  
แต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนระบบคุณภาพ 
ทั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA 
3D Online)   

5) พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน ามา
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น  

6) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เพื่อพัฒนาและติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

7) จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกันคุณภาพชุดต่างๆ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถรับการประเมินคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

8) ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน  
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละระดับ เพื่อให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของต้นสังกัด  

9) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยรวบรวมผลการด าเนินงานจากหลักสูตร  
คณะ ส านัก/สถาบัน และน าข้อมูลมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

10) จัดท าสร ุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื ่ อน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพ
จากผลการประเมิน 
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11) พัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและ
น าแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลการด าเนินงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

12) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกในทุกห้าปี 

13) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  
 

โครงสร้างงานประกนัคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างงานประกันคุณภาพ 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานอธิการบดี 

กองนโยบายและแผน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานพัฒนาระบบและกลไกด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- งานติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพ 

งานบริหารท่ัวไป งานประเมินคุณภาพการศึกษา 

- งานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

- งานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ 
- งานการประชุมและเลขานุการ 

- งานผลิตเอกสารเพื่อการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
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โครงสร้างการบริหารงานประกนัคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างการบรหิารงานประกันคุณภาพ 
 

สถานที่ตั้งของงานประกนัคณุภาพ 
 ปัจจุบันงานประกันคุณภาพการศึกษา มีที่ตั้งส่วนงาน ณ อาคารท่ากายี (อาคาร 3) ช้ัน 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

งานบริหารงานทั่วไป งานประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานธุรการและสารบรรณ 
-งานการเงิน บัญช ีพัสดุ และ
ครุภัณฑ์ 
-งานการประชุม และ
เลขานุการ 
-งานผลิตเอกสารเพื่อการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

-งานพัฒนาระบบและกลไกด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
-งานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 
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ภาระหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา  
 นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบ  
ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับ  
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ /ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย รวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้  การจัดการความรู้  

งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาการทหาร การจัด
พิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ แผน  นโยบายของหน่วยงาน 

(2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสตูร ทดลองใช้หลักสตูร ปรัปบรุงหลักสตูร การพัฒนาหนังสือ
หรือต าราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา
ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

(5) การให้บริการทางวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น  
ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่างๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า  
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ 

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด  
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3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน วิชาการศึกษา รวมทั้ง 
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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ส่วนที่  2  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ก าหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที ่5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ รวมทั้งคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับส านัก/
สถาบัน) องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านัก/สถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เกณฑ์ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของ 
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 การด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายให้ทุกคณะ 
ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดกรอบการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดการประกัน
คุณภาพ ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาให้ก าหนดกรอบตามพันธกิจหลักของหน่วยงานนั้นๆ สร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน น าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต่อยอดองค์
ความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม  และทุกหน่วยงาน มีการด าเนินงานการจัดช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้ไปพัฒนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานในระดับคณะ และส านัก/สถาบัน
ทั้งหมด 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 4 คณะ 4 ส านัก/สถาบัน ดังนี้ 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 
2) คณะวิทยาการจัดการ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4 ส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย 1) ส านักงานอธิการบดี 2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา และ 4) สถาบันอยุธยาศึกษา โดยคณะ ส านัก/สถาบัน จะต้องด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนให้การจัดการความรู้ในทุกระดับประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

1) คณะ ด าเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 
5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์
ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  และ 

 



21 
 

 

 
 

 

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

2) ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานให้สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับส านัก/สถาบัน) องค์ประกอบที่ 1 
การบริหารจัดการภายในส านัก/สถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
เกณฑ์ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

3) มหาวิทยาลัย ด าเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน เกณฑ์ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร  
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง  
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowleadge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
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(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ
และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่ คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 7 
ขั้นตอน คือ 1) การบ่งชี้ความรู้  2) การสร้างและแสวงหาความรู้  3) การจัด ความรู้ ให้ เป็นระบบ  
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ  
7) การเรียนรู้ 
 กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) หมายถึง กระบวนการ
ที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้  (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่า วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบ
ใด และอยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการสร้างความรู้
ใหม ่แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  (Knowledge Codification and Refinement) เป็น 
การ ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ
ได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowlegeg Sharing) เป็นการแบ่งปัน สามารถท าได้หลาย
วิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว และ เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
งาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ น าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนา  หมายถึง การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ให้มีการด าเนินงานที่มี 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งในที่นี้ได้น าวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย  
P : Plan (วางแผน) D : Do (ปฏิบัติ )  C : Check (ตรวจสอบ) และ A : Action (ปรับปรุงคุณภาพของ 
การด าเนินงาน) เข้ามาก ากับติดตามกระบวนการการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน คือ การบ่งชี้ความรู้  
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การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้  
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

- P : Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน ก าหนดกรอบระยะเวลา 
การด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย โดยน าข้อเสนอแนะการปรับปรุงจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาประกอบการวางแผน  
เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะประเด็นความรู้ของคณะ
ไม่ใช่ประเด็นความรู้จากกระบวนการจัดการความรู้อย่างแท้จริง ซ่ึงงานประกันคุณภาพก็ได้จัดอบรมให้ความรู้ 
เป็นต้น 

- D : Do (ปฏิบัติ) หมายถึง หน่วยงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน 
ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

- C : Check (ตรวจสอบ) หมายถึง เมื่อด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว จะท า 
การตรวจสอบว่าหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน มีปัญหา อุปสรรถ และสามารถด าเนินงานได้ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถูกต้องตามกระบวนการ และมีแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะใน 
การด าเนินการการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

- A : Action (ปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน) หมายถึง กระบวนการข้อเสนอแนะใน 
การด าเนินการการปรับปรุงแก้ไขหรือส่วนที่มีปัญหา น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุว่า เกิดจากอะไร กระบวนการ
ไหนด าเนินการไม่ถูกต้อง เพ่ือพัฒนาวางแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ซ้ า 

การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ หมายถึง การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยน าวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA : Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Action (ปรับปรุงคุณภาพ 
การด าเนินงาน) เข้ามาก ากับติดตามกระบวนการการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน คือ การบ่งชี้ความรู้  
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ การเรียนรู้ เพ่ือให้การด าเนินการงานจัดการความรู้  ระดับมหาวิทยาลัย 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น และเพ่ือให้คณะ ส านัก/สถาบัน มีผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการก ากับ ติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินการจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน เกณฑ์ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ  

ดังนั้น การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ผู้ปฏิบัติงาน 
จึงจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานการจัดการความรู้ กระบวนการการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) อย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน เพ่ือให้
หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลงานคู่มือหรือแนวปฏิบัติ
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ที่ดีที่น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร การพัฒนากระบวนการท างานได้น าหลัก PDCA เข้ามาก ากับ
ติดตามขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ มีดังนี้ 

กระบวนการวางแผนงาน (P:PLAN) ต้องด าเนินการวางแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ
ดังนี้ 

1) จัดท านโยบายการจัดการความรู้  
2) จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม 
3) จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน (D:DO) ต้องด าเนินการโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
4) จัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
5) จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
6) น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
7) แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
8) จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 
9) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ไป

ยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
10) เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
 
กระบวนการตรวสอบ (C:Check) ต้องด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการและผู้

ประสานงานในการก ากับติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานการจัดการความรู้ในระดับคณะ ส านัก/สถาบัน
ดังนี้ 

11) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
 

กระบวนการปรับปรุง (A : Action) ต้องด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการใน 
การปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามปฏิทินที่ได้
วางแผนไว้ โดยด าเนินการหลังจากจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

12) พัฒนาคุณภาพของการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
 
โดยมีขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 1  
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ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

2) จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ต่ออธิการบดี 

เพื่อลงนาม 

1) จัดท านโยบายการจัดการความรู้  

4) จัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และ 
ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ 

ลงนาม 

 

ไม่ลงนาม 

 

3) จัดท าปฏิทินด าเนินงานการจัดการความรู้ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5) จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ 

6) น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
เพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ (ต่อ) 
  

สิ้นสุด 

10) เผยแพร่คูม่ือการพัฒนากระบวนการการจดัการความรู้  
ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

11) ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

12) พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

7) แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 

8) จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 

9) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนา
กระบวนการการจัดการความรู้ ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

10 

7 

8 

9 

11 

12 
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ขั้นตอนที่ 1 จัดท านโยบายการจัดการความรู้ 
 การจัดท านโยบายการจัดการความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการที่ผู้บริหาร
ระดับสูงให้ความส าคัญของการด าเนินงานการจัดการความรู้ เป็นแนวทางในการด าเนินงานกิจกรรม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยระบุกระบวนงานที่ส าคัญที่สุดไว้ในล าดับแรก หลังจากนั้นประกาศนโยบาย 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการในการจัดท านโยบายการจัดการความรู้ ดังนี้ 
 1.1  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 นโยบายการจัดการความรู้จะก าหนดโดยผู้บริหารสูงสุด คือ อธิการบดี และนโยบายจะ
ทบทวนใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด เนื่องจากนโยบายเป็นไปตามวาระการบริหารงานของ
ผู้บริหารสูงสุด ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดต้องทบทวนนโยบายภายใน 120 วัน หลังจากได้รับ 
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

 งานประกันคุณภาพ ได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยก าหนด 1 เดือนต่อครั้ง เพ่ือติดตามก ากับ
การขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพ เช่น เมื่อเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด และอธิการบดีได้รับ  
การโปรดเกล้าฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้องแจ้งไปยังงานบริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ เพ่ือบรรจุวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรจุวาระทบทวนโยบายการจัดการ
ความรู้ เพ่ือให้คณะกรรมการและที่ประชุมได้ให้กรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนางานการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย 
 1.2  ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ 
 เมื่อมีกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนางานการจัดการ ความรู้ จากที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว หลังจากนั้นนักวิชาการศึกษา งานประกัน
คุณภาพ จะด าเนินการจัดท าร่างนโยบายการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่าด้วย “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน
ส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และสอดคล้องกับคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยในระดับคณะ
ให้ครอบคลุม 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และ ด้านการวิจัย ส่วนในระดับส านัก/สถาบัน ให้สอดคล้อง
และครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 

1.3  ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ 
เมื่อจัดท าร่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว ให้น าร่างประกาศนโยบาย  

การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และอธิการบดีลงนาม
ตามล าดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.3.1  น าร่างประกาศนโยบายเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณา โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป งานประกันคุณภาพ  
ให้บรรจุร่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เข้าในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา พร้อมกับส่งไฟล์ Word 
และ PDF ให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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1.3.2  เมื่อร่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าเสนอ
ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เสนอต่ออธิการบดี พิจารณาลงนาม กรณีมีข้อแก้ไขตามที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้
เรียบร้อย  

1.3.3  พิมพ์และจัดท าประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ โดยจะต้อง
ตรวจทานค าผิด ตัวอักษรใช้ TH SarabunIT9 การเว้นวรรค ตรวจสอบข้อกฎหมาย ที่มาและความส าคัญอย่าง
ละเอียด โดยพิมพ์ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ จ านวน 3 ชุด  

  1.3.4  จัดท าหนังสือบันทึกข้อความขอเสนอประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เพ่ือให้
อธิการบดีพิจารณาลงนามประกาศ โดยเสนอหนังสือบันทึกข้อความผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ และ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลงนามในบันทึกข้อความ ตามล าดับ โดยแนบประกาศนโยบาย 
การจัดการความรู้ ทั้ง 3 ชุด น าไปส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ออกเลขหนังสือ  
ส่งภายใน และส่งต่อไปยังงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีลงนาม
ต่อไป 

  1.3.5  เมื่อประกาศนโยบายการจัดการความรู้ลงนามโดยอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว  
งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะท าการออกเลขประกาศฯ แล้วน าประกาศดังกล่าวคืน
มายังงานประกันคุณภาพ โดยประกาศนโยบายการจัดการความรู้ชุดที่ 1 งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดีเก็บไว้ 1 ฉบับ ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ชุดที่ 2 งานบริหารงานทั่วไป  
งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ และ ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ชุดที่ 3 ผู้รับผิดชอบงาน  
ด้านการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ 
  1.3.6  เผยแพร่ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ไปยังหน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน โดยการจัดท าหนังสือบันทึกข้อความ แจ้งเพ่ือทราบและถือปฏิบัติไปยังหน่วยงาน และเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 
  ตัวอย่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ภาพที่ 2  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  นโยบายการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
……………………………………….................... 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่าด้วย “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ” และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562  
ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้
แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ มีความเป็นปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
จึงออกประกาศดังนี ้

1. ทุกหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุนที่ฐานะเทียบเท่า  
มีการด าเนินงานจัดท าแผนการจัดการความรู้ และด าเนินการการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับหน่วยงานจัดการศึกษาให้ก าหนดกรอบการจัดการความรู้ 
ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2562 

3. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาให้ก าหนดกรอบตามพันธกิจ
หลักของหน่วยงานนั้นๆ 

4. ให้มีการด าเนินงานจัดการความรู้ในหน่วยงาน และการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานที่มีการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้สู่ งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

5. ทุกหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุนที่ฐานะเทียบเท่ามี
การด าเนินการจัดช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงเพ่ือให้บุคลากร  
น าความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
ความรู้สู่สาธารณชน 

/จึงประกาศ... 
 

ภาพที่ 2 ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 

 

 

    
 

ภาพที่ 2 ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

 
1.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา : 
  หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ข้อกฎหมาย เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย นั้น จะส่งผลให้นโยบายการจัดการ
ความรู้ ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานการจัดการความรู้ไม่ตรงตาม
กระบวนการการจัดการความรู้   
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  การจัดท าร่างนโยบายการจัดการความรู้ จะต้องศึกษากฎ หลักเกณฑ์ และความส าคัญของ
การจัดการความรู้ และปรึกษาหารือแนวทางนโยบายในการด าเนินงานการจัดการความรู้กับผู้บริหารที่
รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ และศึกษาแนวทางนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 
  ข้อเสนอแนะ : 

หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสามารถใช้นโยบายการจัดการความรู้
ฉบับเดิมไปพลางก่อนได้ แล้วรีบด าเนินการทบทวน ยกร่างนโยบายการจัดการความรู้ โดยเร็ว  

(อาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ต่ออธิการบดี  
เพ่ือลงนาม 

การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  เป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องด าเนินการ 
ในกระบวนการการจัดการความรู้ อีกทั้งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นระบบและกลไกใน
การก าหนดบุคคล เพ่ือให้ท าหน้าที่ต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน โดยอ านาจหน้าที่ของบุคคลจะ
ปรากฏอยู่ในค าสั่งอย่างชัดเจน การจัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ มีขั้นตอน 
ดังนี้ 

2.1 ประสานหน่วยงานในการขอรายช่ือคณะกรรมการการจัดการความรู้  
รายละเอียดของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 

คณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ และคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยจะต้อง
ประสานงานไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน  

 2.1.1  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการชุดนี้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย จะต้องประสานงานไปยังเลขานุการผู้บริหาร เพ่ือยืนยันชื่อสกุลและชื่อต าแหน่ง และท า 
การสอบถามยืนยันว่าผู้บริหารต าแหน่งต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานส่วนไหนบ้าง ก ากับดูแลหน่วยงาน
ใดในมหาวิทยาลัย 

2.1.2  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้  คณะกรรมการชุดนี้  จะต้อง
ประสานงานไปยังหน่วยงานในระดับของคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือสอบถามหน้าที่ของรองคณบดีทั้ง 4 คณะ  
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบันทั้ง 2 ส านัก/สถาบัน ว่ามอบหมายให้รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน หรือผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน หรือฝ่ายที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ 
และผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือจะได้น ามาจัดท าค าสั่ง ให้ปฏิบัติงานได้ 
ตรงตามหน้าที่อย่างถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่รองคณบดี รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ จะเป็น 
ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เนื่องจากจะมีความรู้และเข้าใจกระบวนการการจัดการความรู้  แต่ใน
ส่วนของส านักงานอธิการบดีจะเป็นผู้ที่ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีมอบหมาย 

2.2  รวบรวมรายช่ือจัดท าเป็น (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของหน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน

การจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว น ามาพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
     2.2.1  คณะกรรมการอ านวยการ จัดพิมพ์ตามล าดับเรียงจากต าแหน่งสูงสุดของ

มหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี   รองประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน และ  
การเรียงล าดับหน่วยงานส่วนใหญ่เรียงล าดับตามตัวอักษร เป็นต้น 

     2.2.2  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ จัดพิมพ์เรียงตามล าดับหน่วยงาน และ
ล าดับความส าคัญขององค์คณะบุคคล ซึ่งกรรมการชุดนี้เป็นกรรมการที่จะต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็น 
ผู้ที่รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพ หรือมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้  

2.3  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  
เมื่อรวบรวมรายชื่อเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ

จัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย โดยน าข้อมูลและรายละเอียดในข้อ 1.2 ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
2.3.1  น าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณา โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป งานประกันคุณภาพ
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ให้บรรจุร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าในวาระการประชุม ในวาระเพ่ือพิจารณา พร้อมกับส่งไฟล์ Word 
และ PDF ให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2.3.2  ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กรณีมีข้อแก้ไขให้แก้ไขตามที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้เรียบร้อย  

2.3.3  พิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฉบับสมบูรณ์ โดยจะต้องตรวจทานค าผิด ตัวอักษร
ใช้ TH SarabunIT9 การเว้นวรรค ตรวจสอบข้อกฎหมาย ที่มาและความส าคัญอย่างละเอียด โดยพิมพ์ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ จ านวน 3 ชุด  

  2.3.4  จัดท าบันทึกข้อความภายใน เพ่ือขอเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ให้อธิการบดีพิจารณาลงนามค าสั่ง โดยเสนอบันทึกข้อความภายในผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลงนามในบันทึกข้อความ ตามล าดับ โดยแนบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ทั้ง 3 ชุด หลังจากนั้นน าไปส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกัน
คุณภาพ ออกเลขหนังสือส่งภายใน และส่งต่อไปยังงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีลงนามต่อไป 

  2.3.5  เมื่อค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้รับการลงนามโดยอธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะท าการออกเลขค าสั่งฯ แล้วน าค าสั่ง
ดังกล่าวคืนมายังงานประกันคุณภาพ โดยค าสั่งชุดที่ 1 งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี
เก็บไว้ 1 ฉบับ  ค าสั่งชุดที่ 2 งานบริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ และ ค าสั่งชุดที่ 3 
ผู้รับผิดชอบหลักงานด้านการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ 

  2.3.6  เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ไปยังหน่วยงานทั้งใน  
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน โดยการจัดท าหนังสือบันทึกข้อความภายในแจ้งเพ่ือทราบไปยังหน่วยงาน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 

  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 3 และ ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอให้อธิการบดีลงนาม 
ในค าสั่ง ดังภาพที่ 4  
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที่ 1293/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่าด้วย “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562 ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน
มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้
แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้มีความเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ 
1.1 อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
1.2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
1.3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  กรรมการ 
1.5 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
1.6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
1.7 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
1.8 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา  กรรมการ 
1.9 คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
1.10 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
1.11 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
1.12 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
   /1.13 ผู้อ านวยการ... 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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1.13 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
1.14 ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
1.15 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
1.16 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 
1.17 นักวิชาการศึกษา (นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล)  กรรมการและเลขานุการ 
1.18 นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่
1. ทบทวน ก าหนดนโยบาย แนวทาง ให้ค าปรึกษา และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกส่วนงานด าเนินการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ตามระบบ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้ที่ก าหนด 
4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 2. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
2.1 คณะครุศาสตร์ 

2.1.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.1.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.1.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.1.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

2.2 คณะวิทยาการจัดการ 
2.2.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.2.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.2.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.2.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้  

2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.3.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.3.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.3.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.3.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

 /2.4 คณะมนุษยศาสตร์... 
 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.4.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.4.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.4.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.4.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

2.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.5.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.5.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.5.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

2.6 สถาบันอยุธยาศึกษา 
2.6.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.6.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.6.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

2.7 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.7.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.7.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.7.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้    

2.8 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2.8.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.8.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.8.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

2.9 ส านักงานอธิการบดี 
2.9.1 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2.9.2 ผู้อ านวยการกองกลาง 
2.9.3 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
2.9.4 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
2.9.5 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
2.9.6 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

 

 หน้าที ่
1. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้  ในระดับคณะสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ระดับส านัก/สถาบัน 
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ และด าเนินงานตามแผน 
/3. ก ากับติดตาม... 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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3. ก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และประเมิน  

ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
4.  น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่ 

เป็นลายลักษณ์อักษร  
5.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ 

 

 ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ ให้ เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดใน  
การปฏิบัติงานให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบ 
 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

           สั่ง   ณ   วันที่  6  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
  

 
 
 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายเกษม  บ ารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  โทร 1553 
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/48    วันที่  1 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่ าด้ วย  “ส่ วนราชการมีหน้ าที่ พัฒนาความรู้ ในส่ วนร าชการ เ พ่ือให้มี ลั กษณะเป็นองค์ กร 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ขึ้น 
  

 ข้อกฎหมาย 
มาตรา 31 (2) แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมีหน้าที่ควบคุมดูแลบุคลากร 

การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
 บัดนี้ งานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามหนังสือ 

 
                               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล) 

                               ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

                       

 
 

ภาพที่ 4 บันทึกข้อความลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
(น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล) 

ผู้บันทึกเสนอ 
1 พ.ย. 61 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย) 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

1 พ.ย. 61 
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2.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา : 
  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ มีปัญหาในส่วนของชื่อต าแหน่งของ
คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 4 คณะ 2 ส านัก/สถาบัน พบว่า ชื่อต าแหน่งของรองคณบดี  
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป  
   
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 

1) ควรประสานงานไปยังหน่วยงานเพ่ือสอบถามว่าใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ รองคณบดีผู้รับผิดชอบ คือ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นต้น 

2) ควรจัดท าค าสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ เป็นชื่อกลางๆ ที่สามารถใช้ได้ร่วมกันทุกหน่วยงาน เช่น รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้
ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 
 
  ข้อเสนแนะ : 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน หากเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ท างานการจัดการความรู้  
ฝ่ายเลขานุการควรก ากับติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นระยะๆ เช่น ไตรมาสละ 1-2 ครั้ง และให้ความรู้เบื้องต้น  
ในหลักการ ที่มา และความส าคัญของการด าเนินงานการจัดการความรู้  
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ขั้นตอนที่ 3  จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือใช้เป็น
กรอบการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือก าหนดวันเวลาของการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด และให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ได้ทราบกิจกรรมต่างๆ  
ในรอบปีการท างาน รวมถึงคณะ ส านัก/สถาบัน ได้น าไปวางแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน อีกทั้งลดความทับซ้อนของกิจกรรมระหว่างงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ 
ส านัก/สถาบัน ทั้งนี้ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้จะปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย 2 เดือน 
ต่อครั้ง เมื่อปฏิทินการด าเนินงานปรับปรุงจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และแจ้งไปยังหน่วยงานทุกครั้ง ซึ่งปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  ประกอบด้วย 
ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน 
การด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังนี้ 

3.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณากรอบและ 

แนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ร่วมกัน และน ากรอบ
และแนวทางท่ีได้จากข้อเสนอแนะของที่ประชุมน าไปจัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อไป 

3.2   จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การจัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ จะทบทวนทุกๆ ปีงบประมาณ โดยทบทวน

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้เป็นการก าหนดกรอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพ   
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหลักสูตร รวมถึงการด าเนินงานการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
สนับสนุน ของส านัก/สถาบัน มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ของปฏิทินทุกๆ 2 เดือน เพ่ือให้ข้อมูลเป็นไปตาม
สถานการณ์ปัจจุบันและทันสมัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.2.1  จัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยการประสานงานไปยัง
หน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน และเปรียบเทียบ
กิจกรรมของหน่วยงานช่วงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ไม่ให้ซ้ าซ้อนกันกับกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยปฏิทินมีส่วนประกอบ คือ ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม 
เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องก าหนดให้ชัดเจน ดังนี้ 

1) ระยะเวลา เป็นการก าหนดวัน เดือน ปี ในการจัดกิจกรรมไม่ควรก าหนดช่วงเวลาที่
ทับซ้อนกันกับกิจกรรมของคณะ ส านัก/สถาบัน จะต้องประสานเพ่ือสอบถามช่วงเวลาไปยังหน่วยงาน และ  
การก าหนดวันเวลา ควรมีการยืดหยุ่น 

2) กิจกรรม เป็นสิ่งที่งานประกันคุณภาพจะต้องก าหนดให้คณะ ส านัก/สถาบัน จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่คณะ ส านัก/สถาบัน ต้องเข้าร่วมทุกหน่วยงาน จะต้องประสานงาน
ไปยังหน่วยงานเพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น กิจกรรม ARU KM Day เป็นต้น 

3) ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป็นการบ่งบอกถึงผลลัพธ์หรือความส าเร็จของกิจกรรม 
ที่ด าเนินการ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรม ก าหนดได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น หน่วยงาน 
มีนโยบาย ค าสั่ง และปฏิทินเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงาน เป็นต้น 
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4) เป้าหมาย เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการความคาดหวังเมื่อท ากิจกรรมนั้นส าเร็จ  
ควรก าหนดให้เป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมทบทวนแผน KM ของหน่วนงาน เป้าหมาย คือ 1 ฉบับ เป็นต้น 

5) ผู้รับผิดชอบ คือ บุคคลที่มีหน้าที่ด าเนินกิจกรรมนั้นๆ  
3.2.2  น าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ โดย 
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ให้บรรจุร่างปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ เข้าในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา พร้อมกับส่งไฟล์ Word และ PDF ให้กับเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

3.2.3  ร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพและจัดท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งทุกหน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน เพ่ือทราบและใช้เป็นกรอบการด าเนินงานการจัดการความรู้ และน าไปประกอบการจัดท าปฏิทิน  
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย กรณีมีข้อแก้ไขตาม 
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ที่ประชุมให้เรียบร้อย 

ตัวอย่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 5 
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ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 
ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ก.ย. 61 1) ทบทวนนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการจัดการความรู้  

มีนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู ้

- คณะ/ส านัก/สถาบัน/
มหาวิทยาลยั 

ต.ค. 61 2) ถ่ายทอดนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการด าเนินงานการจดัการ
ความรู้ไปสู่คณะ ส านัก/สถาบัน 

หน่วยงานมีนโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินเพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางใน 
การด าเนินงาน 

- หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

พ.ย. 61 3) ทบทวนแผน KM ของหน่วยงาน แผน KM 1 ฉบับ หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

1-20 ธ.ค. 
61 

4) หน่วยงานส่งแผน KM มายัง 
งานประกันคุณภาพ 

แผน KM ของหน่วยงาน 1 ฉบับ หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

21-28 ธ.ค. 
61 

5) งานประกันคุณภาพวิเคราะห ์
แผน KM ของหน่วยงาน 

แผน KM ของหน่วยงาน 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

4-6 พ.ย. 
61 

6) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาแนวปฏิบตัิที่ด ี

คณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

พ.ย. 61 7) จัดท า (ร่าง) เกณฑ์คัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางใน 
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 

(ร่าง) เกณฑ์คัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทาง
ในการสรรหาแนวปฏิบตัิที่
ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

4 ธ.ค. 61 8) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีและพิจารณา (ร่าง) 
เกณฑ์คัดสรรผลงานแนวปฏิบัติที่ดีและ
แนวทางในการสรรหา แนวปฏิบัติที่ดี 

มีเกณฑค์ัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ด ีและ
แนวทางในการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

11 ธ.ค. 61 9) มหาวิทยาลยั โดย งานประกัน
คุณภาพประกาศเกณฑค์ัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางใน 
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ด ี

รายงานการประชุม 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

 

ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ธ.ค.61- 
เม.ย. 62 

10) หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/
สถาบัน ด าเนินการถอดองค์ความรู้ 
อย่างน้อย 8 ครั้งต่อประเด็นความรู ้

หน่วยงานมีองค์ความรู ้
- คณะ ประเด็นความรู้ 
เรื่อง การผลิตบณัฑิตและ
การวิจัย 
- ส านัก/สถาบัน ประเด็น
ความรู้ เรื่อง สนับสนุน
พันธกิจของหน่วยงาน 

องค์ความรู้
ของคณะ 
ส านัก และ
สถาบัน 

หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

22 ม.ค. 62 11) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนิน 
งานถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 1 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

29 ม.ค. 62 12) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 2 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

5 ก.พ. 62 13) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 3 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

องค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค กลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

12 ก.พ. 62 14) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 4 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

19 ก.พ. 62 15) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 5 และเผยแพร่
บนเฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

26 ก.พ. 62 16) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 6 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

4 มี.ค. 62 17) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 7 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม  ARU KM  

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

11 มี.ค. 62 18) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 8 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม  ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

12-13 มี.ค. 
62 

19) ติดตามผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ระยะที่ 1 ของ
คณะ ส านัก และสถาบัน 

สรุปรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของคณะ ส านัก 
และสถาบัน ระยะที่ 1 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

 
 

 
ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
16-27 มี.ค. 
62 

20) จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่ดีที่ได้
จากกิจกรรมการถอดองค์ความรู ้

เผยแพรคู่่มือฯ - คณะ/ส านัก/สถาบัน 

30-31 มี.ค. 
62 

21) คณะ/ส านัก/สถาบัน จดัท า
รายงานผลการด าเนินงาน 
ถอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติทีด่ี 

มีรายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ และ 
แนวปฏิบัติที่ดี 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

1-10 เม.ย. 62 22) คณะ ส านัก/สถาบันจัดส่ง
ผลงานแนวปฏิบตัิที่ดี มายังงาน
ประกันคณุภาพ 

ผลงานของหน่วยงานต่างๆ - งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

13-17 เม.ย. 
62 

23) จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงาน
ภายในและภายนอก และแบบตอบรับ 
เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY & 
Best Practice SHARE ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 5 

หนังสือเชิญหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกเข้า
ร่วมกิจกรรม ARU KM 
DAY & Best Practice 
SHARE ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ครั้งท่ี 5 

- งานประกันคุณภาพ 

20-30 เม.ย. 
62 

24) คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีพิจารณาตรวจอ่านผลงานและ 
คัดสรรผลงานของแต่ละหน่วยงาน 
 

ผลงานของหน่วยงานท่ีผ่าน
เกณฑฯ์   

- คณะกรรมการสรรหา
แนวปฏิบัติที่ด ี

6 พ.ค. 62 25) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีพิจารณาตดัสินคะแนน  
ครั้งท่ี 1 ตามเกณฑ์การประเมินผล
งานจากเล่มรายงานฯ 

ผลงานของหน่วยงานท่ี 
ผ่านเกณฑ์ฯ   

- งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

13 พ.ค. 62 26) ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดีพิจารณาตัดสินคะแนน ครั้งที่ 
2 ตามเกณฑ์การประเมินผลงานจาก
เล่มรายงานฯ  

ผลงานของหน่วยงานท่ี 
ผ่านเกณฑ์ฯ   

- งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

14-22 พ.ค. 
62 

27) คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดเีข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ 
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน  
- คณะครุศาสตร ์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 

บอร์ดนิทรรศการ 
แนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 
100 

งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน/
คณะกรรมการฯ 

 

ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 - สถาบันอยุธยาศึกษา 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- ส านักงานอธิการบด ี

   

25 พ.ค. 62 28) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีพิจารณาตดัสินคะแนน 
ครั้งท่ี 3 ตามเกณฑ์การประเมินผล
งานรวมคะแนนทุกส่วนจากเลม่
รายงานฯ และบอร์ดนิทรรศการ 
  

ผลการประกวดแนวปฏิบตัิ
ที่ดี ครั้งที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
รางวัลระดับดเีด่น ดมีาก  
ดี และชมเชย 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

26-27 พ.ค. 
62 

29) จัดท าและประกาศผลการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

ผลการประกวดแนวปฏิบตัิ
ที่ดี ครั้งที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
รางวัลระดับดเีด่น  
ดีมาก ดี และชมเชย 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

28-29 พ.ค. 
62 

30) งานประชาสัมพันธ์ จัดท า VTR 
หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลดีเด่น และ  
ดีมาก 

VTR หน่วยงานท่ีได้รับ
รางวัลดีเด่น และ ดีมาก 

ร้อยละ 
100 

นายสมชาย สุนทรวิทย ์
นายสุรตัน์ ลิ่วลาภาวงศ ์
นายสุชาติ พรรณม ี

มิ.ย. 62 31) ติดตามผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ของ
คณะ ส านัก และสถาบัน 

สรุปรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของคณะ ส านัก 
และสถาบัน ระยะที่ 2 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

12 มิ.ย. 62 32) กิจกรรม ARU KM DAY & Best 
Practice SHARE ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครั้งท่ี 5 
หมายเหตุ : 1) หน่วยงานท่ีน าเสนอ
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้บนเวที คือ 
หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลดีเด่น และ  
ดีมาก 2) หน่วยงานภายนอกเข้ารว่ม 
LEARN &SHARE 

ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

15-16  มิ.ย. 
62 

33) งานประกันคุณภาพสรุปผลการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ 
ปีงบประมาณ 2562 และรายงาน
มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

มีรายงานผลการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และรายงาน
มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

1 เลม่ งานประกันคุณภาพ 

หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ระดับคณะ ส านัก และสถาบัน ด าเนินการถอดองค์ความรู้ทกุครั้ง ให้น าองค์ความรู้ 
และประเด็นส าคญัขึ้น Facebook Group : ช่ือ ARU KM  

ผู้ประสานงาน : นันทนา ศรีชัยมลู โทร 1553 
งานประกันคุณภาพ 

 
ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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3.3 ติดตามผลการด าเนินงานการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ จะต้องติดตามผลการด าเนินงานอย่างน้อย 

2 ครั้งต่อปีงบประมาณ คือ ระยะที่ 1 เป็นการติดตามการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 
2562 และ ระยะที่ 2 เป็นการติดตามการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 โดย
ก าหนดให้ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน รายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ตามแบบฟอร์มที่งานประกันคุณภาพก าหนด โดยงานประกันคุณภาพจัดท าแบบฟอร์มรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้  เพ่ือให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน มีรูปแบบการรายงานผล 
การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ ส านัก/
สถาบัน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามระบบการจัดการความรู้ มีข้ันตอนดังนี้ 

3.3.1 จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยระบุกิจกรรม 
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน 
ว่าหน่วยงาน “มีหรือไม่มี” การด าเนินงานหรือไม่อย่างไร  

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 ดังภาพที่ 6 
และ แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ดังภาพที่ 7 

 
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  

(1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 
หน่วยงาน (ระบุ) ..................................................................... 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ แนบลิงก์หรือURL  
ของหลักฐาน

ประกอบ 
1 ทบทวนนโยบาย ค าสั่ ง 

และปฏิ ทิ นการจั ดการ
ความรู้ 

 - นโยบาย  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการการจัดการความรู ้
- ปฏิทินการจัดการความรู ้

 

2 ถ่ายทอดนโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ไปสู ่
คณะ ส านัก/สถาบัน 

 - รายงานการประชุมของ
หน่วยงาน 
- ลิงก ์หรือ URL เผยแพร่นโยบาย 
ค าสั่ง และปฏิทิน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 

 

3 ทบทวนแผนการจัดการ
ความรู้ KM ของหน่วยงาน 

 แผนการจัดการความรู้ KM  

4 การด าเนินงานกิจกรรม 
ถอดองค์ความรู้ อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อประเด็นความรู ้

 จ านวนครั้งของกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้  พร้อมแนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ของหน่วยงาน 

 

 
 ภาพที่ 6 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  

(1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562) 

หน่วยงาน (ระบุ) ..................................................................... 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน

(มี/ไม่มี) 
หลักฐานประกอบ 

แนบลิงก์หรือURL  
ของหลักฐาน

ประกอบ 
1 การด าเนินงานกิจกรรมถอด

องค์ความรู้ อย่างน้อย 8 ครั้ง
ต่อประเด็นความรู้ 

 จ านวนครั้งของกิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ พร้อมแนบ
ลิงก์หรือ URL เผยแพร่
กิจกรรม 
การถอดองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน 

 

2 จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่ดีที่ได้
จากกิจกรรมการถอดองค์
ความรู ้

 คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี  

3 คณะ/ส านัก/สถาบัน จดัท า
รายงานผลการด าเนินงานถอด
องค์ความรู้ และคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี

 - รายงานผลการ
ด าเนินงานการจดัการ
ความรู้ 7 กระบวนการ 
- คู่มือหรือแนวปฏิบัติทีด่ ี

 

 
 

ภาพที่ 7 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562) 

 
3.3.2 จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการ

ความรู้ ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ โดยบันทึกข้อความระบุวันเวลาในการส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้กลับมา
ยังงานประกันคุณภาพให้ชัดเจน เช่น ให้ส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 11 มกราคม 
2562 เป็นต้น พร้อมแนบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ และส่งไฟล์ Word 
แบบฟอร์มรายงานผลไปยังผู้ประสานงานของคณะ ส านัก/สถาบัน ทางช่องทางที่ติดต่อได้สะดวก  

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ดังภาพที่ 8 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โทร. 1551, 1552, 1553, 1554  
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/89       วันที ่ 12 มีนาคม 2562 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   

 

เรียน คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน  
 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้หน่วยงานสรุปรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก และสถาบัน  

 

ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2557 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในคณะ มาตรา 

41 ให้ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
ดังนั้น งานประกันคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อม
นี้ แล้วส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล) 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   

 

 
 

ภาพที่ 8 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
12 มี.ค. 62 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชยั) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
12 มี.ค. 62 
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3.4 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 

2562) ให้คณะ ส านัก/สถาบัน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ที่แนบไปพร้อมบันทึกข้อความจากงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL หลักฐานประกอบ ตัวอย่างดังภาพที่ 9 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
หน่วยงาน (ระบุ) ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 ท บ ท ว น น โ ย บ า ย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
การจัดการความรู้ 

 - นโยบาย  
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การการจัดการความรู้ 
- ปฏิทินการจัดการความรู้ 

https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

2 ถ่ ายทอดนโยบาย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
การจัดการความรู้
ไปสู่ คณะ ส านั ก /
สถาบัน 

 - รายงานการประชุมของ
หน่วยงาน 
- ลิงก์หรือURL เผยแพร่
นโยบาย ค าสั่ง และปฏิทิน
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/qa/ 

3 ทบทวนแผ น ก า ร
จัดการความรู้  KM 
ของหน่วยงาน 

 แผนการจัดการความรู้ KM https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

4 ก า ร ด า เ นิ น ง า น
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 8 
ค รั้ ง ต่ อ ป ร ะ เ ด็ น
ความรู้ 

 จ านวนครั้ งของกิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ พร้อมแนบ
ลิ ง ก์ ห รื อ  URL เ ผ ยแพร่
กิจกรรมถอดองค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/ops/images/pdf/
Report-KM-
OfficePresident256
3%20(1).pdf 

 
 

ภาพที่ 9 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  
(1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 
2562) ให้คณะ ส านัก/สถาบัน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ที่แนบไปพร้อมบันทึกข้อความ พร้อมแนบลิงก์หรือ URL หลักฐานประกอบ ตัวอย่างดังภาพ
ที่ 10 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 
หน่วยงาน (ระบุ) ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 การด าเนินงานกิจกรรม
การถอดองค์ความรู้ อย่าง
น้อย 8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู ้

 จ านวนครั้งของกิจกรรมถอด
องค์ความรู้  พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL เผยแพร่กิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/Re
port%20KM2562Of

fiecPresident.pdf 
2 จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีที่

ได้จากกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ 

 คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/se
rvice.pdf 

3 คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้และคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ด ี

 - รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ 7 
กระบวนการ 
- คู่มือหรือแนวปฏิบัติทีดี 
 

อยู่ในระหว่าง 
การด าเนินงานจะแล้ว
เสร็จภายใน 25 มี.ค.
2562 

 
 

ภาพที่ 10 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะท่ี 2  
(1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 

 
3.5 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

การจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน คือ การรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อมูลจากรายงานผล
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน ที่ส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ซึ่งผล 
การด าเนินงาน หลักฐานประกอบ “มี/ไม่มี” ลิงก์หรือ URL ของหลักฐานประกอบ จะต้องตรวจสอบการเข้าถึง
พร้อมตรวจสอบลิงก์ หรือ URL ของหลักฐานเอกสารประกอบถูกต้องหรือไม่  แล้วจัดท าเป็นสรุปผล 
การด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าเข้าคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

3.5.1 จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือใช้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลกลับมายังงานประกันคุณภาพตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ตัวอย่างดังภาพ 
ที่ 11 และ 12 



50 
 

 

 
 

 

แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
ล าดับ

ที ่ การด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา

อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 ทบทวนนโยบาย 
ค าสั่ง และปฏิทิน
การจัดการ
ความรู ้

นโยบาย           
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
การจัดการความรู ้

         

ปฏิทินการจัดการ
ความรู ้

         

2 ถ่ายทอดนโยบาย 
ค าสั่ง และปฏิทิน
การด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู้ไปสู่คณะ 
ส านัก/สถาบัน 

รายงาน 
การประชุมของ
หน่วยงาน 

         

ลิงก์หรือURL           

เผยแพร่นโยบาย 
ค าสั่งและปฏิทิน 
การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 

         

3 ทบทวนแผน 
การจัดการ
ความรู้ KM ของ
หน่วยงาน 

แผนการจดัการ
ความรู้ KM 

         

4 การด าเนินงาน
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่าง
น้อย 8 ครั้งต่อ
ประเด็นความรู ้

กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ พร้อมแนบ
ลิงก์ หรือ URL 
เผยแพร่กจิกรรม 
การถอดองค์
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

 
 

ภาพที่ 11 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
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แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดั
บท่ี 

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 การด าเนินงาน
กิจกรรมถอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้  
อ ย่ า งน้ อ ย  8 
ครั้งต่อประเด็น
ความรู้ 

จ านวนครั้งของ
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ พร้อม
แนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

2 จัดท าคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ ได้
จ า กกิ จกรรม
กา รถอดองค์
ความรู้ 

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
-ระดับคณะ 2 
ด้าน 
-ระดับส านัก/
สถาบัน 1 ด้าน 

         

3 คณะ/ส านั ก /
สถาบัน จัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงานถอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้  
และคู่ มื อแนว
ปฏิบัติที่ดี 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 7 
กระบวนการ 

         

- คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี
 

         

 
 

ภาพที่ 12 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

 
3.5.2  จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน  

ที่จัดส่งข้อมูลกลับมายังงานประกันคุณภาพ ว่าครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้หรือไม่ หากหน่วยงานยังไม่
สามารถด าเนินการในกิจกรรมนั้นๆ ให้ประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ด้านการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานนั้นๆ ว่าติดขัดหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไร แล้วหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือให้กิจกรรม
ต่างๆ ด าเนินงานไดอ้ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตัวอย่างดังภาพที่ 13 และ 14 
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สรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
ล าดับ

ที ่
การด าเนินงาน 

หลักฐาน
ประกอบ 

ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 ทบทวน
นโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินการ
จัดการความรู ้

นโยบาย           
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู ้

         

ปฏิทินการ
จัดการความรู ้

         

2 ถ่ายทอด
นโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้
ไปสู่คณะ 
ส านัก/สถาบัน 

รายงานการ
ประชุมของ
หน่วยงาน 

         

ลิงก์หรือURL           

เผยแพร่
นโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทิน 
การด าเนินงาน
การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

3 ทบทวน
แผนการจดัการ
ความรู้ KM 
ของหน่วยงาน 

แผนการจดัการ
ความรู้ KM 

         

4 การด าเนินงาน
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 
อย่างน้อย 8 
ครั้งต่อประเด็น
ความรู ้

กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 
พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL 
เผยแพร่
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

 
 

ภาพที่ 13 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
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สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 การด า เนินงาน
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู้ 

กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 
พร้อมแนบ
ลิงก์หรือ URL 
เผยแพร่
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

        สนอ.
เนื่องจาก
กรรมการ 
มีเวลาไม่
ตรงกัน 

2 จัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
ที่ได้จากกิจกรรม 
การถอดองค์
ความรู ้

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี

         

3 คณะ/ส านัก/
สถาบัน จัดท า
รายงานผล 
การด าเนินงาน
การถอดองค์
ความรู้ และคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ด ี

รายงานผล 
การ
ด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู้ 7 
กระบวนการ 

         

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี
 

        สวพ.ก าลัง
เสนอ
ผู้บริหาร 
ลงนาม จะ
จัดส่งให้
ภายใน
วันท่ี 28 
มี.ค.
2562 

 
 

ภาพที่ 14 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

 
 3.5.3  เมื่อจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานไหนมีปัญหา
อุปสรรคให้ก ากับติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และน าเสนอแนวทางแก้ไขให้กับหน่วยงาน หลังจากนั้น  
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น าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งในวาระเพ่ือพิจารณา  

3.6  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้และการก าหนดวันเวลาการด าเนินงาน
ต่างๆ พบว่า ในบางครั้งเมื่อน าปฏิทินการด าเนินงานของคณะ ส านัก/สถาบัน และกอง มาเปรียบเทียบกัน
ระหว่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ และปฏิทินของหน่วยงานต่างๆ โดยปฏิทินของหน่วยงาน  
ไม่ระบุวันเดือนปีที่ชัดเจนในการท ากิจกรรม ซึ่งจะท าให้การก าหนดกิจกรรมในปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยก าหนดแบบชัดเจนหรือระบุวันไมไ่ด้  
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  ควรก าหนดกิจกรรมในปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  แบบยืดหยุ่น เช่น วันที่ 21-
28 ธันวาคม 2561 กิจกรรม คือ งานประกันคุณภาพวิเคราะห์แผนการจัดการความรู้ KM ของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
  
  ข้อเสนอแนะ : 

ควรระบุวันที่อย่างชัดเจนในการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง และ
ปรับปรุงปฏิทินการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ระบุในปฏิทินอย่างชัดเจนว่า 
”หากหน่วยงานไหนมีปัญหาให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน”  
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ขั้นตอนที่ 4  จัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 การจัดประชุมชี้แจงนโยบาย ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะ
ถ่ายทอดนโยบาย ปฏิทิน แนวทางการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้ระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน ได้ทราบและมีแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้สอบถาม
เพ่ิมเติมในที่ประชุม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 4.1  เตรียมการจัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  

การจัดท าเล่มระเบียบวาระการประชุมการด าเนินงานการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ในส่วนของนักวิชาการ
ศึกษา รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุม จะต้องจัดส่ง ไฟล์ PDF ประกาศนโยบาย 
การจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ ที่อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนจะมีการประชุม เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป จะต้องน าเอกสารประกาศนโยบายการจัดการความรู้ และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ บรรจุ
ในวาระเพ่ือทราบ และท ารูปเล่มแจ้งไปยังคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เพ่ือให้
คณะกรรมการได้มีเวลาอ่านและท าความเข้าใจวาระการประชุม  
 4.2  ประชมุชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  

การด าเนินงานตามวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จะมีประธานการประชุม คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเลขานุการ
ด าเนินการประชุม คือ หัวหน้างานประกันคุณภาพ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม แต่ในส่วน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ และ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา หากงานหรือ
เรื่องใดเป็นงานของนักวิชาการศึกษาคนใด ผู้น าเสนอวาระ คือ ผู้รับผิดชอบหลักของงานนั้นๆ  

ตัวอย่างการบรรจุเรื่องในระเบียบวาระการประชุม ดังภาพที่ 15  
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เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ครั้งท่ี 5/2561 
วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 

 
 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 15 วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
วาระแจ้งเพื่อทราบ ชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 
งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

E-mail : QAARU@hotmail.com  
โทรภายในต่อ 1551 (เบญจลักษณ์), 1552 (เดือนเพ็ญ), 1553 (นันทนา), 1554 (วิภา) 

 



57 
 

 

 
 

 

สารบัญ 
  หน้า 

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา  ก 
หน้าท่ีคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา  ค 
สารบญั ง 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2 
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 4/2561 2 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 11 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ 12 
4.1 เรื่อง แผนพัมนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12 

4.2 เรื่อง แจ้งการประชุมนอกสถานท่ี 13 

4.3 ประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 

4.4 เรื่อง คู่มือการสรรหา Best Practices ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 

4.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

21 

4.6 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณะครุศาสตร ์ 25 

4.7 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 25 

4.8 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณะวทิยาการจัดการ 25 

4.9 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 26 

4.10 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากสถาบนัวิจัยและพัฒนา 26 

4.11 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากสถาบนัอยุธยาศึกษา 26 

4.12 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 

4.13 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากส านักงานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 27 

4.14 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากส านักงานอธิการบด ี 27 

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 28 

5.1 เรื่อง (ร่าง) ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับปีงบประมาณ 
2561 ระดับส านัก/สถาบัน ส าหรับทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

28 

5.2 เรื่อง (ร่าง) คู่มือประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระดับหลักสตูร คณะ และมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 

50 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 51 

6.1 เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

51 

ภาพที่ 15 วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วาระแจ้ง
เพ่ือทราบชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ต่อ) 

 



58 
 

 

 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
  สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีระบบกลไกในการด าเนินงาน 
ด้านการจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านการจัดการความรู้ยั่งยืน เป็นไปตามกรอบ
เวลา จึงได้จัดท านโยบายและปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา และแจ้ ง ไปยั งหน่วยงาน ตามหนั งสือบันทึกข้อความ 
ที่  ศธ 0550.1.2/ว 352 ลงวันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานการจัดการความรู้จนได้แนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

  
  ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

ประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบหรือได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้ว 

 
  ข้อเสนอ/ญัตติ 

  เพ่ือให้หน่วยงานรับทราบ และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ในช่วงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

 
มติที่ประชุม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ภาพที่ 15 วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
วาระแจ้งเพื่อทราบชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ต่อ) 
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4.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  ในการเตรียมการจัดประชุมชี้แจงปัญหาที่พบคือการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุม
ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  หากจัดท าเอกสารไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดควรจัดส่งเอกสารประกอบวาระ ไปยัง
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป เพ่ือจัดท าเล่มเอกสารประกอบการประชุมให้อยู่นอกเล่มวาระการประชุม และ
ส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไปยังคณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้า 3 วัน 
 
  ข้อเสนอแนะ : 
  ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระควรมี  
การติดตามปฏิทินการประชุมและปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้วางแผน
ในการด าเนินงานจัดท าเอกสารให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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ขั้นตอนที่ 5 จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 การจัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้  เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ปฏิบัติงานใช้ใน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและให้แนวทางในกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลังจากที่ได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้ :  
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

2.2 รวบรวมเนื้อหาคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
2.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์

และแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน 
ส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ คู่มือการจัดการความรู้ของส านักงาน
พัฒนาระบบข้าราชการ เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักการเหตุผล ที่มาและความส าคัญใน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้แล้ว จะต้องรวบรวมเนื้อหาของเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้ ซึ่งประกอบด้วยดังนี้  

1) ค าน า จะปรากฏเป็นส่วนแรก ซึ่งจะเขียนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต  
ของการจัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  และเขียนขอบคุณคณะท างาน ตัวอย่างดังภาพ 
ที่ 16 

 
ค ำน ำ 

คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลังจากท่ีได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้ 
: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณองค์คณะบุคคลต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ร่วมให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ในการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือน าไปสู่
สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป 

 
งานประกันคุณภาพ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ภาพที่ 16 ค าน า คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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2) สารบัญ เป็นส่วนที่รวบรายชื่อหรือรายการต่างๆ ว่ามีหัวข้อเรื่องใดบ้าง ซึ่งจะ
อธิบายสั้นๆ พร้อมกับเลขหน้าเริ่มต้น ส่วนนี้ส าคัญคือจะใช้หาหัวข้อหรือเรื่องที่ต้องการได้เร็วที่สุด ตัวอย่าง 
ดังภาพที่ 17 

 
สารบัญ 

 
  หน้ำ 

ค าน า   
สารบัญ   
    ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 1.1 กระบวนการปฏิบัติงานและวธิีปฏิบัต ิ 1 
 1.2 ค าจ ากัดความของความรู ้                                                                          3 
 1.3 ประเภทของความรู ้ 3 
 1.4 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)   3 
 1.5 กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่นแปลง  (Change Management Process) 5 
 1.6  การก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM 6 
 1.7  การก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  (KM Focus Areas and KM Desired 

State) 
7 

       แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการผลักดันตาม   
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

10 
 

       แบบฟอร์มที่ 2 เป็นแบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 13 
       แบบฟอร์มที่ 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 25 
       แบบฟอร์มที่  4 แบบฟอร์ม  KM แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) : 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
31 

     ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเน้ือหาตามกระบวนการจัดการความรู้ 32 
                   2.1  ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจดัการความรู้ 32 
                   2.2  แบบฟอร์มการท างาน 33 
   ภาคผนวก  

 1. ปฏิทินการด าเนินงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 41 
   2. ค าสั่งคณะกรรมการการจดัการความรู้ 44 
    3. นโยบายการจดัการความรู ้ 47 

 
 

ภาพที่ 17  สารบัญ คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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3)  ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการเขียนแสดงถึงรายละเอียดวิธีการท างาน
ของแต่ละขั้นตอน เอกสาร/ระเบียบ ที่ใช้ประกอบการท างาน เช่น แบบฟอร์ม และผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

  3.1  กระบวนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติ  เป็นการเขียนผังงาน Flowchart 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการเขียนให้กระชับรัดกุม มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด 

  3.2  ค าจ ากัดความของความรู้  เป็นการบ่งบอกถึงความหมายของความรู้ว่ามี
ลักษณะอย่างไร เขียนสั้นๆ ให้ได้ใจความ เป็นความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย                                                                         

  3.3  ประเภทของความรู้ เป็นการบ่งชี้ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายว่าความรู้มีอะไรบ้าง 
ลักษณะเป็นแบบไหน เขียนให้รัดกุมเข้าใจง่าย 

3.4  กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็น
ขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ลักษณะการบริหารจัดการการท างาน มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน  
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.4.1  ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) – จะ
ด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือหาองค์ความรู้ ประมาณ 8 -10 คน, ให้ระบุ 
วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการอย่างชัดเจน เช่น ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือนช่วงบ่าย อย่างน้อยจะต้อง
ด าเนินการพูดคุยประชุมกัน 8 ครั้ง ในการพูดคุยให้อธิบายว่าท าอย่างไร (How to) เพ่ือด าเนินการให้ได้
ประเด็นความรู้เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กร เป็นการคัดสรรประเด็นหรือหัวข้อการจัดการความรู้  โดยพิจารณาให้
สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น คณะ ประเด็นความรู้จะเป็นเรื่องการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ส่วน
ส านัก/สถาบัน ประเด็นความรู้จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการตามพันธกิจ ซึ่งประเด็นความรู้มีกระบวนการที่
ได้มาจากการประชุมปรึกษาหารือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือมาจากปัญหาหรือผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ประเด็นความรู้ควรด าเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี
และภายนอกองคก์รยอมรับน าไปใช้ประโยชน์ 

3.4.2  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation 
and Acquisition) – เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ได้มาของเคล็ดลับการท างานจากประเด็นความรู้ โดยการจัด
กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ซึ่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงจะเป็น 
ผู้ด าเนินงานในขั้นตอนนี้  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เพ่ือกลั่นกรองเป็นความรู้ขององค์กร ใช้รูปแบบ 
การประชุมแบบโต๊ะกลม ต้องมีประธานกลุ่ม 1 คน , เลขานุการ ท าหน้าที่จดบันทึก 1 คน , เลขานุการ  
ท าหน้าที่พิมพ์ 1 คน, พร้อมโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง, คนจับเวลา 1 คน, ให้แต่ละคนเล่าถึงองค์ความรู้ตามประเด็นที่
สมาชิกในกลุ่มได้เลือกของตนเอง คนละ 3 นาที จนครบตามจ านวนสมาชิกกลุ่ม ในส่วนของสมาชิกที่ยังไม่ถึง
คิวเล่าหรือถอดองค์ความรู้ห้ามสอด แทรก เสียงดัง และเลขาฯ ที่จดบันทึก และพิมพ์ ให้จดและพิมพ์ไปไม่ต้อง
ปรับหรือแต่งค าใดๆ  ตัวอย่างรูปแบบการประชุมแบบโต๊ะกลม ดังภาพที่ 18   
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ภาพที่ 18 รูปแบบการประชุมแบบโต๊ะกลม 

 
ในช่วงการถอดองค์ความรู้ ให้เลขานุการพิมพ์ข้อมูลของแต่ละคนที่ร่วมถอดบทเรียนตามแบบฟอร์ม

การถอดองค์ความรู้ ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ในแต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้อง
พิมพ์เป็นหลักวิชาการ ให้พิมพ์ตามผู้ถอดองค์ความรู้โดยเล่าอย่างไรก็ให้พิมพ์ตามนั้นไปเลย  

ตัวอย่าง รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ดังภาพที่ 19  

โต๊ะกลำง 

ประธำนกลุม่ 

เลขำฯ  
คนจับเวลำให้

พูดคนละ  
3 นำที 
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รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมการถอดองค์ความรู้ 

กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “เทคนิคการประสานงานที่ดี” ครั้งที่ 1 

 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. นายพรเทวา   สันทัด  ประธาน 
2. นางปิยะนุช   สุขเพ็ชร  กรรมการ 
3. นางสันทนา   แสงสว่าง กรรมการ 
4. นายสิทธิ์พงษ์   พงษ์สุข   กรรมการ 
5. นายนัฐวุฒ ิ คล้ายเพ็ง กรรมการ 
6. นางสาววิชุตา   พวงมาลัย กรรมการ 
7. นางสาวบัณฑิตา  สอนดี  กรรมการ 
8. นางสาวชันษา   กิ่งศักดิ์  กรรมการ 
9. นางปิยะนุช   สุขเพ็ชร  กรรมการและผู้ควบคุมเวลา  จับเวลา 3 นาที/ครั้ง/คน 
10. นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี  กรรมการและเลขานุการ 

 
วันที่ 14 มีนาคม 2561  เวลา 14.15 น. 
ครั้งที่ 1 
 
นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  
 หน้าที่รับผิดชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดท า
เอกสาร และรวบรวมวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคนิคการประสานงานที่ดี คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าถึง
ง่าย สื่อสารและพูดแบบไม่เป็นทางการ พูดให้เข้าใจง่าย มีการสื่อสารและอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย หากผู้ที่เรา
ติดต่อหรือสื่อสารด้วยไม่เข้าใจเราก็จะสังเกตบุคลิก ท่าทาง หรือ เป็นคนช่างสังเกตนั่นเอง การวางตัวให้เป็น
กันเองในการติดต่อประสานงาน ในส่วนของการจัดเตรียมเอกสารเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จะมีขั้นตอน
การท างาน คือ จัดท าบันทึกข้อความภายในส่งไปยังคณะ ส านัก และสถาบัน ล่วงหน้า 15 วัน  แต่บาง
หน่วยงานมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนก็สามารถเสนอเรื่องในภายหลังจะไม่ตัดสิทธิ์  
 

 
 

ภาพที่ 19 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
  



65 
 

 

 
 

 

 
นายนัฐวุฒิ  คล้ายเพ็ง 
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ การประสานงานกับอาจารย์ บุคลากร คนงาน เกี่ยวกับการท าเรื่องไปราชการ
ของคณาจารย์ ท าสถิติ วันลา ขาด สาย ท าบัตร หนังสือรับรอง เบิกค่าท างานล่วงเวลา กศ.บป. เช่น การท า
หนังสือรับรอง มีการขอหนังสือรับรองทุกวัน เทคนิคการประสานงานที่ดี คือ การยิ้ม ทักทาย สร้างสัมพันธ์
ไมตรี กับผู้มาติดต่อ ส่วนมากจะขออีเมล์ หรือไลน์ และเบอร์โทรส่วนตัวของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพ่ือติดต่อ
ว่าเรื่องเสร็จแล้วจะโทรแจ้งให้ทราบต่อไป  
 
นางสาววิชุตา  พวงมาลัย 
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ ดูแลเอกสารงานก่อสร้างของงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์  ติดต่อผู้รับจ้าง 
คนคุมงาน ตรวจการจ้าง ในงานแต่ละโครงการ ติดต่อเรื่องเอกสาร นัดประชุม กรณีเอกสารผิดพลาดจะโทร
หรือไลน์ไปให้ด าเนินการแก้ไข  กรณีนัดประชุมจะโทรนัดประชุมล่วงหน้า ติดต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
นัดประชุม โทรแจ้งวันเวลา กี่โมง ว่างไหม โทรถามที่ละคนและท าหนังสือแจ้งไปอีกครั้งอย่างเป็นทางการ  
เวลาที่มีเอกสารให้ลงนาม โทรหาอาจารย์ก่อน พูดจาสุภาพอ่อนน้อม และกลุ่มไลน์งานก่อสร้าง ระบุแจ้งในไลน์ 
 
นายสิทธิ์พงษ์  พงษ์สุข   
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ งานแนะแนวอาชีพ และทุนการศึกษาของนักศึกษา ติดต่อประสานงานกับ
นักศึกษา งานการเงินและบัญชี คณะ และกองนโยบายและแผน โทรตามนักศึกษาให้มากรอกรายละเอียดและ
รับเงิน หากติดต่อนักศึกษาไม่ได้หรือนักศึกษาเปลี่ยนเบอร์ นักศึกษาไม่มาหรือติดต่อกลับตามเวลาที่ก าหนด 
จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานการเงิน จัดท าบันทึกและประสานงาน ท าตามขั้นตอนตามที่ก าหนดการ
ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ก าหนดงานเวลา ให้ตรงกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ การประสานงานเกี่ยวกับ  
การแนะแนวการศึกษาต่อ ลงข้อมูลในเว็บไซต์ งานที่ว่าง ต าแหน่งงานว่าง และเป็นหน่วยงานหางานให้
นักศึกษา 
 
นางสาวบัณฑิตา  สอนดี 
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ จัดท าตารางเรียนให้นักศึกษา ตารางสอนให้อาจารย์ การประสานงานหรือติดต่อ
และส่งหนังสือไปขอข้อมูลจากคณะ ส านัก และสถาบัน กรณีมีปัญหาจัดตารางรายวิชาจะรับฟังปัญหาและ
แก้ไขเบื้องต้น ส่วนของตารางเรียนนักศึกษา อาจจะติดต่อกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เพ่ือลดการติดต่อและ
บริการนักศึกษา ประสานงานกับอาจารย์หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและเปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนเวลา
เรียน และประสานงานไปตามหน่วยงานที่ดูแลตึกนั้นๆ ว่ามีห้องว่างหรือไม และจะย้ายได้ไหม 
 
 
 

ภาพที่ 19 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ (ต่อ) 
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นางสาวชันษา   กิ่งศักดิ์  
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ งานประสานงานภายในหน่วยงานจะเป็นนักศึกษาและอาจารย์ที่มาติดต่อเรื่อง
สถิตินักศึกษาต่างๆ จะขอข้อมูล แบบเร่งด่วน และจะขอเวลาท างาน หากมีปัญหาเอกสารล่าช้าไม่ทันตาม
ก าหนดที่ผู้ขอรับบริการต้องการจะอธิบายเหตุผล  การท าเรื่องย้ายสถานภาพนักศึกษา ติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกแทนนักศึกษา และท างานตรวจสอบวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่ว่าจบจริงหรือเปล่า 
การตามวุฒิอยาก และตรวจสอบว่าจบจริงหรือไม่ ต้องติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่เด็กจบและตรวจสอบ
วุฒิปลอมวุฒิเยอะในการสมัครงาน ต้องประสานงานกับต้นสังกัด อธิบายเหตุผล และมีการประณีประนอม  
 
สรุปประเด็นครั้งที่ 1 

1. เทคนิคการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ  
2. เทคนิคการประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน/ระยะเวลา  
3. เทคนิคการประสานงานเพื่อให้ได้เนื้อหาตรงตามเป้าหมาย  
4. เทคนิคการประสานงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  
5. เทคนิคการประสานงานด้านทักษะ และบุคลิกภาพ 

5.1 ผู้ประสานงานจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใส 
5.2 พูดให้เข้าใจง่าย เมื่อผู้รับสารไม่เข้าใจต้องอธิบายให้ผู้รับสารเข้าใจ โดยมีลักษณะเป็นกันเอง อาจจะ

ใช้ภาษาไม่เป็นทางการแต่ฟังแล้วเข้าใจง่าย  
5.3 ผู้ประสานงานต้องทักทาย สร้างสัมพันธ์ไมตรี กับผู้มาติดต่อ 

 
 

ภาพที่ 19 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ (ต่อ) 
 

  3.4.3  ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  เป็น
การจัดท าสารบัญ จัดเก็บความรู้ประเภทต่างๆ เพ่ือให้การเก็บรวมรวม การค้นหา การน ามาใช้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

3.4.4 ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) การแก้ไขภาษา อักษร อักขระ การเรียบเรียงภาษา ตัดต่อ และปรับปรุง
เนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ เช่น ความครบถ้วน เที่ยงตรง เป็นต้น 

3.4.5 ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ เช่น น าคู่มือที่ได้จากการถอดองค์ความรู้ไปให้บุคลากรใหม่ไปใช้ ซึ่งขั้นตอนนี้ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้วย เมื่อกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มบุคคลที่น าองค์ความรู้ไปใช้ให้สอบถามหลัง 
การใช้ด้วย คือ การแจ้งกลับต่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ ตัวอย่างดังภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
 

3.4.6 ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
น าความรู้จัดท าเป็นเอกสารคู่มือ ขึ้นบล็อคองค์ความรู้ หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น  ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดเป็น Facebook Group ชื่อ ARU KM ตัวอย่างดังภาพที่ 21 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 21 Facebook Group ชื่อ ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

3.4.7 ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ (Learning) คณะกรรมการการจัดการเรียนรู้
น าองค์ความรู้จัดท าเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ขึ้นเว็บไซด์ หรือส่งให้หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานต่อไป เช่น แผ่นพับ E-book และวารสาร เป็นต้น  

องค์ความรู้ 

เกิดการเรียนรู้และ 
ประสบการณ์ใหม่ 

การน าความรู้ไปใช ้
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โดยมีตัวอย่างการเผยแพร่บนเว็บไซต์การด าเนินงานการจัดการความรู้หน่วยงานของส านักงานอธิการบดี 
https://www.aru.ac.th/ops/?page=research ตัวอย่าง ดังภาพที่ 22 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 22 เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี เผยแพร่การด าเนินงานการจัดการความรู้ 

 
3.5 การก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

จัดการความรู้ ประกอบไปด้วย ประธาน (CKO) ทีมงานหรือกรรมการ และเลขานุการ เป็นต้น ทีมท างาน
อาจจะแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือไม่มีก็ได้ มีข้ันตอนดังนี้ 

3.5.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้หรือ
โครงสร้างทีมงาน KM ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน  
พร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกต าแหน่ง (ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินการให้
ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง) 

3.5.2  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้หรือทีมงาน KM จะต้อง
ด าเนินการตามเป้าหมาย KM  ที่ เลือกไว้ ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง การจัดแบ่งงานและหน้าที่   
ใน Blueprint  for Change เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมขององค์กร 

3.5.3  การพิจารณาคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้หรือโครงสร้าง
ทีมงาน KM  ซ่ึงมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย KM  
ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผน มีกลุ่มบุคลากรที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

3.5.3.1  ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้าง
ทีมงาน KM และร่วมพิจารณาคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเด็น
ความรู้ตามที่ก าหนด 

3.5.3.2  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM  (Work Process 
Owner)  ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น, ผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น 
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3.5.3.3  หน่วยงานข้ามสายงาน  (Cross Functional Unit)  ที่ต้องเกี่ยวข้อง 
และ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย KM เช่น หน่วยงาน IT, ทรัพยากรบุคคล, 
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร ฯลฯ ควรประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานนั้น, ตัวแทนผู้รับผิดชอบหน่วยงาน 

3.5.3.4  หน่วยงาน /บุคคลอ่ืนๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดที่
ต้องการมอบหมาย 

3.6  การก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  (KM Focus Areas and KM Desired 
State) ควรก าหนดให้เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
กลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ซึ่งต้องการจะน ามาใช้ก าหนดเป้าหมาย KM (Desired State)  
ในการก าหนดขอบเขต KM ควรก าหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อกระบวนงาน (Work Process) ก่อน
เป็นล าดับแรก หรือ อาจก าหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในหน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมีแนวทางการก าหนดของเขต KM (KM Focus Areas) 
และเป้าหมาย KM (Desired State) เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถใช้ 
แนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพ่ือจะช่วยรวบรวมขอบเขต KM และน าไปก าหนดเป้าหมาย 
KM และแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานใน 7 ขั้นตอน ซึ่งหน่วยงานจะต้องก าหนดขอบเขตของ KM และ
เป้าหมาย KM ให้ชัดเจน โดยใช้แนวทางในการเลือกกลยุทธ์ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาองค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีแนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM ดังนี้ 

- แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จ าเป็นสนับสนุนพันธกิจ/วิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ในระดับของหน่วยงานตนเอง 

- หรือแนวทางที่ 2 เป็น ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร 
- หรือแนวทางที่ 3 เป็น ปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถน า KM มาช่วยได้ 
- หรือ เป็นแนวทางอ่ืนนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ก็ได้ ที่หน่วยงานเห็นว่า

เหมาะสม    
- หรือ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 

2557 
การก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบ 

การพิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ของระดับคณะ ส านัก และสถาบัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับหลักสูตร  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

ระดับหลักสูตร ไม่มีการประเมินในส่วนของการจัดการความรู้  โดยให้ระดับหลักสูตรด าเนินการตาม 
แผนการจัดการความรู้ของคณะ 
   ระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่  5.1 ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของ 
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน  
การปฏิบัติงานจริง ระดับคณะจะต้องด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิต
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บัณฑิต และ 2) ด้านการวิจัย โดยเทียบเคียงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือน ามาก าหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ คือ 

1) ด้านการผลิตบัณฑิต ประกอบไปด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 
1.1  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการบริหารหลักสูตร (สกอ. 1.1 

คณะ) 
1.2  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (สกอ. 1.2 คณะ) 
1.3  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการอาจารย์ให้มีด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ (สกอ. 1.3 คณะ) 
1.4  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการบริการนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี (สกอ. 1.4 คณะ) 
1.5  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี (สกอ. 1.5 คณะ) 
2) ด้านการวิจัย ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 
2.1  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาระบบและกลไก 

การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1 คณะ) 
2.2  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบการสนับสนุน 

เงินงบประมาณ ส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2 คณะ) 
2.3  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

(บทความวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ต าราหรือหนังสือ ) หรือ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  (สกอ. 2.3 คณะ) 

ระดับส านัก/สถาบัน ตามโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย ส านัก/สถาบัน 
เทียบเท่าคณะ ดังนั้นจะต้องมีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้โดยเทียบเคียงตามเกณฑ์ระดับ
คณะ แตใ่ห้เน้นตามพันธกิจของหน่วยงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ด้านการวิจัย 
1.1 ประเด็นความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบและกลไก 

การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ. 2.1 สถาบัน) 
1.2 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบการสนับสนุน 

เงินงบประมาณส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2 สถาบัน) 
1.3 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

(บทความวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ต าราหรือหนังสือ) หรือ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  (สกอ. 2.3 สถาบัน) 
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2) ด้านการบริการวิชาการ 
2.1 ประเด็นความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนากระบวนการใน 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1 สถาบัน) 
3) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1 สถาบัน) 
4) ด้านการบริหารจัดการ 
  4.1 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลการด าเนินงานตาม

พันธกิจของหน่วยงาน (เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ด้านแผนงาน ด้านบุคลากรและการบริหารงาน ด้านการเงินงบประมาณ ด้านความเสี่ยง ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ ด้านการพัฒนางานสารบรรณ เป็นต้น) 

 หลังจากนั้นรวบรวมแนวคิดการก าหนดขอบเขต KM กรอกขอบเขต KM รวบรวมลงใน
แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ  

3.7  แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดัน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  เป็นแบบฟอร์มที่เขียนถึงขอบเขต KM พิจารณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของระดับหน่วยงานตนเอง ระบุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด และประเด็น
หัวข้อองค์ความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งเป็นประเด็นทั้งหมดที่คณะกรรมการการจัดการความรู้หรือทีมท างาน KM ที่ได้
จากการปรึกษาหารือ  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 23 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2  
มีระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 1. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึง
พอใจ 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, 
Flow chat)   
3. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ  
4. เทคนิคการประสานงานดีที่ 
5. การบริหารเวลาและงบประมาณ 
6. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน  
การคลัง และพัสดุ 
7. การเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  
การคลัง และการพัสดุ 
8. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
9. การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน 
 
 
 

เป้าหมายที่ใช้
วัดผลการ

ด าเนินงานหรือ
ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนของ

แต่ละ
หน่วยงาน 

 

จุดหมายปลายทาง 
หรืออนาคตที่จะชี้วัด

ถึงความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานท่ีแสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จ
ของเป้าประสงค ์
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ภาพที่ 23 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
    10. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 

11. การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
12. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
13. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
14. การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การประเมิน
รายบุคคล 
15. เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการ 
16. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 

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

(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) (CKO) 
…24…/…ธันวาคม…/……2561…… 

 

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

(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

…24…/…ธันวาคม…/…2561…… 
 

 
ภาพที่ 23 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติงานสอดคล้อง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานหรือพันธกิจ
หน่วยงาน 
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3.8 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เมื่อ
จ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ให้ลงข้อมูลต่างๆ  
ตามแบบฟอร์มที่ 2 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการวางแผนการท างานตามกระบวนการการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน 
คือ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ การเรียนรู้ โดยแบบฟอร์มที่ 2 จะต้องเขียนถึง
กิจกรรมการจัดการความรู้ว่าจะด าเนินการอย่างไร ก าหนดระยะเวลาช่วงไหนในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีตัวชี้วัด
การบรรลุของกิจกรรม มีการก าหนดเป้าหมายของกิจกรรม ก าหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเราจะด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 
กับกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ ดังภาพที่ 24 
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้       
 1.1 จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการประจ า
ส านักงาน และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงาน
อธิการบดีเพ่ือบ่งชี้ความรู้และพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยคัดเลือกว่าจะใช้เครื่องมืออะไร ขณะนี้
เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย และ
ประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการจัดการความรู้ต้องมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรต่อไป 

ธันวาคม 
2561 

มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

17
ประเด็น 

คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู้ 

CKO  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้       
 2.1  ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง 

2.2  จัดกิจกรรม KM เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็น โดยการถอดองค์ความรู้
ของแต่ละบุคคลจ านวน 8 ครั้ง โดยกระบวนการแลกเปลี่ยน 
 

มกราคม 
2562 

จ านวนครั้ง 
ในการ
แลกเปลี่ย
นเรียนรู้ 

8 ครั้ง คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู้ 

CKO  
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 เรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการก าหนดแนวทาง
และขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/จุดบกพร่องที่ควรแก้ไข/การตั้งเป้าหมาย
รว่มกัน/การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตามและประเมินผล จ าเป็นต้อง
มีองค์ความรู้อะไรบ้าง มีผลลัพธ์ผู้รับบริการ ดังนี้ 
1) ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  
2) ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
3) ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 

      

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ       
 3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้/กิจกรรมถอดองค์ความรู้มาจัดให้

เป็นระบบ พร้อมแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารบัญ สรุปประเด็นที่
จ าเป็น และที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีประเด็นดังนี้ 
1) แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
2) ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  
3) ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
4) ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์

2562 

จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

4 
ประเด็น 

คณะกรร
มการ 
การ
จัดการ
ความรู้ 

CKO  
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4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้       
 4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ น ามาปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ปรับแก้ไขภาษาและปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 
1 หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการด าเนินงาน KM เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็นความรู้ส าคัญแต่ละด้าน 
4.2 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์
ความรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์จากบุคลากรภายนอก และผู้น าคู่มือ
ไปใช้ประโยชน์ น าประเด็นสาระส าคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
มาเพ่ิมเติมในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงครั้ง
ที่ 2เพื่อให้ได้เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

กุมภาพันธ์-
เมษายน 
2562 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

5 การเข้าถึงความรู้       
 5.1 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ในรูปแบบสารสนเทศ เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ แผ่นพับ 
และจัดบอร์ด ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวด  

พฤษภาคม 
2562 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 
ช่องทาง 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้       
 6.1 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้น าไปให้บุคลากรอ่ืนใน

ส านักงานอธิการบดี และคณะ ส านัก/สถาบันอ่ืน ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการในหน่วยงาน และจัดท าเป็นเอกสารแผ่นพับ
แจก 

พฤษภาคม 
2562 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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7 การเรียนรู ้       
 7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการน าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ที่

ได้จัดการความรู้เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 
และน าความรู้ที่ ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรได้น าไปใช้ประโยชน์และ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในการท างานต่อไป 
7.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย 

มิถุนายน 
25612 

แนวปฏิบัติที่
ดี/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้จาก
การปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

 
 

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

   (CKO) 

 
 

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

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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3.9  แบบฟอร์มที่  3 แบบฟอร์ม KM กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process)  
เป็นการบ่งบอกถึงวิธีการสู่ความส าเร็จ เมื่อด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิจารณา
ทบทวนว่าทั้ง 7 ขั้นตอนของการจัดการความรู้นั้น อะไรที่ท าให้การจัดการความรู้ครั้งนี้ส าเร็จ แล้วน า
รายละเอียดที่ได้ลงในแบบฟอร์มที่ 3 โดยมีวิธีอะไรที่ท าให้การจัดการความรู้ครั้งนี้ส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นกิจกรรมแปลกใหม่ เช่น สภากาแฟ เนื่องจากเป็นการประชุมที่ไม่เป็นทางการ มีรูปแบบผ่อนคลาย  
ไม่ตึงเครียด เป็นกันเอง เป็นต้น 
 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ ดังภาพที่ 25 
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired 
State) 

ร้อยละ 100 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหา

ความรู้ 
จัดการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อระดม
ความคิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับ
การคัดเลือกประเด็นความรู้ 
กิจกรรม และวิธีการได้มาซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แบบสภากาแฟ 

ธันวาคม 
2561 

มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

17 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ 
และจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ เพื่อถอดองค์
ความรู้จากในตัวบุคคล โดย
ใช้วิธีการพูดคุย สอบถาม
ประสบการณ์ ความส าเร็จ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
2562 

จ านวนครั้ง
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ถอดองค์
ความรู้ 8 
ครั้ง 
และ เวที
แลกเปลี่ยน

คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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ปัญหาอุปสรรคในการ
ท างาน 

เรียนรู้ 1 
ครั้ง 

3 การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

หาตัวแทนในกลุ่มเป้าหมาย
ที่สามารถฟังข้อมูลและ 
จับใจความได้อย่างรวดเร็ว
ในการจัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้
จากการพูดคุย สนทนา  

มีนาคม 2562 จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

4 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

4 การประมวลผลและ
กรั่นกรองความรู้ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษา เนื้อหา จัดรูปแบบให้
ถูกต้อง 

มีนาคม-
เมษายน 2562 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คอมพิวเตอร์ - KM Team  

5 การเข้าถึงความรู้ เลขานุการน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ไปเผย
บนเฟสบุ๊ค ARU KM / ARU 
QA /แผ่นพับ 

เมษายน-
พฤษภาคม 
2562 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 ช่องทาง คอมพิวเตอร์ - KM Team  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

เลขานุการท าบันทึก
ข้อความส่งแผ่นพับความรู้
ไปยังหน่วยงานระดับคณะ 
ส านัก/สถาบัน 

พฤษภาคม 
2562 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับ
ความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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7 การเรียนรู้ เลขานุการจัดท า
แบบสอบถาม เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็น และติดตามผล
เกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้
ในการท างาน การต่อยอด
ผลงาน 

พฤษภาคม 
2562 

แนวปฏิบัติ
ที่ดี/คู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง คอมพิวเตอร์ - KM Team  

 
 

 
 

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

     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

 
 

ภาพที่ 25 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (ต่อ) 
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3.10 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) มีวิธีการอะไรบ้างที่แปลกใหม่ท่ีท าให้กระบวนการการจัดการความรู้ส าเร็จ 
บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นวิธีการที่จะท าให้การท างานได้ดียิ่งขึ้น สนุกกับการท างาน มีแรงขับใน 
การพยายามที่จะท างานให้ได้ดีที่สุด เราจะต้องกลั่นกรองและทบทวนแล้วเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรน า 
ลงจัดท าในแบบฟอร์มที่ 4 เมื่อจัดท าตามรายละเอียดขอบแบบฟอร์มที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และลงนามในแบบฟอร์ม ดั 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ดังภาพที่ 26 
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แบบฟอร์มท่ี 4 แบบฟอร์ม KM กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ประชุมโดยพร้อมเพรียง
จัดในรูปแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  พูดคุยอย่างเป็น
กันเอง คุยประสบการณ์
สบายๆ ไม่เครียด สภา
กาแฟ มีอาหารว่าง และ
น้ าดื่มไว้รับรอง ซึ่งจะเป็น
น้ าหวานที่สอบถามกับ
คณะกรรมการว่ าชอบ
หรืออยากดื่มน้ าอะไร 

จ านวน
ประเด็นของ
ความรู้ 
 

1 องค์ความรู้ ได้ข้อมูลการ
พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

- สถานที่ในการจัด
ประชุมในรูปแบบ
ของสภากาแฟ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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ภาพที่ 26 ตัวอย่าง แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
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2 การสื่อสาร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง ส านัก/สถาบัน 

ได้ข้อมูลที่
ได้รับการ
กลั่นกรอง
จ านวน 1 
เล่ม 

ได้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบ
สมบูรณ์ 

ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ส านัก/สถาบัน 

องค์ความรู้การ
พัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการโดยเน้น
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงาน 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

3 กระบวนการ
และเครื่องมือ 

- จัดท าหนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- face book 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูล
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ผู้เข้าร่วม
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 
80 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 
ส านัก/สถาบัน 

- หนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- Face-book 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

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

องค์ความรู้ที่
ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

เอกสารฉบับ
สมบูรณ์ 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

- เอกสารฉบับ
สมบูรณ์องค์ความรู้
เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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ภาพที่ 26 ตัวอย่าง แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (ต่อ) 
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5 การวัดผล จัดท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงานของผู้น าคู่มือฯ 
ไปใช้ 

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 80 ผู้รับบริการ
ภายในส านักงาน
อธิการบดี  

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
 

6 การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล 

- - - - - - - 

 
 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ :  ……………………………………(CEO/ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
                                                                                                                                         (นางลักขณา  เตชวงษ์) 
                                                                                                                                    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้ เป็นส่วนที่หน่วยงานระดับ
คณะ ส านัก/สถาบัน จะต้องรวบรวมจัดท าเป็น “รายงานผลการจัดการความรู้” ของหน่วยงาน โดยจัดท าตาม
รูปแบบที่งานประกันคุณภาพก าหนดให้ เพ่ือให้มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ดังนี้ 

2.1 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้  หน่วยงานจะต้องสรุปและ
จัดท ารูปเล่มสวยงาม ตามรูปแบบที่ก าหนดให้แล้วจัดส่งมายังงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โดย
จัดส่งมาตามกรอบระยะเวลาในปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ในช่วงเดือนเมษายน  ซึ่งมี
ส่วนประกอบในเล่มรายงานการจัดการความรู้ ดังนี้ 

2.1.1 ปก 
2.1.2 ค าน า 
2.1.3 สารบัญ 
2.1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปี 
2.1.5 นโยบายการจัดการความรู้ 
2.1.6 แบบฟอร์มที่ 1 
2.1.7 แบบฟอร์มที่ 2 
2.1.8 แบบฟอร์มที่ 3 
2.1.9 แบบฟอร์มที่ 4 
2.1.10 แบบฟอร์มที่ 5 
2.1.11 สรุปกระบวนการด าเนินงานการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 
2.1.12 รายงานผลการด าเนนงานการถอดองค์ความรู้ 
2.1.13 สรุปเทคนิคเคล็ดลับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
2.1.14 กิจกรรมเสนอแนะ 
2.1.15 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปี 
2.1.16 ภาคผนวก เช่น ประมวลภาพกิจกรรม เป็นต้น 

2.2 แบบฟอร์มการปฏิบัติงานหรือท างาน ส่วนนี้งานประกันคุณภาพจะจัดท าแบบฟอร์ม
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน ในการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดการ
ความรู้ ซึ่งนักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพ จะเป็นผู้ออกแบบฟอร์ม และจัดส่งไปยังหน่วยงานและ 
ผู้ประสานงานของหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน โดยจัดส่งเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF โดยจัดส่งไป
ยังหน่วยงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีแบบฟอร์ม 5 แบบฟอร์ม ดังนี้ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ดังภาพที่ 27  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ดังภาพที่ 28 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการ

จัดการความรู้ (KM Process) ดังภาพที่ 29 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 4 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการ

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ดังภาพที่ 30 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 5 : แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้  
ดังภาพที่ 31 

 
 

แบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน : (ระบุ)…………………………………………………………………….. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น 

ต่อการปฏิบัติราชการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

ภาพที่ 27 แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดัน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
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แบบฟอร์ม 2 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อหน่วยงาน : (ระบุ)...............................  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (ระบุ)...............................  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (KM) : (ระบุ)...............................  
ตัวช้ีวัด (KPI) : (ระบุ)...............................  
เป้าหมายของตัวชี้วัด : (ระบุ)...............................  

ล าดับ 
กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  สถานะ หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         

ผู้ทบทวน :  …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 
            ………………/…………………../………………….. 

ผู้อนุมัติ :  …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 
            ………………/…………………../………………….. 

 
 

ภาพที่ 28 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

89 
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แบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : (ระบุ)............................... 
เป้าหมาย KM (Desired State) :  (ระบุ)...............................         หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 
(ระบุ)............................... 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้         
2 การสร้างและแสวงหาความรู้         
3 การจัดความรู้ในเป็นระบบ         

4 
การประมวลผลและกรั่นก
รองความรู้ 

     
   

5 การเข้าถึงความรู้         

6 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

     
   

7 การเรียนรู้         
 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ :  …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 

 
 

ภาพที่ 29 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  

90 
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แบบฟอร์ม 4 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหน่วยงาน :  
เป้าหมาย KM (Desired State) :                                                     
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 

 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 
การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

     
   

2 การสื่อสาร         
3 กระบวนการและเครื่องมือ         
4 การเรียนรู้         
5 การวัดผล         

6 
การยกย่องชมเชยและ 
การให้รางวัล 

     
   

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

 
 

ภาพที่ 30 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
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แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 

 
รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมการถอดองค์ความรู้ 
หน่วยงาน     . 

ประเด็นความรู้        . 
 ----------------------- 

มีสมาชิก   คน 
 
คนที่ 1 ชื่อ-สกุล                . ประธาน 
คนที่ 2 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 3 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 4 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 5 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 6 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 7 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 8 ชื่อ-สกุล                 . กรรมการ 
คนที่ 9 ชื่อ-สกุล                           .เลขานุการ จับเวลา 
คนที่ 10 ชื่อ-สกุล                 .เลขานุการ พิมพ์/จดบันทึก 
 
ครั้งที ่                 .  วันที่             /                    /               . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
             
 
 

ภาพที่ 31 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
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ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            
            . 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 
            
            
            . 
 
 
 

ภาพที่ 31 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ (ต่อ) 
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5.2  การจัดท ารูปเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ เมื่อรวบรวมเนื้อหาและ
พิมพ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดท ารูปเล่มร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ให้สวยงาม  โดย
ตรวจสอบค าผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง วรรคเว้น ตรวจสอบหลักภาษาทางวิชาการ น่าอ่าน ออกแบบปกให้
สวยงาม และบันทึกไฟล์เอกสารแต่ละส่วน เพ่ือให้ง่ายต่อการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาและเรียงหมายเลข
หน้าได้ง่าย เช่น ปก  ค าน า สารบัญ เนื้อหา และ ภาคผนวก (ค าสั่ง ปฏิทิน และนโยบายการจัดการความรู้) 
เป็นต้น ตัวอย่างปก ดังภาพที่ 32 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่ำง) 
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ภาพที่ 32 ตัวอย่าง ปก ร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ที่แม่นย า จะท าให้กระบวนการจัดการความรู้ไม่ถูกต้องตามข้ันตอน
ที่เป็นระบบ  
 

แนวทางแก้ไข : 
  ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ก่อนที่จะด าเนินการจัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการ
การจัดการความรู้ จะต้องศึกษาหาความรู้  เช่น กฎหมาย ที่มา และความส าคัญของการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ให้เข้าใจอย่างแท้จริงถูกต้องตามกระบวนการการจัดการความรู้ เนื่องจากคู่มือการพัฒนา
กระบวนการการจัดการความรู้ เป็นคู่มือที่จะต้องให้หน่วยงานทุกหน่วยงานน าไปใช้ในการด าเนินงาน  
การจัดการความรู้จนให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นเครื่องมือใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน  
 

ข้อเสนอแนะ : 
 ผู้ที่จะต้องจัดท าร่างคู่มือฯ ควรเป็นผู้ที่ด าเนินการการจัดการความรู้มาสักระยะ ประมาณ 

1-2 ปี เพราะจะเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานจริงจะพบจุดบกพร่องแต่ละกระบวนการว่าจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนา
ส่วนงานไหนเพ่ือให้เหมาะสมกับองค์กร เนื่องจากแต่ละขั้นตอนการท างานมีปัญหาและแนวทางแก้ไขที่
แตกต่างกันไปตามบริบทของหน่วยงาน  
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ขั้นตอนที่ 6 น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การน าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ เป็นการน าเสนอเล่มคู่มือ 
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา พิจารณาให้ข้อเสนอะแนะในการปรับปรุงคู่มือฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

6.1  แจ้งวาระการประชุมเพื่อน าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
เมื่อจัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว 

ล าดับต่อไปคือจะต้องน าเข้าวาระการประชุม  โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ในวาระเพ่ือพิจารณา ซึ่งงานประกันคุณภาพ ก าหนด 
การประชุมตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ 1 เดือนต่อครั้ง ดังนั้น จึงต้องน าเรื่องเข้าที่ประชุม
ล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันท าการ โดยนักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ ต้องแจ้ง
ด้วยวาจาไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ พร้อมพิมพ์เล่มร่างคู่มือฯ และไฟล์ PDF  
ส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าเข้าที่ประชุมและจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ต่อไป 

6.2  น าเสนอร่างคู่มือฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.2.1  การน าเสนอคู่มือต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เป็นการน าร่างคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งประธานกรรมการ คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เลขานุการ คือ หัวหน้า
งานประกันคุณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ คือ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ กรรมการ คือ รองคณบดี รอง
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบันผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน โดยนักวิชาการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ร่างคู่มือฯ เป็น PDF ให้เจ้าหน้าที่งาน
บริหารทั่วไป ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพ่ือบรรจุเข้าไปในเล่มเอกสารประกอบการประชุม โดยบรรจุ
ในวาระเพ่ือพิจารณา เมื่อถึงวันประชุม นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบจะต้องน าเสนอวาระต่อคณะ
กรรมการฯ  โดยจัดท าสรุปเนื้อหาสาระส าคัญของร่างคู่มือฯ เช่น  

- สรุปส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- สรุปส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้ 
- แจ้งแบบฟอร์มที่คณะ ส านัก/สถาบัน ที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
- แจ้งการเผยแพร่เมื่อร่างคู่มือได้รับความเห็นชอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วจะ

เผยแพร่คู่มือไปยังหน่วยงานและบนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 
6.2.2 กรณีคณะกรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นักวิชาการศึกษาจะต้อง

จัดท าหนังสือขอความเห็นชอบพร้อมแนบแบบฟอร์มขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมในข้อ 6.2.1  ดังนี้  

ตัวอย่างขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 33 และ
แบบฟอร์มขอความเห็นชอบ ดังภาพที่ 34 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี โทร 1553 
ที ่ ศธ 0550.1.2/ว 100     วันที่  16 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

เรียน คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
  ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น จึงได้จัดท าคู ่มือ 
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและสามารถด าเนินการการจัดการความรู้ได้ตามกระบวนการอย่างถูกต้อง 
 

 ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2547 ม.37 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรบัผิดชอบงานในคณะ ม.41  ให้ผู้อ านวยการ

สถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1293/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
งานประกันคุณภาพ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แล้วส่งแบบขอความเห็นชอบฯ กลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันศุกร์ที่ 23 
พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการ 
 
  
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล)  

         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
16 พ.ย.61 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
16 พ.ย.61 
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แบบฟอร์ม 
ขอความเห็นชอบ  

(ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ชื่อ-สกุล .......................................................................ต าแหน่ง............................................... ............ 
 
ภาพรวมของ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  เห็นชอบ 
  ไม่เห็นชอบ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. .............................................  
............................................................................................................................. .............................................  

 
 
                                            ลายมือชื่อ………………………………………. 
                                            (……………………………………………………..) 

                                                      วัน/เดือน/ปี.......................................... 
 
 

ภาพที่ 34 แบบฟอร์ม ขอความเห็นชอบ  
(ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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6.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา :  
1) การจัดท าร่างคู่มือฯ เข้าท่ีประชุมไม่ทันกับการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมไปยัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เล่มคู่มือฯ จะอยู่นอกวาระเอกสารการประชุม ท าให้คณะกรรมการฯ ไม่ได้
พิจารณามาก่อนการประชุม จึงเกิดความล่าช้าในการพิจารณาวาระ 

2) การแจ้งคู่มือล่าช้าไม่ทันรอบการประชุมท าให้การด าเนินงานการจัดการความรู้ใน
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ไม่ถูกต้องตามกระบวนการการจัดการความรู้ 

3) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีปัญหา
หากองค์คณะบุคคลหรือกรรมการมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ท าให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือฯ  
ไมค่รบถ้วน 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
1) ให้ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ก่อนการเริ่ม

กระบวนการการจัดการความรู้ 
2) วางแผนและจัดท าคู่มือฯ ให้เสร็จล่วงหน้าก่อนคณะ ส านัก/สถาบัน จะด าเนินงาน 

การจัดการความรู้  
3) ส่งแบบขอความเห็นชอบฯ คู่มือฯ ไปยังคณะกรรมการฯ เพ่ือให้คณะกรรมการได้

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แล้วส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพภายหลัง 
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ควรด าเนินงานตามกระบวนการต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ให้เป็นไปตาม
ปฏิทินการจัดการความรู้ 
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ขั้นตอนที่ 7 แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
หลังจากได้น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการพัฒนา

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เรียบร้อยแล้ว  จะได้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและ 
จากคณะกรรมการ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้จะต้องน าข้อเสนอแนะจากองค์
คณะบุคคลมารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าไปปรับแก้ไขร่างคู่มือฯ ให้ครบถ้วน  

7.1  รวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เรียบร้อยแล้ว ให้น าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่น ประเด็นเรื่องซ้ าๆ กัน ประเด็นหลักวิชาการ 
ค าผิด หลักการข้อกฎหมาย ให้ท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วน ตัวอย่างดังภาพที่ 35 
 
 

คณะกรรมการ 
ภาพรวม 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

1  - ไม่มี 
2  - ควรตรวจสอบเลขไทยและเลขอารบิก 

ปกควรปรับตัวอักษรให้เล็กลง 
3  - ควรปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน

หน้า 9 
4  - ปกไม่ควรสีฉูดฉาด 
5  - ปรับเนื้อหากับเลขสารบัญให้ตรงกัน 
6  - ไม่มี 

7  - ไม่มี 

8  - ไม่มี 

9  - ไม่มี 

10  - ไม่มี 

 
 

ภาพที่ 35 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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 7.2  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามประเด็นของคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แต่ละท่านอาจมีข้อเสนอแนะ 
ที่ซ้ าๆ กัน ประเด็นเหมือนกันเรื่องที่คล้ายๆ กัน ให้รวบรวมเป็นข้อเดียวกัน โดยจะแยกตามประเด็นดังนี้ 

- ปก 
1) ควรปรับตัวอักษรให้เล็กลง 
2) ไม่ควรเป็นสีฉูดฉาด 

 
- ค าน า 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

- สารบัญ 
 ปรับเนื้อหากับเลขสารบัญให้ตรงกัน 

 
- ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบข้อกฎหมายในหน้า 9 
 

- ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้  และแบบฟอร์ม 
การปฏิบัติงานหรือท างาน 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

- อ่ืนๆ  
1) ตรวจสอบ ค าผิด 
2) ตรวจสอบเลขไทยและเลขอารบิก 

 
 7.3  ปรับแก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 ให้ท าการแก้ไขตามประเด็นของคณะกรรมการให้ครบถ้วน ตรวจสอบค าผิดและแก้ไขทุกหน้า  
การตัดค าตามหลักวิชาการ จัดรูปแบบให้สวยงาม ตรวจสอบเลขหน้า และอ่านตรวจสอบอีกครั้งก่อนพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์หรือเผยแพร่ 
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7.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา :  
1) ไม่มีความรู้ในการจัดรูปแบบเอกสารคู่มือปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
2) ไม่มีความรู้ในการจัดรูปแบบเอกสารตามหลักวิชาการ เช่น การตัดค า การจัดรูปแบบ

เอกสารในโปรแกรมไมโครชอร์ฟเวิร์ด การใส่เลขหน้าเอกสารอัตโนมัติ เป็นต้น  
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
1) ศึกษาหาความรู้รูปแบบการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) ควรให้นักวิชาการศึกษาที่อยู่ในสังกัดงานประกันคุณภาพ คนอ่ืนช่วยอ่านทบทวนอีก

รอบก่อนเผยแพร่ 
 
ข้อเสนอแนะ : 

 ก่อนการจัดท าเผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ควรตรวจสอบความ
เรียบร้อยของการพิมพ์ เช่น การพิสูจน์อักษรให้ถูกต้อง รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง สารบัญ และจัดท าให้ชัดเจน 
สวยงาม เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 8  จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 
 เมื่อด าเนินการปรับแก้ไขคู่มือฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
ด าเนินการจัดท ารูปเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์  
 8.1  รวบรวมเนื้อหาคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 

การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดของเล่มคู่มือฯ เมื่อท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้วให้ตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดเก็บเป็นทั้งไฟล์ word และ 
PDF   

8.2  จัดท ารูปเล่มเอกสารคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 
หลังจากรวบรวมเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว จะจัดท ารูปแบบให้สวยงาม อ่านค าผิด ทบทวนอีกสัก 2 

รอบก่อนพิมพ์ และน าเสนอเล่มคู่มือฯ ผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามล าดับ เพ่ือให้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ก่อนส่งเล่มคู่มือฉบับสมบูรณ์ไป
ยังร้านถ่ายเอกสาร เพ่ือพิมพ์จัดท ารูปเล่ม โดยจัดส่งเป็นไฟล์ PDF 

8.3  น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
น าเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน 
 
8.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา :  
คู่มือฯ มีค าผิดและรูปแบบไม่ถูกต้อง 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
- ควรตรวจสอบค าผิดและรูปเล่มรูปเล่มคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ 

และเผยแพร่ เพราะหากยังมีค าผิดหรือรูปแบบไม่ถูก จะบ่งบอกถึงการที่ผู้จัดท าไม่รอบคอบ  
- นักวิชาการศึกษา ในสังกัดงานประกันคุณภาพ ควรอ่านและตรวจสอบก่อน 

การเผยแพร่ 
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ควรเสนอเล่มคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ ผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ และผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนมีการเผยแพร่ทุกครั้ง  
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ขั้นตอนที่ 9 ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

หลังจากจัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ไปยังระดับ
คณะ ส านัก/สถาบัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 9.1  แจ้งวาระการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ 

น าเสนอคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วาระเพ่ือทราบ และชี้แจงในที่ประชุม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยการประชุมจะมีปฏิทินการด าเนินงาน  
ซึ่งก าหนดจัดประชุม 1 เดือนต่อครั้ง ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุม ดังภาพที่ 36 

 

 

 

 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ครั้งที่ 5/2561 

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนนิงานประกันคณุภาพการศกึษา ครั้งที่ 5/2561 
งานประกนัคณุภาพ กองนโยบายและแผน มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

E-mail : QAARU@hotmail.com  
โทรภายในต่อ 1551 (เบญจลกัษณ์), 1552 (เดือนเพญ็), 1553 (นันทนา), 1554 (วภิา) 

 
 
 

ภาพที่ 36 ปก เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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ภาพที่ 37 ระเบียบวาระแจ้งเพ่ือทราบ คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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9.2  เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ก่อนการประชุมเพ่ือชี้แจงคู่มือฯ จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ท าไมต้องจัดท าคู่มือ ท าไมต้องมีการจัดการความรู้ในองค์กร รวมถึงคู่มือมีกี่ส่วน แต่ละส่วนส าคัญอย่างไร 
และให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างไร เราจะต้องรู้จริงในทุกๆ 
ส่วนของคูม่ือฯ เพ่ือที่จะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ถูกต้อง 

9.3  จัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

การจัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จะต้องประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ซึ่งหากจะน าเรื่องเข้าไม่
ว่าจะเป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบหรือเรื่องเพ่ือพิจารณา จะต้องส่งเอกสารและสาระส าคัญให้กับเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันท าการ ซึ่งจะท าการแจ้งด้วยวาจา พร้อมพิมพ์เล่มคู่มือฯ และ
ไฟล์ PDF ส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าเข้าวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา  

9.4  ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จะท าการชี้แจงความเป็นมาความส าคัญของการจัดท าคู่มือฯ และการน าคู่มือฯ เพ่ือใช้ประกอบ 

การด าเนินงานการจัดการความรู้ภายในคณะ ส านัก/สถาบัน ในที่ประชุม โดยแจ้งความส าคัญของแต่ละส่วน 
ดังนี้ 

-  ที่มาและความส าคัญของการจัดการความรู้ คือ เป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
ข้อ 5 การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

- ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความหมาย ประเภท กระบวนการการจัดการ
ความรู้ ตัวอย่างการด าเนินงานการจัดการความรู้ และตามแบบฟอร์มการจัดการความรู้ 

- ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้ ส่วนนี้ให้หน่วยงานคณะ 
ส านัก/สถาบัน จะต้องจัดท าเป็นรูปเล่มสรุปการจัดการความรู้ตามรูปแบบส่วนประกอบที่งานประกัน
คุณภาพก าหนดไว้ และแบบฟอร์มการปฏิบัติงานหรือท างาน เป็นแบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ที่งานประกันคุณภาพออกแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ 
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9.5  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา :  
การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการ

ความรู้ หากผู้จัดท าคู่มือขาดความรู้จะท าให้คณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานการจัดการความรู้ไม่ตรงตาม
กระบวนการที่ถูกต้อง  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
ผู้จัดท าคู่มือควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชัดเจนในกระบวนการการจัดการ

ความรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ผู้จัดท าคู่มือหรือผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ภาพรวมของมหาวิทยาลัย จะต้องศึกษา 
หาความรู้เพ่ิมเติมทั้งในอินเตอร์เน็ตและคู่มือการจัดการความรู้ของสถาบันอ่ืน และเข้าร่วมงานการจัดการ
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้มีแนวคิดแตกต่าง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการการจัดการความรู้ 
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ขั้นตอนที่ 10 เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  ไปยังระดับคณะ 
ส านัก/สถาบัน 

การ เผยแพร่ คู่ มื อการ พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
มีวิธีการเผยแพร่หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 
 10.1  เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ แบบออนไลน์ 

น าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ แบบออนไลน์ มี 3 ช่องทาง คือ 
1) เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 

https://www.aru.ac.th/home.php 
2) เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU QA มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 
3) เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตัวอย่างเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ดังภาพที่ 38 
ตัวอย่างเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU QA ดังภาพที่ 39 
ตัวอย่างเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM ดังภาพที่ 40 
 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 38 เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 
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ภาพที่ 39 เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU QA มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 40 เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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10.2 เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ โดยการส่งเป็นแบบบันทึก
ข้อความภายใน ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน 

จะต้องจัดท าบันทึกข้อความภายในแจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน โดย
จะต้องด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานภายใน 3 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการเห็นชอบคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมแนบเล่มคู่มือฯ ไปพร้อมบันทึกข้อความ 

ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 41 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โทร 1553 
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/ว 112   วันที่   16 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง แจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

เรียน    คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน และ ผอ.กอง 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบและให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นั้น 

 

ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2557 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในคณะ มาตรา 41 ให้

ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
งานประกันคุณภาพ จึงขอแจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจรญิผล) 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 

(น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
16 พ.ย. 61 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชยั) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
16 พ.ย. 61 
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10.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา :  
- การเผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  ไปยังบุคลากรและ

หน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน หากเผยแพร่โดยแบบบันทึกข้อความแจ้งและประชาสัมพันธ์ จะไม่สามารถ
ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

- ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค การแนบไฟล์หรืออัพโหลด
ข้อมูลบนเฟสบุ๊ค  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
- ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แบบออนไลน์ จัดท าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ  

e-book เนื่องจากสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา 
- ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ การใช้เฟสบุ๊ค การอัพโหลด

ข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลบนเฟสบุ๊ค  
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดท าผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ แบบ
ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี เช่น จัดท าเป็น e-book, คลิบวิดีโอน าเสนอ เป็นต้น เพ่ือง่าย สะดวก ในการเข้า
ชมและสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาที่ต้องการ  

  

ภาพที่ 41 บันทึกข้อความ แจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 



112 
 

 

 
 

 

ขั้นตอนที่ 11 ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
   การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เป็นการติดตาม 
ผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วนงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทิน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ มีข้ันตอนดังนี้ 

11.1 ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน งานประกันคุณภาพ

ได้ก าหนดไว้ จะต้องติดตามผลการด าเนินงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ คือ ระยะที่ 1 เป็น 
การติดตามการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 และ ระยะที่ 2 เป็นการติดตาม
การด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 ตามแบบฟอร์มที่งานประกันคุณภาพได้
จัดท าไว้เพ่ือให้คณะ ส านัก/สถาบัน มีรูปแบบในการรายงานผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วส่งกลับมายัง
งานประกันคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องจัดท าหนังสือบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ให้
หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยรูปแบบหนังสือบันทึกข้อความ
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งจะต้องท าไปถึงหน่วยงานล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ที่ส าคัญหนังสือ
บันทึกข้อความจะต้องระบุวันเวลาที่จะต้องให้คณะ ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ กลับมายังงานประกันคุณภาพให้ชัดเจน เช่น กรุณาส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 
27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้น  

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้  ดังภาพที่ 42  
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โทร. 1551, 1552, 1553, 1554  
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/89       วันที่  12 มีนาคม 2562 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 

2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   

 

เรียน คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน  
 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง  
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้หน่วยงาน 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก และสถาบัน  

 

ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2557 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในคณะ มาตรา 

41 ให้ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
ดังนั้น งานประกันคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่แนบมา
พร้อมนี้  แล้วส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่  27 มีนาคม พ.ศ. 2562  เพ่ือให้ 
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล) 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 42 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

(น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
12 มี.ค. 62 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชยั) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
12 มี.ค. 62 
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ทั้งนี้ หนังสือบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ จะต้องแนบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (แบบฟอร์มของ
ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 3 ข้อ 3.3 ติดตามผลการด าเนินงาน) ไปพร้อม
กับหนังสือบันทึกข้อความ และส่งไฟล์ Word แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ไปยัง 
ผู้ประสานงานของคณะ ส านัก/สถาบัน ทางช่องทางที่ติดต่อได้สะดวก เช่น ไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว เฟสบุ๊ค 
อีเมล์ เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค ARU KM และเผยแพร่บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ เป็นต้น  

11.2 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมรายงานผล

การด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน พร้อมทั้งตรวจสอบการด าเนินงาน ของแต่ละ
หน่วยงานว่าบรรลุตามแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม ่ดังนี้ 

- หน่วยงานอะไร  
- รายงานครบตามประเด็นในแบบฟอร์มหรือไม่ เช่น ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มี, หลักฐาน

ประกอบ และ ทดสอบ ลิงก์ หรือ URL ของหลักฐานประกอบ เป็นต้น  
- กรณีรายงานไม่ครบ ติดปัญหาอุปสรรคอะไร หากหน่วยงานไม่ระบุชัดเจนให้ประสานงาน

กลับไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานเพ่ือสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ชัดเจน จะได้หา
แนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

โดยตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ระยะที่ 1 ดังภาพที่ 43 
รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ระยะที่ 2 ดังภาพที ่44  
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 

หน่วยงาน (ระบุ) ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 ท บ ท ว น น โ ย บ า ย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
การจัดการความรู้ 

 - นโยบาย  
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การการจัดการความรู้ 
- ปฏิทินการจัดการความรู้ 

https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

2 ถ่ ายทอดนโยบาย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
การด าเนินงานการ
จัดการความรู้ ไปสู่
คณะ ส านัก/สถาบัน 

 - รายงานการประชุมของ
หน่วยงาน 
- ลิงก์หรือURL เผยแพร่
นโยบาย ค าสั่ง และปฏิทิน
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/qa/ 

3 ทบทวนแผ น ก า ร
จัดการความรู้  KM 
ของหน่วยงาน 

 แผนการจัดการความรู้ KM https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

4 ก า ร ด า เ นิ น ง า น
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 8 
ค รั้ ง ต่ อ ป ร ะ เ ด็ น
ความรู้ 

 จ านวนครั้ งของกิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ พร้อมแนบ
ลิ ง ก์ ห รื อ  URL เ ผ ยแพร่
กิจกรรมถอดองค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/ops/images/pdf/
Report-KM-
OfficePresident256
3%20(1).pdf 

 
 

ภาพที่ 43 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะท่ี 1  
(1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) ส านักงานอธิการบดี 
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 

หน่วยงาน (ระบุ) คณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 การด าเนินงานกิจกรรม
การถอดองค์ความรู้ อย่าง
น้อย 8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู ้

 จ านวนครั้งของกิจกรรมถอด
องค์ความรู้  พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL เผยแพร่กิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/Re
port%20KM2562Of

fiecPresident.pdf 
2 จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีที่

ได้จากกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ 

 คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/se
rvice.pdf 

3 คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้และคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ด ี

 - รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ 7 
กระบวนการ 
- คู่มือหรือแนวปฏิบัติทีดี 
 

อยู่ในระหว่าง 
การด าเนินงานจะแล้ว
เสร็จภายใน 25 มี.ค.
2562 

 
 

ภาพที่ 44 ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) คณะวิทยาการจัดการ 

 
เมื่อมีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะจัดท า

สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินผลความส าเร็จของ 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานของคณะ ส านัก/สถาบัน ทั้ง 8 
หน่วยงาน มีหลักฐานประกอบ ลิงก์หรือ URL ของหลักฐานมีหรือไม่มี ครบถ้วนตรงประเด็นหรือไม่ ปัญหา 
อุปสรรค การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าชี้แนะแนวทางการ
พัฒนา เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยจัดท าสรุปการด าเนินงานการจัดการความรู้  ลงในแบบฟอร์ม
สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แบบฟอร์มของขั้นตอน
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 3 ข้อ 3.5 สรุปผลการด าเนินงาน)  

ตัวอย่างสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 45  
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สรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ครบถ้วน 7 ขั้นตอน ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ  
(มี/ไม่มี) ปัญหา

อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 การด า เนินงาน
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู้ 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม
ถอดองค์
ความรู้ พร้อม
แนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

        สนอ.
เนื่องจาก
กรรมการ 
มีเวลาไม่
ตรงกัน 

2 จัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
ที่ได้จากกิจกรรม 
การถอดองค์
ความรู ้

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
-ระดับคณะ 2 
ด้าน 
-ระดับส านัก/
สถาบัน 1 
ด้าน 

        ควจ.
ประเด็น
ความรู้ด้าน
การผลิต
บัณฑิตไม่
ชัดเจน ไม่
ได้มาจาก 
ตัวบุคคล 

3 คณะ/ส านัก/
สถาบัน จัดส่ง
รายงานผล 
การจัดการความรู้ 
และคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีมายัง
งานประกัน
คุณภาพ 

รายงานผล 
การ
ด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู้ 7 
กระบวนการ 

         

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี
 

        สวพ.อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ
จัดท าคู่มือ
จะจัดส่งให้
ภายในวันท่ี 
25 มี.ค.
2562 

 
ภาพที่ 45 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 
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11.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน  
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน 

มีผลการด าเนินงานบรรลุหรือไม่บรรลุ มีปัญหา อุปสรรค อย่างไร ลิงก์ หรือ URL ที่เผยแพร่องค์ความรู้ของ
หน่วยงานครบถ้วน จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 7 กระบวนการ และคู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีดี ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามกระบวนการการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ประเด็นความรู้ชื่อเรื่องอะไร สอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานหรือเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหรือไม่ 

3.2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) กิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ด าเนินการกี่ครั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องด าเนินการ 8 ครั้งต่อประเด็นความรู้ หากด าเนินงานต่ า
กว่า 8 ครั้ง ต้องสอบถามกลับไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานว่าเพราะอะไร 

3.3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) จัดท าองค์ความรู้ เป็น
รูปแบบไหนทันสมัยเข้าถึงง่าย ออกแบบสวยงาม เป็นต้น 

3.4)  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 

3.5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เผยแพร่และเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board e-book Yutobe และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 3.6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowlegeg Sharing) มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายนอกหน่วยงานหรือไม่ 

3.7) การเรียนรู้ (Learning) มีการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ และประเมินผลคู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ดี และน าผลมาปรับปรุงหรือไม่ 

ตัวอย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน 
ดังภาพที่ 46 
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หลักฐานประกอบ ครบถ้วน 7 ขั้นตอน ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ  
(ม/ีไม่มี) ปัญหา/อุปสรรค 

คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 
กิจกรรมถอดองค์ความรู้ 
พร้อมแนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่กจิกรรม
ถอดองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน 

        สนอ.เนื่องจาก
กรรมการมีเวลา 
ไม่ตรงกัน 

คู่มือหรือแนวปฏิบตัิที่ด ี
-ระดับคณะ 2 ด้าน 
-ระดับส านัก/สถาบัน 1 
ด้าน 

        ควจ.ประเด็นความรู้ไม่
สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน โดย
คณะอย่างน้อย 2 ด้าน 
คือ การผลติบณัฑิต 
และการวจิัย  
ส่วนส านัก/สถาบัน 
เป็นไปตามพันธกิจ
หน่วยงาน 

จัดส่งรายงานผล 
การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ 7 
กระบวนการ และคู่มือ
หรือแนวปฏิบัติทดี ี

        ก ากับติดตามเป็นระยะ
ด้วยวาจาล่วงหน้า 3 
วันก่อนวันนัดส่งมายัง
งานประกันคุณภาพ 

 
ภาพที่ 46 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน  

 
11.4 ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา : 
  แบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  ของคณะ ส านัก/สถาบัน  
ไม่ชัดเจน จะท าให้หน่วยงานรายงานผลไม่ต้องกับความต้องการ หรือหากไม่มีแบบฟอร์มอ านวยความ
สะดวกให้หน่วยงาน จะท าให้หน่วยงานไม่มีแนวทางการรายงาน และรายงานผลไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
จะท าให้ผู้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานยาก และไม่ได้ปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานในการด าเนินงานที่
ถูกต้อง  
 

  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  ควรจัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/
สถาบัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน และรายงานผลได้ชัดเจน ถูกต้อง 
  
  ข้อเสนอแนะ : 
  ควรมีตัวอย่างในการจัดท ารายงานผลโดยระบุ ไปในแบบฟอร์ม การติดตามผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน ที่ส่งไปยังหน่วยงาน 
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ขั้นตอนที่ 12 พัฒนากระบวนการการจัดการความรู ้ระดับมหาวิทยาลัย 
  การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย จะด าเนินการเมื่อได้ผลการติดตาม
การด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องน าปัญหา อุปสรรค 
ของการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือหาแนวทาง 
พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่มีปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มี 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด ถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการ และจัดท าสรุปภาพรวม
การจัดการความรู้ เป็นของระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือท าการปรับปรุงให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ และการน าแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองและพัฒนางานต่อไป 
มีข้ันตอนดังนี ้
 12.1  น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เมื่อจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จะต้องประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานประกันคุณภาพ เพ่ือบรรจุเข้าที่ประชุม จะต้องส่งเอกสารและสาระส าคัญให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันท าการ ซึ่งจะท าการแจ้งด้วยวาจา พร้อมพิมพ์รายงานผลการการจัดความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย ส่งเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF ไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าเข้าวาระการ
ประชุมเพ่ือพิจารณา เพ่ือเพ่ิมเติมและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอมติที่ประชุมในการน าแนวทางการพัฒนาแจ้งไปยังหน่วยงาน
เพ่ือให้หน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ใช้ปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ในปีถัดไป  
ในส่วนของงานประกันคุณภาพ จะปรับปรุงกระบวนการการจัดการความรู้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยในปี
ถัดไป  
 12.2  ปรับปรุงกระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 

เมื่อมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว งานประกันคุณภาพจะต้องแจ้งมติและแนวทางการพัฒนาไปยังหน่วยงาน ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ และกระบวนการการจัดการความรู้ ในปีถัดไป 
ส่วนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุม เช่น ปรับปรุง
ปฏิทินการด าเนินการการจัดการความรู้ และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น 

ตัวอย่างแนวทางพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 47 
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หลักฐานประกอบ 
ครบถ้วน 7 ขั้นตอน ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ  

(มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค 

แนวทาง 
การพัฒนา 

คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ พร้อม
แนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

        สนอ.
เนื่องจาก
กรรมการ 
มีเวลาไม่
ตรงกัน 

ควรปรับปฏิทิน
การด า เนินงาน 
แ ล ะ ก า ห น ด
กิจกรรมถอดองค์
ค ว า ม รู้  โ ด ย
ก าหนด 2-3 วัน 
และท าการถอด
องค์ความรู้ให้ครบ
อย่างน้อย 8 รอบ
ต่อประเด็นความรู้ 

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
-ระดับคณะ 2 
ด้าน 
-ระดับส านัก/
สถาบัน 1 ด้าน 

        ควจ.
ประเด็น
ความรู้ด้าน
การผลิต
บัณฑิตไม่
ชัดเจน ไม่
ได้มาจาก
ตัวบุคคล 

ควรจัดอบรมให้
ค ว า ม รู้ แ ก่
หน่วยงาน เรื่อง 
การจัดการความรู้
เ พื่ อ ก า รพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน 

จัดส่งรายงานผล 
การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ 
7 กระบวนการ 
และคู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี

        สวพ.อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ
จัดท าคู่มือ
จะจัดส่งให้
ภายในวันท่ี 
25 มี.ค.
2562 

ควรมีการก ากับ
ติดตามจากงาน
ประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเป็น
ระยะๆ ด้วยวาจา
ล่ ว งหน้ า  3  วัน
ก่ อ น วั น นั ด ส่ ง
มายังงานประกัน
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12.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  การขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ที่ถูกต้อง ชัดเจน  
จะส่งผลให้การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และให้ค าแนะน า
กับหน่วยงานไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อน  
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  ควรศึกษาหาความรู้ของกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน อย่างถ่องแท้ เช่น  
เข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก ศึกษาความรู้ เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือจะได้แนะน า 
การด าเนินงานการจัดการความรู้กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
  
  ข้อเสนอแนะ : 
  ควรมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เ พ่ือต่อยอดเป็นงานวิจัยหรือ 
สร้างนวัตกรรม และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
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คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุข้ันตอนการด าเนินการต่างๆ ใน  
การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะใน  
การปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้ของงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการความรู้และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ เพราะกระบวนการการจัดการความรู้  เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง 
รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้  ขอขอบพระคุณผู้ทรง คุณวุฒิที่ ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดม า และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่ง  ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท า 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ข้ึนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ เป็นก าลังใจให้ 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 

นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัตกิาร 

1 ตุลาคม 2562 
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ส่วนท่ี 1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร  
0-3532-2076 ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ 
จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่
บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 - 2 - 3 แต่เพิ่มวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด

แห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนช่ือใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอน
ประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธ์ิตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณ
หอพัก อู่ทองในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครปูระกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 - 2 - 2 ของกรมการฝึกหัดครู 

รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2  

ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะข้ึนเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 
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พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ 
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝกึหดัครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี  
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , 
ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 

หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน 
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 ยกฐานะเปน็สถาบันราชภัฏพระนครศรอียุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
การบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมี  
ผลบังคับใช้ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เช่ียวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

 
ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถ่ิน สานศิลป์มรดกโลก 
 
วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
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พันธกิจของมหาวิทยาลัย       
1) แสวงหาความจริง  เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน  

อีกทั้งส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
และของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถ่ินให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกลูกนัระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด  
การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
เป้าประสงคแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและ
หน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
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1)   เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็น
เลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2)  ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้
ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3)  เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4)  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู  ผู้บริหารและบุคลากรทาง  
ด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

5)  สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6)  สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ภูมิปัญญาสากล 

7)  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพื่อให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8)  สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9)   เร่งรัดให้มีอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ 

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร ์

ภาควิชา 
สังคมศาสตร ์

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิทยวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบริหารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร์ 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียว 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานคณบด ี

คณะครุศาสตร ์

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

กองกลาง 

ส านักงานอธกิารบด ี

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

 งานบริการและฝึกอบรม 
ฃ 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสดุ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานท่ีและ
ภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์หนังสือ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติความเป็นมาของส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุให้วิทยาลัยครูเป็น 

ส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ.2518 มาตรา 7 โดยก าหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) ส านักงานอธิการ 
แบ่งออกเป็น 4 แผนก ประกอบด้วย 1.1) แผนกธุรการ 1.2) แผนกแผนงานและประเมินผล 1.3) แผนกการเงิน 
และ 1.4) แผนกพัสดุ และ 2) คณะวิชา อาจมีภาควิชาได้  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู ได้แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 7 
วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการ (อาจแบ่งออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) 
คณะวิชา (อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) 
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นี้ ท าให้แผนกต่างๆ ที่สังกัดส านักงานอธิการ  
ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่าย” ดังนั้น ส านักงานอธิการ จึงแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายยานพาหนะ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ แทนช่ือ “วิทยาลัยครู” ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ  
ในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ เพื่อความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยส านักงานอธิการบดี สถาบัน
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เพื่อความเหมาะสม ส านักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 10 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ   
ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ และ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีส่วนอ านวยการและส านักงานเลขานุการใน
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดีจึงให้มีส่วนอ านวยการในส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 11 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่  (งานไฟฟ้า 
ประปา งานภาคพื้นดิน งานโรงซ่อม) ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และ 
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
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ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี เพื่อรองรับการเป็นนิติบุคคลภายใต้ช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ใหม่ข้ึน ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งานเลขานุการผู้บริหาร)  
ฝ่ายอาคารและสถานที่ (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ งานระบบสาธารณูปโภค  
งานซ่อมบ ารุง งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนาพื้นที่) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (งานทรัพยากรบุคคล 
งานนิติกรรมและวินัย งานพัฒนาและบุคลากร งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์) ฝ่ายการเงิน (งานการเงิน งานบัญชี) 
ฝ่ายทรัพย์สินและการจัดการรายได้ (งานฝ่ายทุนมูลนิธิ งานจัดการทรัพย์สินและองค์การจั ดหารายได้ )  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ 

ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ. 2548 มีการก าหนดจัดตั้ง
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงาน
อธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ในส่วน
ของส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายแลแผน กองบริการการศึกษา และ 
กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 
โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 ต่อ 1227 โทรสาร 0-3524-2708 

  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี 

ปรัชญา 
สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์   
เป็นองค์กรสมรรถนะสงู ด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลยั 

ภายในปี 2564  
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พันธกิจของส านักงานอธิการบดี  
1. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุน 

การด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

สูง รองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา  
4.  ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการนักศึกษา 
5.  ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
6.  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
เอกลักษณ์  
เป็นหน่วยบริการ สนับสนุนการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาองค์กร 
 
อัตลักษณ์  
การให้บริการที่ดี (Service mind) 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานอธิการบดี 

งานการเงิน 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานตรวจสอบภายใน 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและ
ฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสดุ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานท่ีและ
ภูมิสถาปัตย์ 

กองกลาง กองนโยบายและ
แผน 

กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษาและ
สารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

ศูนย์หนังสือ 
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ประวัติความเป็นมาของกองนโยบายและแผน 
 กองนโยบายและแผน เดิมมีฐานะเป็นแผนกในส านักงานอธิการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  
พ.ศ. 2518 เรียกว่า “แผนกแผนงานและประเมินผล” มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท าแผน จัดท า
งบประมาณ ติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้า
หน่วยงานในต าแหน่ง “หัวหน้าแผนกแผนงานและประเมินผล” 
 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ท าให้แผนกแผนงานและ
ประเมินผลได้ยกฐานะเป็น “ส านักวางแผนและพัฒนา” เป็นหน่วยงานเสริมวิชาการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิม และมีหัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง “หัวหน้าส านักวางแผนและพัฒนา” 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนช่ือ 
“วิทยาลัยครู”  และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ 
ลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  มีผลบังคับใช้
ในวันที่ 25 มกราคม 2538 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 นี้ มีผลท าให้วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนช่ือเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีฐานะเป็นส่วนรา ชการในส านักงาน 
สภาสถาบันราชภัฏ (ซึ่งแทนช่ือกรมการฝึกหัดครูเดิม) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้ เมื่อวันที่  
25 ตุลาคม 2538 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
ราชภัฏ เพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส านัก
วางแผนและพัฒนามีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานสนับสนุนกิจการสถาบัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน
การจัดท าแผน งบประมาณ การติดตามประเมินผลและการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ  
แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายเลขานุการ 2) ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ 3) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
4) ฝ่ายติดตามและประเมินผล และ 5) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ซึ่งในการบริหารงานของสถาบันให้ส านักวางแผนและ
พัฒนารับผิดชอบใน 4 ฝ่ายแรก ส่วนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้มีผู้ที่รับผิดชอบในงานด้านนี้เป็นการเฉพาะ ) มีหัวหน้า
หน่วยงานในต าแหน่ง “ผู้อ านวยการส านักวางแผนและพัฒนา” 
 วันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ลงพระปรมาภิไธย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึน แทนสถาบันราชภัฏ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ในวันที่  15 มิถุนายน 2547 มีผลท าให้สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนช่ือเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ  
เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2549 โดยได้  
แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 กอง คือ 1) กองกลาง 2) กองนโยบายและแผน  
3) กองบริการการศึกษา และ 4) กองพัฒนานักศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ จึงท าให้ส านัก
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วางแผนและพัฒนา ต้องปรับเปลีย่นเป็น “กองนโยบายและแผน” สังกัดส านักงานอธิการบดี มีหัวหน้าหน่วยงานใน
ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน”  
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550  
ซึ่งในส่วนของกองนโยบายและแผน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กลุ่มง าน คือ 1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
2) กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 3) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 4) กลุ่มงานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 
5) กลุ่มงานประกันคุณภาพ และ 6) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 
 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2555 ได้ก าหนดโครงสร้างและการเรียกช่ือส่วนงานภายในกองนโยบายและแผนใหม่ จาก “กลุ่มงาน” 
เป็น “งาน” โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 งาน คือ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานแผนงานและงบประมาณ   
3) งานติดตามและประเมินผล 4) งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 5) งานประกันคุณภาพ  และ 6) งานวิเทศ
สัมพันธ์ 
 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในกองนโยบายและแผน แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 7 งาน คือ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานแผนงานและงบประมาณ  3) งานติดตามและประเมินผล 
4) งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 5) งานประกันคุณภาพ  6) งานวิเทศสัมพันธ์ และ 7) โครงการจัดตั้งศูนย์
การจัดการศึกษานานาชาติ 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของกองนโยบายและแผน  
 ปรัชญา 
 คุณภาพ ของงาน น าสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 วิสัยทัศน์ 
 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนส่งเสริม และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
สามารถขับเคลื่อนพันธกิจได้อย่างมีพัฒนาการ 
 
 พันธกิจ 

1) จัดท าแผนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
2) จัดท างบประมาณทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
3) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 
4) จัดท าสถิติการศึกษาและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
5) ด าเนินการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6) ด าเนินการจัดท าระบบการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย 



12 
 
 

7) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดท าแผน จัดท างบประมาณ ติดตามและประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน และจัดท า

สถิติการศึกษาและสารสนเทศให้ประสานสอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อด าเนินการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
3) เพื่อด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหารงานของกองนโยบายและแผน 
 

   อธิการบดี 

รองอธิการบดฝี่ายนโยบายและแผน รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

รองผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

งานบรหิารทั่วไป งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

งานวิเทศสมัพันธ์ งานประกันคุณภาพ 

- หน่วยธุรการ - หน่วยจัดท าแผน 
- หน่วยงบประมาณ 

- หน่วยติดตาม  
- หน่วยประเมินผลและ

รายงาน  

- หน่วยคลังข้อมูล 
- หน่วยจัดท าสถิติและ

สารสนเทศ 
- หน่วยรายงานและ

บริการสารสนเทศ 

- หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- หน่วยประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

- หน่วยงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

- หน่วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- หน่วยพิธีการและ
สารสนเทศ 

- หน่วยงานบริการและงาน
ต่างประเทศ 

หมายถึง สายงานตามโครงสร้างองค์กรหลัก 

หมายถึง สายงานตามโครงสร้างองค์กรร่วม 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษษษ 

แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างการบรหิารงานของกองนโยบายและแผน 

13
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ประวัติความเป็นมาของงานประกันคณุภาพ 
งานประกันคุณภาพ เป็นงานหนึ่งในกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุน

ส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง คือ 
“ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน” และมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงใน 
การด าเนินงานการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2555 ได้ก าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 3) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 4) กลุ่มงานสถิติการศึกษาและ
สารสนเทศ 5) กลุ่มงานประกันคุณภาพ และ 6) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 อธิการบดีมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 584/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การด าเนินงาน  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อธิการบดีมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่  1038/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความคล่องตัวใน  
การขับเคลื่อนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ หน้าทีค่วามรับผิดชอบของงานประกันคณุภาพ 

วิสัยทัศน์ 
งานประกันคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้าง "วัฒนธรรมคุณภาพ" ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติของ

บุคลากรในสถาบัน โดยมีนักศึกษาเป็นส่วนร่วมที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) สนบัสนนุการพฒันาบุคลากรในการจัดเกบ็ข้อมลู/เอกสาร/หลกัฐาน ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
4) ส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
7) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษาสูส่าธารณชน 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1) จัดท านโยบาย แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และปฏิทินการด าเนินงานประจ าปีที่

ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ทั้งระบบ ตั้งแต่การทบทวนผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา การวางแผน การเตรียมการ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในแต่ละ  
ปีการศึกษา 

2) จัดท าแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ ประกาศ แนวทางการด าเนินงานใน  
แต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนระบบคุณภาพ 
ทั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA 
3D Online)   

5) พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน ามา
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น  

6) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เพื่อพัฒนาและติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

7) จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกันคุณภาพชุดต่างๆ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถรับการประเมินคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

8) ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน  
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละระดับ เพื่อให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของต้นสังกัด  

9) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยรวบรวมผลการด าเนินงานจากหลักสูตร  
คณะ ส านัก/สถาบัน และน าข้อมูลมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

10) จัดท าสร ุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื ่ อน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพ
จากผลการประเมิน 
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11) พัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและ
น าแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลการด าเนินงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

12) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกในทุกห้าปี 

13) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  
 

โครงสร้างงานประกนัคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างงานประกันคุณภาพ 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานอธิการบดี 

กองนโยบายและแผน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานพัฒนาระบบและกลไกด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- งานติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพ 

งานบริหารท่ัวไป งานประเมินคุณภาพการศึกษา 

- งานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

- งานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ 
- งานการประชุมและเลขานุการ 

- งานผลิตเอกสารเพื่อการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
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โครงสร้างการบริหารงานประกนัคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างการบรหิารงานประกันคุณภาพ 
 

สถานที่ตั้งของงานประกนัคณุภาพ 
 ปัจจุบันงานประกันคุณภาพการศึกษา มีที่ตั้งส่วนงาน ณ อาคารท่ากายี (อาคาร 3) ช้ัน 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

งานบริหารงานทั่วไป งานประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานธุรการและสารบรรณ 
-งานการเงิน บัญช ีพัสดุ และ
ครุภัณฑ์ 
-งานการประชุม และ
เลขานุการ 
-งานผลิตเอกสารเพื่อการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

-งานพัฒนาระบบและกลไกด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
-งานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 
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ภาระหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา  
 นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบ  
ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับ  
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ /ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย รวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้  การจัดการความรู้  

งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาการทหาร การจัด
พิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ แผน  นโยบายของหน่วยงาน 

(2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสตูร ทดลองใช้หลักสตูร ปรัปบรุงหลักสตูร การพัฒนาหนังสือ
หรือต าราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา
ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

(5) การให้บริการทางวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น  
ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่างๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า  
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ 

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด  
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3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน วิชาการศึกษา รวมทั้ง 
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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ส่วนที่  2  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ก าหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที ่5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ รวมทั้งคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับส านัก/
สถาบัน) องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านัก/สถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เกณฑ์ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของ 
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 การด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายให้ทุกคณะ 
ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดกรอบการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดการประกัน
คุณภาพ ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาให้ก าหนดกรอบตามพันธกิจหลักของหน่วยงานนั้นๆ สร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน น าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต่อยอดองค์
ความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม  และทุกหน่วยงาน มีการด าเนินงานการจัดช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้ไปพัฒนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานในระดับคณะ และส านัก/สถาบัน
ทั้งหมด 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 4 คณะ 4 ส านัก/สถาบัน ดังนี้ 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 
2) คณะวิทยาการจัดการ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4 ส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย 1) ส านักงานอธิการบดี 2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา และ 4) สถาบันอยุธยาศึกษา โดยคณะ ส านัก/สถาบัน จะต้องด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนให้การจัดการความรู้ในทุกระดับประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

1) คณะ ด าเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 
5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์
ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  และ 
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แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

2) ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานให้สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับส านัก/สถาบัน) องค์ประกอบที่ 1 
การบริหารจัดการภายในส านัก/สถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
เกณฑ์ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

3) มหาวิทยาลัย ด าเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน เกณฑ์ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร  
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง  
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowleadge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
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(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ
และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่ คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 7 
ขั้นตอน คือ 1) การบ่งชี้ความรู้  2) การสร้างและแสวงหาความรู้  3) การจัด ความรู้ ให้ เป็นระบบ  
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ  
7) การเรียนรู้ 
 กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) หมายถึง กระบวนการ
ที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้  (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่า วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบ
ใด และอยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการสร้างความรู้
ใหม ่แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  (Knowledge Codification and Refinement) เป็น 
การ ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ
ได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowlegeg Sharing) เป็นการแบ่งปัน สามารถท าได้หลาย
วิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว และ เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
งาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ น าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนา  หมายถึง การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ให้มีการด าเนินงานที่มี 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งในที่นี้ได้น าวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย  
P : Plan (วางแผน) D : Do (ปฏิบัติ )  C : Check (ตรวจสอบ) และ A : Action (ปรับปรุงคุณภาพของ 
การด าเนินงาน) เข้ามาก ากับติดตามกระบวนการการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน คือ การบ่งชี้ความรู้  
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การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้  
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

- P : Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน ก าหนดกรอบระยะเวลา 
การด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย โดยน าข้อเสนอแนะการปรับปรุงจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาประกอบการวางแผน  
เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะประเด็นความรู้ของคณะ
ไม่ใช่ประเด็นความรู้จากกระบวนการจัดการความรู้อย่างแท้จริง ซ่ึงงานประกันคุณภาพก็ได้จัดอบรมให้ความรู้ 
เป็นต้น 

- D : Do (ปฏิบัติ) หมายถึง หน่วยงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน 
ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

- C : Check (ตรวจสอบ) หมายถึง เมื่อด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว จะท า 
การตรวจสอบว่าหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน มีปัญหา อุปสรรถ และสามารถด าเนินงานได้ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถูกต้องตามกระบวนการ และมีแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะใน 
การด าเนินการการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

- A : Action (ปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน) หมายถึง กระบวนการข้อเสนอแนะใน 
การด าเนินการการปรับปรุงแก้ไขหรือส่วนที่มีปัญหา น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุว่า เกิดจากอะไร กระบวนการ
ไหนด าเนินการไม่ถูกต้อง เพ่ือพัฒนาวางแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ซ้ า 

การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ หมายถึง การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยน าวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA : Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Action (ปรับปรุงคุณภาพ 
การด าเนินงาน) เข้ามาก ากับติดตามกระบวนการการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน คือ การบ่งชี้ความรู้  
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ การเรียนรู้ เพ่ือให้การด าเนินการงานจัดการความรู้  ระดับมหาวิทยาลัย 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น และเพ่ือให้คณะ ส านัก/สถาบัน มีผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการก ากับ ติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินการจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน เกณฑ์ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ  

ดังนั้น การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ผู้ปฏิบัติงาน 
จึงจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานการจัดการความรู้ กระบวนการการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) อย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน เพ่ือให้
หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลงานคู่มือหรือแนวปฏิบัติ
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ที่ดีที่น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร การพัฒนากระบวนการท างานได้น าหลัก PDCA เข้ามาก ากับ
ติดตามขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ มีดังนี้ 

กระบวนการวางแผนงาน (P:PLAN) ต้องด าเนินการวางแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ
ดังนี้ 

1) จัดท านโยบายการจัดการความรู้  
2) จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม 
3) จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน (D:DO) ต้องด าเนินการโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
4) จัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
5) จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
6) น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
7) แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
8) จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 
9) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ไป

ยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
10) เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
 
กระบวนการตรวสอบ (C:Check) ต้องด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการและผู้

ประสานงานในการก ากับติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานการจัดการความรู้ในระดับคณะ ส านัก/สถาบัน
ดังนี้ 

11) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
 

กระบวนการปรับปรุง (A : Action) ต้องด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการใน 
การปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามปฏิทินที่ได้
วางแผนไว้ โดยด าเนินการหลังจากจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

12) พัฒนาคุณภาพของการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
 
โดยมีขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 1  
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ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

2) จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ต่ออธิการบดี 

เพื่อลงนาม 

1) จัดท านโยบายการจัดการความรู้  

4) จัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และ 
ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ 

ลงนาม 

 

ไม่ลงนาม 

 

3) จัดท าปฏิทินด าเนินงานการจัดการความรู้ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5) จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ 

6) น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
เพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ (ต่อ) 
  

สิ้นสุด 

10) เผยแพร่คูม่ือการพัฒนากระบวนการการจดัการความรู้  
ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

11) ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

12) พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

7) แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 

8) จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 

9) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนา
กระบวนการการจัดการความรู้ ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

10 

7 

8 

9 

11 

12 



27 
 

 

 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท านโยบายการจัดการความรู้ 
 การจัดท านโยบายการจัดการความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการที่ผู้บริหาร
ระดับสูงให้ความส าคัญของการด าเนินงานการจัดการความรู้ เป็นแนวทางในการด าเนินงานกิจกรรม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยระบุกระบวนงานที่ส าคัญที่สุดไว้ในล าดับแรก หลังจากนั้นประกาศนโยบาย 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการในการจัดท านโยบายการจัดการความรู้ ดังนี้ 
 1.1  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 นโยบายการจัดการความรู้จะก าหนดโดยผู้บริหารสูงสุด คือ อธิการบดี และนโยบายจะ
ทบทวนใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด เนื่องจากนโยบายเป็นไปตามวาระการบริหารงานของ
ผู้บริหารสูงสุด ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดต้องทบทวนนโยบายภายใน 120 วัน หลังจากได้รับ 
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

 งานประกันคุณภาพ ได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยก าหนด 1 เดือนต่อครั้ง เพ่ือติดตามก ากับ
การขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพ เช่น เมื่อเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด และอธิการบดีได้รับ  
การโปรดเกล้าฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้องแจ้งไปยังงานบริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ เพ่ือบรรจุวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรจุวาระทบทวนโยบายการจัดการ
ความรู้ เพ่ือให้คณะกรรมการและที่ประชุมได้ให้กรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนางานการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย 
 1.2  ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ 
 เมื่อมีกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนางานการจัดการ ความรู้ จากที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว หลังจากนั้นนักวิชาการศึกษา งานประกัน
คุณภาพ จะด าเนินการจัดท าร่างนโยบายการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่าด้วย “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน
ส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และสอดคล้องกับคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยในระดับคณะ
ให้ครอบคลุม 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และ ด้านการวิจัย ส่วนในระดับส านัก/สถาบัน ให้สอดคล้อง
และครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 

1.3  ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ 
เมื่อจัดท าร่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว ให้น าร่างประกาศนโยบาย  

การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และอธิการบดีลงนาม
ตามล าดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.3.1  น าร่างประกาศนโยบายเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณา โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป งานประกันคุณภาพ  
ให้บรรจุร่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เข้าในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา พร้อมกับส่งไฟล์ Word 
และ PDF ให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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1.3.2  เมื่อร่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าเสนอ
ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เสนอต่ออธิการบดี พิจารณาลงนาม กรณีมีข้อแก้ไขตามที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้
เรียบร้อย  

1.3.3  พิมพ์และจัดท าประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ โดยจะต้อง
ตรวจทานค าผิด ตัวอักษรใช้ TH SarabunIT9 การเว้นวรรค ตรวจสอบข้อกฎหมาย ที่มาและความส าคัญอย่าง
ละเอียด โดยพิมพ์ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ จ านวน 3 ชุด  

  1.3.4  จัดท าหนังสือบันทึกข้อความขอเสนอประกาศนโยบายการจัดการความรู้ เพ่ือให้
อธิการบดีพิจารณาลงนามประกาศ โดยเสนอหนังสือบันทึกข้อความผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ และ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลงนามในบันทึกข้อความ ตามล าดับ โดยแนบประกาศนโยบาย 
การจัดการความรู้ ทั้ง 3 ชุด น าไปส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ออกเลขหนังสือ  
ส่งภายใน และส่งต่อไปยังงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีลงนาม
ต่อไป 

  1.3.5  เมื่อประกาศนโยบายการจัดการความรู้ลงนามโดยอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว  
งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะท าการออกเลขประกาศฯ แล้วน าประกาศดังกล่าวคืน
มายังงานประกันคุณภาพ โดยประกาศนโยบายการจัดการความรู้ชุดที่ 1 งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดีเก็บไว้ 1 ฉบับ ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ชุดที่ 2 งานบริหารงานทั่วไป  
งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ และ ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ชุดที่ 3 ผู้รับผิดชอบงาน  
ด้านการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ 
  1.3.6  เผยแพร่ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ไปยังหน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน โดยการจัดท าหนังสือบันทึกข้อความ แจ้งเพ่ือทราบและถือปฏิบัติไปยังหน่วยงาน และเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 
  ตัวอย่างประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ภาพที่ 2  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  นโยบายการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
……………………………………….................... 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่าด้วย “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ” และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562  
ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้
แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ มีความเป็นปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
จึงออกประกาศดังนี ้

1. ทุกหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุนที่ฐานะเทียบเท่า  
มีการด าเนินงานจัดท าแผนการจัดการความรู้ และด าเนินการการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับหน่วยงานจัดการศึกษาให้ก าหนดกรอบการจัดการความรู้ 
ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2562 

3. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาให้ก าหนดกรอบตามพันธกิจ
หลักของหน่วยงานนั้นๆ 

4. ให้มีการด าเนินงานจัดการความรู้ในหน่วยงาน และการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานที่มีการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้สู่ งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

5. ทุกหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุนที่ฐานะเทียบเท่ามี
การด าเนินการจัดช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงเพ่ือให้บุคลากร  
น าความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
ความรู้สู่สาธารณชน 

/จึงประกาศ... 
 

ภาพที่ 2 ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 

 

 

    
 

ภาพที่ 2 ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

 
1.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา : 
  หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ข้อกฎหมาย เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย นั้น จะส่งผลให้นโยบายการจัดการ
ความรู้ ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานการจัดการความรู้ไม่ตรงตาม
กระบวนการการจัดการความรู้   
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  การจัดท าร่างนโยบายการจัดการความรู้ จะต้องศึกษากฎ หลักเกณฑ์ และความส าคัญของ
การจัดการความรู้ และปรึกษาหารือแนวทางนโยบายในการด าเนินงานการจัดการความรู้กับผู้บริหารที่
รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ และศึกษาแนวทางนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 
  ข้อเสนอแนะ : 

หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสามารถใช้นโยบายการจัดการความรู้
ฉบับเดิมไปพลางก่อนได้ แล้วรีบด าเนินการทบทวน ยกร่างนโยบายการจัดการความรู้ โดยเร็ว  

(อาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ต่ออธิการบดี  
เพ่ือลงนาม 

การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  เป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องด าเนินการ 
ในกระบวนการการจัดการความรู้ อีกทั้งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นระบบและกลไกใน
การก าหนดบุคคล เพ่ือให้ท าหน้าที่ต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน โดยอ านาจหน้าที่ของบุคคลจะ
ปรากฏอยู่ในค าสั่งอย่างชัดเจน การจัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ มีขั้นตอน 
ดังนี้ 

2.1 ประสานหน่วยงานในการขอรายช่ือคณะกรรมการการจัดการความรู้  
รายละเอียดของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 

คณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ และคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยจะต้อง
ประสานงานไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน  

 2.1.1  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการชุดนี้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย จะต้องประสานงานไปยังเลขานุการผู้บริหาร เพ่ือยืนยันชื่อสกุลและชื่อต าแหน่ง และท า 
การสอบถามยืนยันว่าผู้บริหารต าแหน่งต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานส่วนไหนบ้าง ก ากับดูแลหน่วยงาน
ใดในมหาวิทยาลัย 

2.1.2  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้  คณะกรรมการชุดนี้  จะต้อง
ประสานงานไปยังหน่วยงานในระดับของคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือสอบถามหน้าที่ของรองคณบดีทั้ง 4 คณะ  
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบันทั้ง 2 ส านัก/สถาบัน ว่ามอบหมายให้รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน หรือผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน หรือฝ่ายที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ 
และผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือจะได้น ามาจัดท าค าสั่ง ให้ปฏิบัติงานได้ 
ตรงตามหน้าที่อย่างถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่รองคณบดี รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ จะเป็น 
ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เนื่องจากจะมีความรู้และเข้าใจกระบวนการการจัดการความรู้  แต่ใน
ส่วนของส านักงานอธิการบดีจะเป็นผู้ที่ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีมอบหมาย 

2.2  รวบรวมรายช่ือจัดท าเป็น (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของหน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน

การจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว น ามาพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
     2.2.1  คณะกรรมการอ านวยการ จัดพิมพ์ตามล าดับเรียงจากต าแหน่งสูงสุดของ

มหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี   รองประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน และ  
การเรียงล าดับหน่วยงานส่วนใหญ่เรียงล าดับตามตัวอักษร เป็นต้น 

     2.2.2  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ จัดพิมพ์เรียงตามล าดับหน่วยงาน และ
ล าดับความส าคัญขององค์คณะบุคคล ซึ่งกรรมการชุดนี้เป็นกรรมการที่จะต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็น 
ผู้ที่รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพ หรือมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้  

2.3  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  
เมื่อรวบรวมรายชื่อเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ

จัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย โดยน าข้อมูลและรายละเอียดในข้อ 1.2 ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
2.3.1  น าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณา โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป งานประกันคุณภาพ
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ให้บรรจุร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าในวาระการประชุม ในวาระเพ่ือพิจารณา พร้อมกับส่งไฟล์ Word 
และ PDF ให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2.3.2  ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กรณีมีข้อแก้ไขให้แก้ไขตามที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้เรียบร้อย  

2.3.3  พิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฉบับสมบูรณ์ โดยจะต้องตรวจทานค าผิด ตัวอักษร
ใช้ TH SarabunIT9 การเว้นวรรค ตรวจสอบข้อกฎหมาย ที่มาและความส าคัญอย่างละเอียด โดยพิมพ์ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ จ านวน 3 ชุด  

  2.3.4  จัดท าบันทึกข้อความภายใน เพ่ือขอเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ให้อธิการบดีพิจารณาลงนามค าสั่ง โดยเสนอบันทึกข้อความภายในผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลงนามในบันทึกข้อความ ตามล าดับ โดยแนบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ทั้ง 3 ชุด หลังจากนั้นน าไปส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกัน
คุณภาพ ออกเลขหนังสือส่งภายใน และส่งต่อไปยังงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีลงนามต่อไป 

  2.3.5  เมื่อค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้รับการลงนามโดยอธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะท าการออกเลขค าสั่งฯ แล้วน าค าสั่ง
ดังกล่าวคืนมายังงานประกันคุณภาพ โดยค าสั่งชุดที่ 1 งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี
เก็บไว้ 1 ฉบับ  ค าสั่งชุดที่ 2 งานบริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ และ ค าสั่งชุดที่ 3 
ผู้รับผิดชอบหลักงานด้านการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพเก็บไว้ 1 ฉบับ 

  2.3.6  เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ไปยังหน่วยงานทั้งใน  
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน โดยการจัดท าหนังสือบันทึกข้อความภายในแจ้งเพ่ือทราบไปยังหน่วยงาน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 

  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 3 และ ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอให้อธิการบดีลงนาม 
ในค าสั่ง ดังภาพที่ 4  
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที่ 1293/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่าด้วย “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562 ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน
มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้
แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้มีความเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ 
1.1 อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
1.2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
1.3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  กรรมการ 
1.5 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
1.6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
1.7 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
1.8 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา  กรรมการ 
1.9 คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
1.10 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
1.11 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
1.12 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
   /1.13 ผู้อ านวยการ... 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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1.13 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
1.14 ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
1.15 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
1.16 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 
1.17 นักวิชาการศึกษา (นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล)  กรรมการและเลขานุการ 
1.18 นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่
1. ทบทวน ก าหนดนโยบาย แนวทาง ให้ค าปรึกษา และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกส่วนงานด าเนินการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ตามระบบ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้ที่ก าหนด 
4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 2. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
2.1 คณะครุศาสตร์ 

2.1.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.1.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.1.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.1.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

2.2 คณะวิทยาการจัดการ 
2.2.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.2.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.2.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.2.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้  

2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.3.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.3.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.3.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.3.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

 /2.4 คณะมนุษยศาสตร์... 
 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.4.1 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.4.2 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.4.3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2.4.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

2.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.5.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.5.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.5.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

2.6 สถาบันอยุธยาศึกษา 
2.6.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.6.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.6.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

2.7 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.7.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.7.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.7.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้    

2.8 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2.8.1 รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
2.8.2 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2.8.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

2.9 ส านักงานอธิการบดี 
2.9.1 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2.9.2 ผู้อ านวยการกองกลาง 
2.9.3 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
2.9.4 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
2.9.5 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
2.9.6 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้   

 

 หน้าที ่
1. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้  ในระดับคณะสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ระดับส านัก/สถาบัน 
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ และด าเนินงานตามแผน 
/3. ก ากับติดตาม... 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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3. ก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และประเมิน  

ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
4.  น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่ 

เป็นลายลักษณ์อักษร  
5.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ 

 

 ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ ให้ เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดใน  
การปฏิบัติงานให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบ 
 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

           สั่ง   ณ   วันที่  6  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
  

 
 
 

 
ภาพที่ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายเกษม  บ ารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  โทร 1553 
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/48    วันที่  1 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่ าด้ วย  “ส่ วนราชการมีหน้ าที่ พัฒนาความรู้ ในส่ วนร าชการ เ พ่ือให้มี ลั กษณะเป็นองค์ กร 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 การก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ขึ้น 
  

 ข้อกฎหมาย 
มาตรา 31 (2) แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมีหน้าที่ควบคุมดูแลบุคลากร 

การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
 บัดนี้ งานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามหนังสือ 

 
                               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล) 

                               ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

                       

 
 

ภาพที่ 4 บันทึกข้อความลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
(น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล) 

ผู้บันทึกเสนอ 
1 พ.ย. 61 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย) 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

1 พ.ย. 61 
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2.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา : 
  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ มีปัญหาในส่วนของชื่อต าแหน่งของ
คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 4 คณะ 2 ส านัก/สถาบัน พบว่า ชื่อต าแหน่งของรองคณบดี  
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป  
   
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 

1) ควรประสานงานไปยังหน่วยงานเพ่ือสอบถามว่าใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ รองคณบดีผู้รับผิดชอบ คือ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นต้น 

2) ควรจัดท าค าสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงาน  
การจัดการความรู้ เป็นชื่อกลางๆ ที่สามารถใช้ได้ร่วมกันทุกหน่วยงาน เช่น รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้
ก ากับและรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 
 
  ข้อเสนแนะ : 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน หากเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ท างานการจัดการความรู้  
ฝ่ายเลขานุการควรก ากับติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นระยะๆ เช่น ไตรมาสละ 1-2 ครั้ง และให้ความรู้เบื้องต้น  
ในหลักการ ที่มา และความส าคัญของการด าเนินงานการจัดการความรู้  
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ขั้นตอนที่ 3  จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือใช้เป็น
กรอบการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือก าหนดวันเวลาของการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด และให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ได้ทราบกิจกรรมต่างๆ  
ในรอบปีการท างาน รวมถึงคณะ ส านัก/สถาบัน ได้น าไปวางแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน อีกทั้งลดความทับซ้อนของกิจกรรมระหว่างงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ 
ส านัก/สถาบัน ทั้งนี้ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้จะปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย 2 เดือน 
ต่อครั้ง เมื่อปฏิทินการด าเนินงานปรับปรุงจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และแจ้งไปยังหน่วยงานทุกครั้ง ซึ่งปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  ประกอบด้วย 
ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน 
การด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังนี้ 

3.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณากรอบและ 

แนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ร่วมกัน และน ากรอบ
และแนวทางท่ีได้จากข้อเสนอแนะของที่ประชุมน าไปจัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อไป 

3.2   จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การจัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ จะทบทวนทุกๆ ปีงบประมาณ โดยทบทวน

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้เป็นการก าหนดกรอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพ   
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหลักสูตร รวมถึงการด าเนินงานการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
สนับสนุน ของส านัก/สถาบัน มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ของปฏิทินทุกๆ 2 เดือน เพ่ือให้ข้อมูลเป็นไปตาม
สถานการณ์ปัจจุบันและทันสมัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.2.1  จัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยการประสานงานไปยัง
หน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน และเปรียบเทียบ
กิจกรรมของหน่วยงานช่วงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ไม่ให้ซ้ าซ้อนกันกับกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยปฏิทินมีส่วนประกอบ คือ ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม 
เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องก าหนดให้ชัดเจน ดังนี้ 

1) ระยะเวลา เป็นการก าหนดวัน เดือน ปี ในการจัดกิจกรรมไม่ควรก าหนดช่วงเวลาที่
ทับซ้อนกันกับกิจกรรมของคณะ ส านัก/สถาบัน จะต้องประสานเพ่ือสอบถามช่วงเวลาไปยังหน่วยงาน และ  
การก าหนดวันเวลา ควรมีการยืดหยุ่น 

2) กิจกรรม เป็นสิ่งที่งานประกันคุณภาพจะต้องก าหนดให้คณะ ส านัก/สถาบัน จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่คณะ ส านัก/สถาบัน ต้องเข้าร่วมทุกหน่วยงาน จะต้องประสานงาน
ไปยังหน่วยงานเพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น กิจกรรม ARU KM Day เป็นต้น 

3) ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป็นการบ่งบอกถึงผลลัพธ์หรือความส าเร็จของกิจกรรม 
ที่ด าเนินการ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรม ก าหนดได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น หน่วยงาน 
มีนโยบาย ค าสั่ง และปฏิทินเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงาน เป็นต้น 
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4) เป้าหมาย เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการความคาดหวังเมื่อท ากิจกรรมนั้นส าเร็จ  
ควรก าหนดให้เป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมทบทวนแผน KM ของหน่วนงาน เป้าหมาย คือ 1 ฉบับ เป็นต้น 

5) ผู้รับผิดชอบ คือ บุคคลที่มีหน้าที่ด าเนินกิจกรรมนั้นๆ  
3.2.2  น าร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ โดย 
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ให้บรรจุร่างปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ เข้าในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา พร้อมกับส่งไฟล์ Word และ PDF ให้กับเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

3.2.3  ร่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพและจัดท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งทุกหน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน เพ่ือทราบและใช้เป็นกรอบการด าเนินงานการจัดการความรู้ และน าไปประกอบการจัดท าปฏิทิน  
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย กรณีมีข้อแก้ไขตาม 
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ที่ประชุมให้เรียบร้อย 

ตัวอย่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 5 
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ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 
ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ก.ย. 61 1) ทบทวนนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการจัดการความรู้  

มีนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู ้

- คณะ/ส านัก/สถาบัน/
มหาวิทยาลยั 

ต.ค. 61 2) ถ่ายทอดนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการด าเนินงานการจดัการ
ความรู้ไปสู่คณะ ส านัก/สถาบัน 

หน่วยงานมีนโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินเพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางใน 
การด าเนินงาน 

- หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

พ.ย. 61 3) ทบทวนแผน KM ของหน่วยงาน แผน KM 1 ฉบับ หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

1-20 ธ.ค. 
61 

4) หน่วยงานส่งแผน KM มายัง 
งานประกันคุณภาพ 

แผน KM ของหน่วยงาน 1 ฉบับ หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

21-28 ธ.ค. 
61 

5) งานประกันคุณภาพวิเคราะห ์
แผน KM ของหน่วยงาน 

แผน KM ของหน่วยงาน 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

4-6 พ.ย. 
61 

6) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาแนวปฏิบตัิที่ด ี

คณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

พ.ย. 61 7) จัดท า (ร่าง) เกณฑ์คัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางใน 
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 

(ร่าง) เกณฑ์คัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทาง
ในการสรรหาแนวปฏิบตัิที่
ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

4 ธ.ค. 61 8) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีและพิจารณา (ร่าง) 
เกณฑ์คัดสรรผลงานแนวปฏิบัติที่ดีและ
แนวทางในการสรรหา แนวปฏิบัติที่ดี 

มีเกณฑค์ัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ด ีและ
แนวทางในการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

11 ธ.ค. 61 9) มหาวิทยาลยั โดย งานประกัน
คุณภาพประกาศเกณฑค์ัดสรรผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางใน 
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ด ี

รายงานการประชุม 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหาฯ 

 

ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ธ.ค.61- 
เม.ย. 62 

10) หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/
สถาบัน ด าเนินการถอดองค์ความรู้ 
อย่างน้อย 8 ครั้งต่อประเด็นความรู ้

หน่วยงานมีองค์ความรู ้
- คณะ ประเด็นความรู้ 
เรื่อง การผลิตบณัฑิตและ
การวิจัย 
- ส านัก/สถาบัน ประเด็น
ความรู้ เรื่อง สนับสนุน
พันธกิจของหน่วยงาน 

องค์ความรู้
ของคณะ 
ส านัก และ
สถาบัน 

หลักสตูร/คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

22 ม.ค. 62 11) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนิน 
งานถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 1 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

29 ม.ค. 62 12) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 2 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

5 ก.พ. 62 13) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 3 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

องค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค กลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

12 ก.พ. 62 14) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 4 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

19 ก.พ. 62 15) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 5 และเผยแพร่
บนเฟสบุ๊คกลุม่ ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

26 ก.พ. 62 16) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 6 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

4 มี.ค. 62 17) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 7 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม  ARU KM  

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

11 มี.ค. 62 18) คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 8 และ
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม  ARU KM 

มีองค์ความรู้ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม 
ARU KM 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

12-13 มี.ค. 
62 

19) ติดตามผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ระยะที่ 1 ของ
คณะ ส านัก และสถาบัน 

สรุปรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของคณะ ส านัก 
และสถาบัน ระยะที่ 1 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

 
 

 
ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
16-27 มี.ค. 
62 

20) จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่ดีที่ได้
จากกิจกรรมการถอดองค์ความรู ้

เผยแพรคู่่มือฯ - คณะ/ส านัก/สถาบัน 

30-31 มี.ค. 
62 

21) คณะ/ส านัก/สถาบัน จดัท า
รายงานผลการด าเนินงาน 
ถอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติทีด่ี 

มีรายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ และ 
แนวปฏิบัติที่ดี 

1 ฉบับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

1-10 เม.ย. 62 22) คณะ ส านัก/สถาบันจัดส่ง
ผลงานแนวปฏิบตัิที่ดี มายังงาน
ประกันคณุภาพ 

ผลงานของหน่วยงานต่างๆ - งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

13-17 เม.ย. 
62 

23) จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงาน
ภายในและภายนอก และแบบตอบรับ 
เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY & 
Best Practice SHARE ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 5 

หนังสือเชิญหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกเข้า
ร่วมกิจกรรม ARU KM 
DAY & Best Practice 
SHARE ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ครั้งท่ี 5 

- งานประกันคุณภาพ 

20-30 เม.ย. 
62 

24) คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีพิจารณาตรวจอ่านผลงานและ 
คัดสรรผลงานของแต่ละหน่วยงาน 
 

ผลงานของหน่วยงานท่ีผ่าน
เกณฑฯ์   

- คณะกรรมการสรรหา
แนวปฏิบัติที่ด ี

6 พ.ค. 62 25) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีพิจารณาตดัสินคะแนน  
ครั้งท่ี 1 ตามเกณฑ์การประเมินผล
งานจากเล่มรายงานฯ 

ผลงานของหน่วยงานท่ี 
ผ่านเกณฑ์ฯ   

- งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

13 พ.ค. 62 26) ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดีพิจารณาตัดสินคะแนน ครั้งที่ 
2 ตามเกณฑ์การประเมินผลงานจาก
เล่มรายงานฯ  

ผลงานของหน่วยงานท่ี 
ผ่านเกณฑ์ฯ   

- งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

14-22 พ.ค. 
62 

27) คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดเีข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ 
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน  
- คณะครุศาสตร ์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 

บอร์ดนิทรรศการ 
แนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 
100 

งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน/
คณะกรรมการฯ 

 

ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 - สถาบันอยุธยาศึกษา 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- ส านักงานอธิการบด ี

   

25 พ.ค. 62 28) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีพิจารณาตดัสินคะแนน 
ครั้งท่ี 3 ตามเกณฑ์การประเมินผล
งานรวมคะแนนทุกส่วนจากเลม่
รายงานฯ และบอร์ดนิทรรศการ 
  

ผลการประกวดแนวปฏิบตัิ
ที่ดี ครั้งที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
รางวัลระดับดเีด่น ดมีาก  
ดี และชมเชย 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

26-27 พ.ค. 
62 

29) จัดท าและประกาศผลการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

ผลการประกวดแนวปฏิบตัิ
ที่ดี ครั้งที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
รางวัลระดับดเีด่น  
ดีมาก ดี และชมเชย 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

28-29 พ.ค. 
62 

30) งานประชาสัมพันธ์ จัดท า VTR 
หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลดีเด่น และ  
ดีมาก 

VTR หน่วยงานท่ีได้รับ
รางวัลดีเด่น และ ดีมาก 

ร้อยละ 
100 

นายสมชาย สุนทรวิทย ์
นายสุรตัน์ ลิ่วลาภาวงศ ์
นายสุชาติ พรรณม ี

มิ.ย. 62 31) ติดตามผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ของ
คณะ ส านัก และสถาบัน 

สรุปรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของคณะ ส านัก 
และสถาบัน ระยะที่ 2 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

12 มิ.ย. 62 32) กิจกรรม ARU KM DAY & Best 
Practice SHARE ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครั้งท่ี 5 
หมายเหตุ : 1) หน่วยงานท่ีน าเสนอ
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้บนเวที คือ 
หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลดีเด่น และ  
ดีมาก 2) หน่วยงานภายนอกเข้ารว่ม 
LEARN &SHARE 

ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

15-16  มิ.ย. 
62 

33) งานประกันคุณภาพสรุปผลการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ 
ปีงบประมาณ 2562 และรายงาน
มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

มีรายงานผลการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และรายงาน
มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

1 เลม่ งานประกันคุณภาพ 

หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ระดับคณะ ส านัก และสถาบัน ด าเนินการถอดองค์ความรู้ทกุครั้ง ให้น าองค์ความรู้ 
และประเด็นส าคญัขึ้น Facebook Group : ช่ือ ARU KM  

ผู้ประสานงาน : นันทนา ศรีชัยมลู โทร 1553 
งานประกันคุณภาพ 

 
ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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3.3 ติดตามผลการด าเนินงานการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ จะต้องติดตามผลการด าเนินงานอย่างน้อย 

2 ครั้งต่อปีงบประมาณ คือ ระยะที่ 1 เป็นการติดตามการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 
2562 และ ระยะที่ 2 เป็นการติดตามการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 โดย
ก าหนดให้ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน รายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ตามแบบฟอร์มที่งานประกันคุณภาพก าหนด โดยงานประกันคุณภาพจัดท าแบบฟอร์มรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้  เพ่ือให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน มีรูปแบบการรายงานผล 
การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ ส านัก/
สถาบัน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามระบบการจัดการความรู้ มีข้ันตอนดังนี้ 

3.3.1 จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยระบุกิจกรรม 
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน 
ว่าหน่วยงาน “มีหรือไม่มี” การด าเนินงานหรือไม่อย่างไร  

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 ดังภาพที่ 6 
และ แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ดังภาพที่ 7 

 
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  

(1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 
หน่วยงาน (ระบุ) ..................................................................... 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงาน 

(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ แนบลิงก์หรือURL  
ของหลักฐาน

ประกอบ 
1 ทบทวนนโยบาย ค าสั่ ง 

และปฏิ ทิ นการจั ดการ
ความรู้ 

 - นโยบาย  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการการจัดการความรู ้
- ปฏิทินการจัดการความรู ้

 

2 ถ่ายทอดนโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ไปสู ่
คณะ ส านัก/สถาบัน 

 - รายงานการประชุมของ
หน่วยงาน 
- ลิงก ์หรือ URL เผยแพร่นโยบาย 
ค าสั่ง และปฏิทิน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 

 

3 ทบทวนแผนการจัดการ
ความรู้ KM ของหน่วยงาน 

 แผนการจัดการความรู้ KM  

4 การด าเนินงานกิจกรรม 
ถอดองค์ความรู้ อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อประเด็นความรู ้

 จ านวนครั้งของกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้  พร้อมแนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ของหน่วยงาน 

 

 
 ภาพที่ 6 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  

(1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 
 



46 
 

 

 
 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562) 

หน่วยงาน (ระบุ) ..................................................................... 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน

(มี/ไม่มี) 
หลักฐานประกอบ 

แนบลิงก์หรือURL  
ของหลักฐาน

ประกอบ 
1 การด าเนินงานกิจกรรมถอด

องค์ความรู้ อย่างน้อย 8 ครั้ง
ต่อประเด็นความรู้ 

 จ านวนครั้งของกิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ พร้อมแนบ
ลิงก์หรือ URL เผยแพร่
กิจกรรม 
การถอดองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน 

 

2 จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่ดีที่ได้
จากกิจกรรมการถอดองค์
ความรู ้

 คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี  

3 คณะ/ส านัก/สถาบัน จดัท า
รายงานผลการด าเนินงานถอด
องค์ความรู้ และคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี

 - รายงานผลการ
ด าเนินงานการจดัการ
ความรู้ 7 กระบวนการ 
- คู่มือหรือแนวปฏิบัติทีด่ ี

 

 
 

ภาพที่ 7 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562) 

 
3.3.2 จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการ

ความรู้ ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ โดยบันทึกข้อความระบุวันเวลาในการส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้กลับมา
ยังงานประกันคุณภาพให้ชัดเจน เช่น ให้ส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 11 มกราคม 
2562 เป็นต้น พร้อมแนบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ และส่งไฟล์ Word 
แบบฟอร์มรายงานผลไปยังผู้ประสานงานของคณะ ส านัก/สถาบัน ทางช่องทางที่ติดต่อได้สะดวก  

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ดังภาพที่ 8 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โทร. 1551, 1552, 1553, 1554  
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/89       วันที ่ 12 มีนาคม 2562 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   

 

เรียน คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน  
 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้หน่วยงานสรุปรายงานผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก และสถาบัน  

 

ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2557 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในคณะ มาตรา 

41 ให้ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
ดังนั้น งานประกันคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อม
นี้ แล้วส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล) 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   

 

 
 

ภาพที่ 8 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
12 มี.ค. 62 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชยั) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
12 มี.ค. 62 
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3.4 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 

2562) ให้คณะ ส านัก/สถาบัน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ที่แนบไปพร้อมบันทึกข้อความจากงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL หลักฐานประกอบ ตัวอย่างดังภาพที่ 9 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
หน่วยงาน (ระบุ) ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 ท บ ท ว น น โ ย บ า ย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
การจัดการความรู้ 

 - นโยบาย  
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การการจัดการความรู้ 
- ปฏิทินการจัดการความรู้ 

https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

2 ถ่ ายทอดนโยบาย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
การจัดการความรู้
ไปสู่ คณะ ส านั ก /
สถาบัน 

 - รายงานการประชุมของ
หน่วยงาน 
- ลิงก์หรือURL เผยแพร่
นโยบาย ค าสั่ง และปฏิทิน
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/qa/ 

3 ทบทวนแผ น ก า ร
จัดการความรู้  KM 
ของหน่วยงาน 

 แผนการจัดการความรู้ KM https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

4 ก า ร ด า เ นิ น ง า น
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 8 
ค รั้ ง ต่ อ ป ร ะ เ ด็ น
ความรู้ 

 จ านวนครั้ งของกิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ พร้อมแนบ
ลิ ง ก์ ห รื อ  URL เ ผ ยแพร่
กิจกรรมถอดองค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/ops/images/pdf/
Report-KM-
OfficePresident256
3%20(1).pdf 

 
 

ภาพที่ 9 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1  
(1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 
2562) ให้คณะ ส านัก/สถาบัน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ที่แนบไปพร้อมบันทึกข้อความ พร้อมแนบลิงก์หรือ URL หลักฐานประกอบ ตัวอย่างดังภาพ
ที่ 10 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 
หน่วยงาน (ระบุ) ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 การด าเนินงานกิจกรรม
การถอดองค์ความรู้ อย่าง
น้อย 8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู ้

 จ านวนครั้งของกิจกรรมถอด
องค์ความรู้  พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL เผยแพร่กิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/Re
port%20KM2562Of

fiecPresident.pdf 
2 จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีที่

ได้จากกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ 

 คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/se
rvice.pdf 

3 คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้และคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ด ี

 - รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ 7 
กระบวนการ 
- คู่มือหรือแนวปฏิบัติทีดี 
 

อยู่ในระหว่าง 
การด าเนินงานจะแล้ว
เสร็จภายใน 25 มี.ค.
2562 

 
 

ภาพที่ 10 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะท่ี 2  
(1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 

 
3.5 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

การจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน คือ การรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อมูลจากรายงานผล
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน ที่ส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ซึ่งผล 
การด าเนินงาน หลักฐานประกอบ “มี/ไม่มี” ลิงก์หรือ URL ของหลักฐานประกอบ จะต้องตรวจสอบการเข้าถึง
พร้อมตรวจสอบลิงก์ หรือ URL ของหลักฐานเอกสารประกอบถูกต้องหรือไม่  แล้วจัดท าเป็นสรุปผล 
การด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าเข้าคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

3.5.1 จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือใช้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลกลับมายังงานประกันคุณภาพตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ตัวอย่างดังภาพ 
ที่ 11 และ 12 
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แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา

อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 ทบทวนนโยบาย 
ค าสั่ง และปฏิทิน
การจัดการ
ความรู ้

นโยบาย           
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
การจัดการความรู ้

         

ปฏิทินการจัดการ
ความรู ้

         

2 ถ่ายทอดนโยบาย 
ค าสั่ง และปฏิทิน
การด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู้ไปสู่คณะ 
ส านัก/สถาบัน 

รายงาน 
การประชุมของ
หน่วยงาน 

         

ลิงก์หรือURL           

เผยแพร่นโยบาย 
ค าสั่งและปฏิทิน 
การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 

         

3 ทบทวนแผน 
การจัดการ
ความรู้ KM ของ
หน่วยงาน 

แผนการจดัการ
ความรู้ KM 

         

4 การด าเนินงาน
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่าง
น้อย 8 ครั้งต่อ
ประเด็นความรู ้

กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ พร้อมแนบ
ลิงก์ หรือ URL 
เผยแพร่กจิกรรม 
การถอดองค์
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

 
 

ภาพที่ 11 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
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แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดั
บท่ี 

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 การด าเนินงาน
กิจกรรมถอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้  
อ ย่ า งน้ อ ย  8 
ครั้งต่อประเด็น
ความรู้ 

จ านวนครั้งของ
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ พร้อม
แนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

2 จัดท าคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ ได้
จ า กกิ จกรรม
กา รถอดองค์
ความรู้ 

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
-ระดับคณะ 2 
ด้าน 
-ระดับส านัก/
สถาบัน 1 ด้าน 

         

3 คณะ/ส านั ก /
สถาบัน จัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงานถอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้  
และคู่ มื อแนว
ปฏิบัติที่ดี 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 7 
กระบวนการ 

         

- คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี
 

         

 
 

ภาพที่ 12 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

 
3.5.2  จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน  

ที่จัดส่งข้อมูลกลับมายังงานประกันคุณภาพ ว่าครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้หรือไม่ หากหน่วยงานยังไม่
สามารถด าเนินการในกิจกรรมนั้นๆ ให้ประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ด้านการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานนั้นๆ ว่าติดขัดหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไร แล้วหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือให้กิจกรรม
ต่างๆ ด าเนินงานไดอ้ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตัวอย่างดังภาพที่ 13 และ 14 
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สรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
ล าดับ

ที ่
การด าเนินงาน 

หลักฐาน
ประกอบ 

ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 ทบทวน
นโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินการ
จัดการความรู ้

นโยบาย           
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู ้

         

ปฏิทินการ
จัดการความรู ้

         

2 ถ่ายทอด
นโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทินการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้
ไปสู่คณะ 
ส านัก/สถาบัน 

รายงานการ
ประชุมของ
หน่วยงาน 

         

ลิงก์หรือURL           

เผยแพร่
นโยบาย ค าสั่ง 
และปฏิทิน 
การด าเนินงาน
การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

3 ทบทวน
แผนการจดัการ
ความรู้ KM 
ของหน่วยงาน 

แผนการจดัการ
ความรู้ KM 

         

4 การด าเนินงาน
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 
อย่างน้อย 8 
ครั้งต่อประเด็น
ความรู ้

กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 
พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL 
เผยแพร่
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ของ
หน่วยงาน 

         

 
 

ภาพที่ 13 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 
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สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ (มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 การด า เนินงาน
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู้ 

กิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 
พร้อมแนบ
ลิงก์หรือ URL 
เผยแพร่
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

        สนอ.
เนื่องจาก
กรรมการ 
มีเวลาไม่
ตรงกัน 

2 จัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
ที่ได้จากกิจกรรม 
การถอดองค์
ความรู ้

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี

         

3 คณะ/ส านัก/
สถาบัน จัดท า
รายงานผล 
การด าเนินงาน
การถอดองค์
ความรู้ และคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ด ี

รายงานผล 
การ
ด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู้ 7 
กระบวนการ 

         

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี
 

        สวพ.ก าลัง
เสนอ
ผู้บริหาร 
ลงนาม จะ
จัดส่งให้
ภายใน
วันท่ี 28 
มี.ค.
2562 

 
 

ภาพที่ 14 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

 
 3.5.3  เมื่อจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานไหนมีปัญหา
อุปสรรคให้ก ากับติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และน าเสนอแนวทางแก้ไขให้กับหน่วยงาน หลังจากนั้น  
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น าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งในวาระเพ่ือพิจารณา  

3.6  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้และการก าหนดวันเวลาการด าเนินงาน
ต่างๆ พบว่า ในบางครั้งเมื่อน าปฏิทินการด าเนินงานของคณะ ส านัก/สถาบัน และกอง มาเปรียบเทียบกัน
ระหว่างปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ และปฏิทินของหน่วยงานต่างๆ โดยปฏิทินของหน่วยงาน  
ไม่ระบุวันเดือนปีที่ชัดเจนในการท ากิจกรรม ซึ่งจะท าให้การก าหนดกิจกรรมในปฏิทินการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยก าหนดแบบชัดเจนหรือระบุวันไมไ่ด้  
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  ควรก าหนดกิจกรรมในปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  แบบยืดหยุ่น เช่น วันที่ 21-
28 ธันวาคม 2561 กิจกรรม คือ งานประกันคุณภาพวิเคราะห์แผนการจัดการความรู้ KM ของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
  
  ข้อเสนอแนะ : 

ควรระบุวันที่อย่างชัดเจนในการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง และ
ปรับปรุงปฏิทินการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ระบุในปฏิทินอย่างชัดเจนว่า 
”หากหน่วยงานไหนมีปัญหาให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน”  
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ขั้นตอนที่ 4  จัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 การจัดประชุมชี้แจงนโยบาย ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะ
ถ่ายทอดนโยบาย ปฏิทิน แนวทางการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้ระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน ได้ทราบและมีแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้สอบถาม
เพ่ิมเติมในที่ประชุม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 4.1  เตรียมการจัดประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  

การจัดท าเล่มระเบียบวาระการประชุมการด าเนินงานการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ในส่วนของนักวิชาการ
ศึกษา รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุม จะต้องจัดส่งไฟล์ PDF ประกาศนโยบาย 
การจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ ที่อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนจะมีการประชุม เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป จะต้องน าเอกสารประกาศนโยบายการจัดการความรู้ และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ บรรจุ
ในวาระเพ่ือทราบ และท ารูปเล่มแจ้งไปยังคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เพ่ือให้
คณะกรรมการได้มีเวลาอ่านและท าความเข้าใจวาระการประชุม  
 4.2  ประชมุชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  

การด าเนินงานตามวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จะมีประธานการประชุม คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเลขานุการ
ด าเนินการประชุม คือ หัวหน้างานประกันคุณภาพ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม แต่ในส่วน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ และ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา หากงานหรือ
เรื่องใดเป็นงานของนักวิชาการศึกษาคนใด ผู้น าเสนอวาระ คือ ผู้รับผิดชอบหลักของงานนั้นๆ  

ตัวอย่างการบรรจุเรื่องในระเบียบวาระการประชุม ดังภาพที่ 15  
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เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ครั้งท่ี 5/2561 
วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 

 
 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 15 วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
วาระแจ้งเพื่อทราบ ชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 
งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

E-mail : QAARU@hotmail.com  
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
  สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีระบบกลไกในการด าเนินงาน 
ด้านการจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านการจัดการความรู้ยั่งยืน เป็นไปตามกรอบ
เวลา จึงได้จัดท านโยบายและปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา และแจ้ ง ไปยั งหน่วยงาน ตามหนั งสือบันทึกข้อความ  
ที่  ศธ 0550.1.2/ว 352 ลงวันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานการจัดการความรู้จนได้แนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

  
  ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

ประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบหรือได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้ว 

 
  ข้อเสนอ/ญัตติ 

  เพ่ือให้หน่วยงานรับทราบ และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ในช่วงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

 
มติที่ประชุม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ภาพที่ 15 วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
วาระแจ้งเพื่อทราบชี้แจงประกาศนโยบาย และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ต่อ) 
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4.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  ในการเตรียมการจัดประชุมชี้แจงปัญหาที่พบคือการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุม
ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  หากจัดท าเอกสารไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดควรจัดส่งเอกสารประกอบวาระ ไปยัง
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป เพ่ือจัดท าเล่มเอกสารประกอบการประชุมให้อยู่นอกเล่มวาระการประชุม และ
ส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไปยังคณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้า 3 วัน 
 
  ข้อเสนอแนะ : 
  ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระควรมี  
การติดตามปฏิทินการประชุมและปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้วางแผน
ในการด าเนินงานจัดท าเอกสารให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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ขั้นตอนที่ 5 จัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 การจัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้  เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ปฏิบัติงานใช้ใน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและให้แนวทางในกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลังจากที่ได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้ :  
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

2.2 รวบรวมเนื้อหาคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
2.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์

และแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน 
ส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ คู่มือการจัดการความรู้ของส านักงาน
พัฒนาระบบข้าราชการ เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักการเหตุผล ที่มาและความส าคัญใน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้แล้ว จะต้องรวบรวมเนื้อหาของเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้ ซึ่งประกอบด้วยดังนี้  

1) ค าน า จะปรากฏเป็นส่วนแรก ซึ่งจะเขียนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต  
ของการจัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  และเขียนขอบคุณคณะท างาน ตัวอย่างดังภาพ 
ที่ 16 

 
ค ำน ำ 

คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลังจากท่ีได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้ 
: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณองค์คณะบุคคลต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ร่วมให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ในการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือน าไปสู่
สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป 

 
งานประกันคุณภาพ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ภาพที่ 16 ค าน า คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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2) สารบัญ เป็นส่วนที่รวบรายชื่อหรือรายการต่างๆ ว่ามีหัวข้อเรื่องใดบ้าง ซึ่งจะ
อธิบายสั้นๆ พร้อมกับเลขหน้าเริ่มต้น ส่วนนี้ส าคัญคือจะใช้หาหัวข้อหรือเรื่องที่ต้องการได้เร็วที่สุด ตัวอย่าง 
ดังภาพที่ 17 

 
สารบัญ 

 
  หน้ำ 

ค าน า   
สารบัญ   
    ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
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 1.3 ประเภทของความรู ้ 3 
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7 
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10 
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31 
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ภาพที่ 17  สารบัญ คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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3)  ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการเขียนแสดงถึงรายละเอียดวิธีการท างาน
ของแต่ละขั้นตอน เอกสาร/ระเบียบ ที่ใช้ประกอบการท างาน เช่น แบบฟอร์ม และผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

  3.1  กระบวนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติ  เป็นการเขียนผังงาน Flowchart 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการเขียนให้กระชับรัดกุม มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด 

  3.2  ค าจ ากัดความของความรู้  เป็นการบ่งบอกถึงความหมายของความรู้ว่ามี
ลักษณะอย่างไร เขียนสั้นๆ ให้ได้ใจความ เป็นความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย                                                                         

  3.3  ประเภทของความรู้ เป็นการบ่งชี้ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายว่าความรู้มีอะไรบ้าง 
ลักษณะเป็นแบบไหน เขียนให้รัดกุมเข้าใจง่าย 

3.4  กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็น
ขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ลักษณะการบริหารจัดการการท างาน มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน  
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.4.1  ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) – จะ
ด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือหาองค์ความรู้ ประมาณ 8 -10 คน, ให้ระบุ 
วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการอย่างชัดเจน เช่น ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือนช่วงบ่าย อย่างน้อยจะต้อง
ด าเนินการพูดคุยประชุมกัน 8 ครั้ง ในการพูดคุยให้อธิบายว่าท าอย่างไร (How to) เพ่ือด าเนินการให้ได้
ประเด็นความรู้เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กร เป็นการคัดสรรประเด็นหรือหัวข้อการจัดการความรู้  โดยพิจารณาให้
สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น คณะ ประเด็นความรู้จะเป็นเรื่องการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ส่วน
ส านัก/สถาบัน ประเด็นความรู้จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการตามพันธกิจ ซึ่งประเด็นความรู้มีกระบวนการที่
ได้มาจากการประชุมปรึกษาหารือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือมาจากปัญหาหรือผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ประเด็นความรู้ควรด าเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี
และภายนอกองคก์รยอมรับน าไปใช้ประโยชน์ 

3.4.2  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation 
and Acquisition) – เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ได้มาของเคล็ดลับการท างานจากประเด็นความรู้ โดยการจัด
กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ซึ่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงจะเป็น 
ผู้ด าเนินงานในขั้นตอนนี้  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เพ่ือกลั่นกรองเป็นความรู้ขององค์กร ใช้รูปแบบ 
การประชุมแบบโต๊ะกลม ต้องมีประธานกลุ่ม 1 คน , เลขานุการ ท าหน้าที่จดบันทึก 1 คน , เลขานุการ  
ท าหน้าที่พิมพ์ 1 คน, พร้อมโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง, คนจับเวลา 1 คน, ให้แต่ละคนเล่าถึงองค์ความรู้ตามประเด็นที่
สมาชิกในกลุ่มได้เลือกของตนเอง คนละ 3 นาที จนครบตามจ านวนสมาชิกกลุ่ม ในส่วนของสมาชิกที่ยังไม่ถึง
คิวเล่าหรือถอดองค์ความรู้ห้ามสอด แทรก เสียงดัง และเลขาฯ ที่จดบันทึก และพิมพ์ ให้จดและพิมพ์ไปไม่ต้อง
ปรับหรือแต่งค าใดๆ  ตัวอย่างรูปแบบการประชุมแบบโต๊ะกลม ดังภาพที่ 18   
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ภาพที่ 18 รูปแบบการประชุมแบบโต๊ะกลม 

 
ในช่วงการถอดองค์ความรู้ ให้เลขานุการพิมพ์ข้อมูลของแต่ละคนที่ร่วมถอดบทเรียนตามแบบฟอร์ม

การถอดองค์ความรู้ ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ในแต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้อง
พิมพ์เป็นหลักวิชาการ ให้พิมพ์ตามผู้ถอดองค์ความรู้โดยเล่าอย่างไรก็ให้พิมพ์ตามนั้นไปเลย  

ตัวอย่าง รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ดังภาพที่ 19  

โต๊ะกลำง 

ประธำนกลุม่ 

เลขำฯ  
คนจับเวลำให้

พูดคนละ  
3 นำที 
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รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมการถอดองค์ความรู้ 

กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “เทคนิคการประสานงานที่ดี” ครั้งที่ 1 

 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. นายพรเทวา   สันทัด  ประธาน 
2. นางปิยะนุช   สุขเพ็ชร  กรรมการ 
3. นางสันทนา   แสงสว่าง กรรมการ 
4. นายสิทธิ์พงษ์   พงษ์สุข   กรรมการ 
5. นายนัฐวุฒ ิ คล้ายเพ็ง กรรมการ 
6. นางสาววิชุตา   พวงมาลัย กรรมการ 
7. นางสาวบัณฑิตา  สอนดี  กรรมการ 
8. นางสาวชันษา   กิ่งศักดิ์  กรรมการ 
9. นางปิยะนุช   สุขเพ็ชร  กรรมการและผู้ควบคุมเวลา  จับเวลา 3 นาที/ครั้ง/คน 
10. นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี  กรรมการและเลขานุการ 

 
วันที่ 14 มีนาคม 2561  เวลา 14.15 น. 
ครั้งที่ 1 
 
นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  
 หน้าที่รับผิดชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดท า
เอกสาร และรวบรวมวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคนิคการประสานงานที่ดี คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าถึง
ง่าย สื่อสารและพูดแบบไม่เป็นทางการ พูดให้เข้าใจง่าย มีการสื่อสารและอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย หากผู้ที่เรา
ติดต่อหรือสื่อสารด้วยไม่เข้าใจเราก็จะสังเกตบุคลิก ท่าทาง หรือ เป็นคนช่างสังเกตนั่นเอง การวางตัวให้เป็น
กันเองในการติดต่อประสานงาน ในส่วนของการจัดเตรียมเอกสารเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จะมีขั้นตอน
การท างาน คือ จัดท าบันทึกข้อความภายในส่งไปยังคณะ ส านัก และสถาบัน ล่วงหน้า 15 วัน  แต่บาง
หน่วยงานมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนก็สามารถเสนอเรื่องในภายหลังจะไม่ตัดสิทธิ์  
 

 
 

ภาพที่ 19 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
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นายนัฐวุฒิ  คล้ายเพ็ง 
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ การประสานงานกับอาจารย์ บุคลากร คนงาน เกี่ยวกับการท าเรื่องไปราชการ
ของคณาจารย์ ท าสถิติ วันลา ขาด สาย ท าบัตร หนังสือรับรอง เบิกค่าท างานล่วงเวลา กศ.บป. เช่น การท า
หนังสือรับรอง มีการขอหนังสือรับรองทุกวัน เทคนิคการประสานงานที่ดี คือ การยิ้ม ทักทาย สร้างสัมพันธ์
ไมตรี กับผู้มาติดต่อ ส่วนมากจะขออีเมล์ หรือไลน์ และเบอร์โทรส่วนตัวของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพ่ือติดต่อ
ว่าเรื่องเสร็จแล้วจะโทรแจ้งให้ทราบต่อไป  
 
นางสาววิชุตา  พวงมาลัย 
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ ดูแลเอกสารงานก่อสร้างของงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์  ติดต่อผู้รับจ้าง 
คนคุมงาน ตรวจการจ้าง ในงานแต่ละโครงการ ติดต่อเรื่องเอกสาร นัดประชุม กรณีเอกสารผิดพลาดจะโทร
หรือไลน์ไปให้ด าเนินการแก้ไข  กรณีนัดประชุมจะโทรนัดประชุมล่วงหน้า ติดต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
นัดประชุม โทรแจ้งวันเวลา กี่โมง ว่างไหม โทรถามที่ละคนและท าหนังสือแจ้งไปอีกครั้งอย่างเป็นทางการ  
เวลาที่มีเอกสารให้ลงนาม โทรหาอาจารย์ก่อน พูดจาสุภาพอ่อนน้อม และกลุ่มไลน์งานก่อสร้าง ระบุแจ้งในไลน์ 
 
นายสิทธิ์พงษ์  พงษ์สุข   
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ งานแนะแนวอาชีพ และทุนการศึกษาของนักศึกษา ติดต่อประสานงานกับ
นักศึกษา งานการเงินและบัญชี คณะ และกองนโยบายและแผน โทรตามนักศึกษาให้มากรอกรายละเอียดและ
รับเงิน หากติดต่อนักศึกษาไม่ได้หรือนักศึกษาเปลี่ยนเบอร์ นักศึกษาไม่มาหรือติดต่อกลับตามเวลาที่ก าหนด 
จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานการเงิน จัดท าบันทึกและประสานงาน ท าตามขั้นตอนตามที่ก าหนดการ
ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ก าหนดงานเวลา ให้ตรงกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ การประสานงานเกี่ยวกับ  
การแนะแนวการศึกษาต่อ ลงข้อมูลในเว็บไซต์ งานที่ว่าง ต าแหน่งงานว่าง และเป็นหน่วยงานหางานให้
นักศึกษา 
 
นางสาวบัณฑิตา  สอนดี 
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ จัดท าตารางเรียนให้นักศึกษา ตารางสอนให้อาจารย์ การประสานงานหรือติดต่อ
และส่งหนังสือไปขอข้อมูลจากคณะ ส านัก และสถาบัน กรณีมีปัญหาจัดตารางรายวิชาจะรับฟังปัญหาและ
แก้ไขเบื้องต้น ส่วนของตารางเรียนนักศึกษา อาจจะติดต่อกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เพ่ือลดการติดต่อและ
บริการนักศึกษา ประสานงานกับอาจารย์หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและเปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนเวลา
เรียน และประสานงานไปตามหน่วยงานที่ดูแลตึกนั้นๆ ว่ามีห้องว่างหรือไม และจะย้ายได้ไหม 
 
 
 

ภาพที่ 19 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ (ต่อ) 
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นางสาวชันษา   กิ่งศักดิ์  
 หน้าที่รับผิดชอบ คือ งานประสานงานภายในหน่วยงานจะเป็นนักศึกษาและอาจารย์ที่มาติดต่อเรื่อง
สถิตินักศึกษาต่างๆ จะขอข้อมูล แบบเร่งด่วน และจะขอเวลาท างาน หากมีปัญหาเอกสารล่าช้าไม่ทันตาม
ก าหนดที่ผู้ขอรับบริการต้องการจะอธิบายเหตุผล  การท าเรื่องย้ายสถานภาพนักศึกษา ติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกแทนนักศึกษา และท างานตรวจสอบวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่ว่าจบจริงหรือเปล่า 
การตามวุฒิอยาก และตรวจสอบว่าจบจริงหรือไม่ ต้องติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่เด็กจบและตรวจสอบ
วุฒิปลอมวุฒิเยอะในการสมัครงาน ต้องประสานงานกับต้นสังกัด อธิบายเหตุผล และมีการประณีประนอม  
 
สรุปประเด็นครั้งที่ 1 

1. เทคนิคการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ  
2. เทคนิคการประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน/ระยะเวลา  
3. เทคนิคการประสานงานเพื่อให้ได้เนื้อหาตรงตามเป้าหมาย  
4. เทคนิคการประสานงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  
5. เทคนิคการประสานงานด้านทักษะ และบุคลิกภาพ 

5.1 ผู้ประสานงานจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใส 
5.2 พูดให้เข้าใจง่าย เมื่อผู้รับสารไม่เข้าใจต้องอธิบายให้ผู้รับสารเข้าใจ โดยมีลักษณะเป็นกันเอง อาจจะ

ใช้ภาษาไม่เป็นทางการแต่ฟังแล้วเข้าใจง่าย  
5.3 ผู้ประสานงานต้องทักทาย สร้างสัมพันธ์ไมตรี กับผู้มาติดต่อ 

 
 

ภาพที่ 19 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ (ต่อ) 
 

  3.4.3  ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  เป็น
การจัดท าสารบัญ จัดเก็บความรู้ประเภทต่างๆ เพ่ือให้การเก็บรวมรวม การค้นหา การน ามาใช้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

3.4.4 ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) การแก้ไขภาษา อักษร อักขระ การเรียบเรียงภาษา ตัดต่อ และปรับปรุง
เนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ เช่น ความครบถ้วน เที่ยงตรง เป็นต้น 

3.4.5 ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ เช่น น าคู่มือที่ได้จากการถอดองค์ความรู้ไปให้บุคลากรใหม่ไปใช้ ซึ่งขั้นตอนนี้ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้วย เมื่อกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มบุคคลที่น าองค์ความรู้ไปใช้ให้สอบถามหลัง 
การใช้ด้วย คือ การแจ้งกลับต่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ ตัวอย่างดังภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
 

3.4.6 ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
น าความรู้จัดท าเป็นเอกสารคู่มือ ขึ้นบล็อคองค์ความรู้ หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น  ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดเป็น Facebook Group ชื่อ ARU KM ตัวอย่างดังภาพที่ 21 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 21 Facebook Group ชื่อ ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

3.4.7 ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ (Learning) คณะกรรมการการจัดการเรียนรู้
น าองค์ความรู้จัดท าเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ขึ้นเว็บไซด์ หรือส่งให้หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานต่อไป เช่น แผ่นพับ E-book และวารสาร เป็นต้น  

องค์ความรู้ 

เกิดการเรียนรู้และ 
ประสบการณ์ใหม่ 

การน าความรู้ไปใช ้
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โดยมีตัวอย่างการเผยแพร่บนเว็บไซต์การด าเนินงานการจัดการความรู้หน่วยงานของส านักงานอธิการบดี 
https://www.aru.ac.th/ops/?page=research ตัวอย่าง ดังภาพที่ 22 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 22 เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี เผยแพร่การด าเนินงานการจัดการความรู้ 

 
3.5 การก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

จัดการความรู้ ประกอบไปด้วย ประธาน (CKO) ทีมงานหรือกรรมการ และเลขานุการ เป็นต้น ทีมท างาน
อาจจะแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือไม่มีก็ได้ มีข้ันตอนดังนี้ 

3.5.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้หรือ
โครงสร้างทีมงาน KM ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน  
พร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกต าแหน่ง (ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินการให้
ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง) 

3.5.2  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้หรือทีมงาน KM จะต้อง
ด าเนินการตามเป้าหมาย KM  ที่ เลือกไว้ ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง การจัดแบ่งงานและหน้าที่   
ใน Blueprint  for Change เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมขององค์กร 

3.5.3  การพิจารณาคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้หรือโครงสร้าง
ทีมงาน KM  ซ่ึงมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย KM  
ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผน มีกลุ่มบุคลากรที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

3.5.3.1  ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้าง
ทีมงาน KM และร่วมพิจารณาคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเด็น
ความรู้ตามที่ก าหนด 

3.5.3.2  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM  (Work Process 
Owner)  ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น, ผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น 
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3.5.3.3  หน่วยงานข้ามสายงาน  (Cross Functional Unit)  ที่ต้องเกี่ยวข้อง 
และ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย KM เช่น หน่วยงาน IT, ทรัพยากรบุคคล, 
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร ฯลฯ ควรประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานนั้น, ตัวแทนผู้รับผิดชอบหน่วยงาน 

3.5.3.4  หน่วยงาน /บุคคลอ่ืนๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดที่
ต้องการมอบหมาย 

3.6  การก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  (KM Focus Areas and KM Desired 
State) ควรก าหนดให้เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
กลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ซึ่งต้องการจะน ามาใช้ก าหนดเป้าหมาย KM (Desired State)  
ในการก าหนดขอบเขต KM ควรก าหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อกระบวนงาน (Work Process) ก่อน
เป็นล าดับแรก หรือ อาจก าหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในหน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมีแนวทางการก าหนดของเขต KM (KM Focus Areas) 
และเป้าหมาย KM (Desired State) เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถใช้ 
แนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพ่ือจะช่วยรวบรวมขอบเขต KM และน าไปก าหนดเป้าหมาย 
KM และแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานใน 7 ขั้นตอน ซึ่งหน่วยงานจะต้องก าหนดขอบเขตของ KM และ
เป้าหมาย KM ให้ชัดเจน โดยใช้แนวทางในการเลือกกลยุทธ์ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาองค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีแนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM ดังนี้ 

- แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จ าเป็นสนับสนุนพันธกิจ/วิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ในระดับของหน่วยงานตนเอง 

- หรือแนวทางที่ 2 เป็น ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร 
- หรือแนวทางที่ 3 เป็น ปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถน า KM มาช่วยได้ 
- หรือ เป็นแนวทางอ่ืนนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ก็ได้ ที่หน่วยงานเห็นว่า

เหมาะสม    
- หรือ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 

2557 
การก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบ 

การพิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ของระดับคณะ ส านัก และสถาบัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับหลักสูตร  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

ระดับหลักสูตร ไม่มีการประเมินในส่วนของการจัดการความรู้  โดยให้ระดับหลักสูตรด าเนินการตาม 
แผนการจัดการความรู้ของคณะ 
   ระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่  5.1 ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของ 
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน  
การปฏิบัติงานจริง ระดับคณะจะต้องด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิต
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บัณฑิต และ 2) ด้านการวิจัย โดยเทียบเคียงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือน ามาก าหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ คือ 

1) ด้านการผลิตบัณฑิต ประกอบไปด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 
1.1  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการบริหารหลักสูตร (สกอ. 1.1 

คณะ) 
1.2  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (สกอ. 1.2 คณะ) 
1.3  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการอาจารย์ให้มีด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ (สกอ. 1.3 คณะ) 
1.4  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการบริการนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี (สกอ. 1.4 คณะ) 
1.5  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี (สกอ. 1.5 คณะ) 
2) ด้านการวิจัย ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 
2.1  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาระบบและกลไก 

การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1 คณะ) 
2.2  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบการสนับสนุน 

เงินงบประมาณ ส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2 คณะ) 
2.3  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

(บทความวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ต าราหรือหนังสือ ) หรือ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  (สกอ. 2.3 คณะ) 

ระดับส านัก/สถาบัน ตามโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย ส านัก/สถาบัน 
เทียบเท่าคณะ ดังนั้นจะต้องมีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้โดยเทียบเคียงตามเกณฑ์ระดับ
คณะ แตใ่ห้เน้นตามพันธกิจของหน่วยงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ด้านการวิจัย 
1.1 ประเด็นความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบและกลไก 

การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ. 2.1 สถาบัน) 
1.2 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบการสนับสนุน 

เงินงบประมาณส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2 สถาบัน) 
1.3 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

(บทความวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ต าราหรือหนังสือ) หรือ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  (สกอ. 2.3 สถาบัน) 
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2) ด้านการบริการวิชาการ 
2.1 ประเด็นความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนากระบวนการใน 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1 สถาบัน) 
3) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1 สถาบัน) 
4) ด้านการบริหารจัดการ 
  4.1 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลการด าเนินงานตาม

พันธกิจของหน่วยงาน (เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ด้านแผนงาน ด้านบุคลากรและการบริหารงาน ด้านการเงินงบประมาณ ด้านความเสี่ยง ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ ด้านการพัฒนางานสารบรรณ เป็นต้น) 

 หลังจากนั้นรวบรวมแนวคิดการก าหนดขอบเขต KM กรอกขอบเขต KM รวบรวมลงใน
แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ  

3.7  แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดัน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  เป็นแบบฟอร์มที่เขียนถึงขอบเขต KM พิจารณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของระดับหน่วยงานตนเอง ระบุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด และประเด็น
หัวข้อองค์ความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งเป็นประเด็นทั้งหมดที่คณะกรรมการการจัดการความรู้หรือทีมท างาน KM ที่ได้
จากการปรึกษาหารือ  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 23 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2  
มีระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 1. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึง
พอใจ 
2. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, 
Flow chat)   
3. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ  
4. เทคนิคการประสานงานดีที่ 
5. การบริหารเวลาและงบประมาณ 
6. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน  
การคลัง และพัสดุ 
7. การเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  
การคลัง และการพัสดุ 
8. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
9. การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน 
 
 
 

เป้าหมายที่ใช้
วัดผลการ

ด าเนินงานหรือ
ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนของ

แต่ละ
หน่วยงาน 

 

จุดหมายปลายทาง 
หรืออนาคตที่จะชี้วัด

ถึงความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานท่ีแสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จ
ของเป้าประสงค ์
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ภาพที่ 23 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
    10. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 

11. การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
12. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
13. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
14. การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การประเมิน
รายบุคคล 
15. เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการ 
16. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 

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

(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) (CKO) 
…24…/…ธันวาคม…/……2561…… 

 

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

(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

…24…/…ธันวาคม…/…2561…… 
 

 
ภาพที่ 23 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติงานสอดคล้อง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานหรือพันธกิจ
หน่วยงาน 
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3.8 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เมื่อ
จ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ให้ลงข้อมูลต่างๆ  
ตามแบบฟอร์มที่ 2 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการวางแผนการท างานตามกระบวนการการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน 
คือ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ การเรียนรู้ โดยแบบฟอร์มที่ 2 จะต้องเขียนถึง
กิจกรรมการจัดการความรู้ว่าจะด าเนินการอย่างไร ก าหนดระยะเวลาช่วงไหนในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีตัวชี้วัด
การบรรลุของกิจกรรม มีการก าหนดเป้าหมายของกิจกรรม ก าหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเราจะด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 
กับกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ ดังภาพที่ 24 
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้       
 1.1 จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการประจ า
ส านักงาน และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงาน
อธิการบดีเพ่ือบ่งชี้ความรู้และพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยคัดเลือกว่าจะใช้เครื่องมืออะไร ขณะนี้
เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย และ
ประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการจัดการความรู้ต้องมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรต่อไป 

ธันวาคม 
2561 

มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

17
ประเด็น 

คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู้ 

CKO  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้       
 2.1  ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง 

2.2  จัดกิจกรรม KM เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็น โดยการถอดองค์ความรู้
ของแต่ละบุคคลจ านวน 8 ครั้ง โดยกระบวนการแลกเปลี่ยน 
 

มกราคม 
2562 

จ านวนครั้ง 
ในการ
แลกเปลี่ย
นเรียนรู้ 

8 ครั้ง คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู้ 

CKO  
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 เรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการก าหนดแนวทาง
และขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/จุดบกพร่องที่ควรแก้ไข/การตั้งเป้าหมาย
รว่มกัน/การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตามและประเมินผล จ าเป็นต้อง
มีองค์ความรู้อะไรบ้าง มีผลลัพธ์ผู้รับบริการ ดังนี้ 
1) ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  
2) ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
3) ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 

      

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ       
 3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้/กิจกรรมถอดองค์ความรู้มาจัดให้

เป็นระบบ พร้อมแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารบัญ สรุปประเด็นที่
จ าเป็น และที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีประเด็นดังนี้ 
1) แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
2) ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  
3) ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
4) ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์

2562 

จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

4 
ประเด็น 

คณะกรร
มการ 
การ
จัดการ
ความรู้ 

CKO  
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4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้       
 4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ น ามาปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ปรับแก้ไขภาษาและปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 
1 หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการด าเนินงาน KM เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็นความรู้ส าคัญแต่ละด้าน 
4.2 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์
ความรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์จากบุคลากรภายนอก และผู้น าคู่มือ
ไปใช้ประโยชน์ น าประเด็นสาระส าคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
มาเพ่ิมเติมในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงครั้ง
ที่ 2เพื่อให้ได้เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

กุมภาพันธ์-
เมษายน 
2562 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

5 การเข้าถึงความรู้       
 5.1 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ในรูปแบบสารสนเทศ เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ แผ่นพับ 
และจัดบอร์ด ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวด  

พฤษภาคม 
2562 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 
ช่องทาง 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้       
 6.1 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้น าไปให้บุคลากรอ่ืนใน

ส านักงานอธิการบดี และคณะ ส านัก/สถาบันอ่ืน ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการในหน่วยงาน และจัดท าเป็นเอกสารแผ่นพับ
แจก 

พฤษภาคม 
2562 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

  

77 
 

ภาพที่ 24 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (ต่อ) 

 



96 
 

 

 
 

 

7 การเรียนรู ้       
 7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการน าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ที่

ได้จัดการความรู้เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 
และน าความรู้ที่ ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรได้น าไปใช้ประโยชน์และ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในการท างานต่อไป 
7.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย 

มิถุนายน 
25612 

แนวปฏิบัติที่
ดี/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้จาก
การปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

 
 

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

   (CKO) 

 
 

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

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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3.9  แบบฟอร์มที่  3 แบบฟอร์ม KM กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process)  
เป็นการบ่งบอกถึงวิธีการสู่ความส าเร็จ เมื่อด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิจารณา
ทบทวนว่าทั้ง 7 ขั้นตอนของการจัดการความรู้นั้น อะไรที่ท าให้การจัดการความรู้ครั้งนี้ส าเร็จ แล้วน า
รายละเอียดที่ได้ลงในแบบฟอร์มที่ 3 โดยมีวิธีอะไรที่ท าให้การจัดการความรู้ครั้งนี้ส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นกิจกรรมแปลกใหม่ เช่น สภากาแฟ เนื่องจากเป็นการประชุมที่ไม่เป็นทางการ มีรูปแบบผ่อนคลาย  
ไม่ตึงเครียด เป็นกันเอง เป็นต้น 
 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ ดังภาพที่ 25 
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แบบฟอร์ม 3 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired 
State) 

ร้อยละ 100 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหา

ความรู้ 
จัดการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อระดม
ความคิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับ
การคัดเลือกประเด็นความรู้ 
กิจกรรม และวิธีการได้มาซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แบบสภากาแฟ 

ธันวาคม 
2561 

มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

17 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ 
และจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ เพื่อถอดองค์
ความรู้จากในตัวบุคคล โดย
ใช้วิธีการพูดคุย สอบถาม
ประสบการณ์ ความส าเร็จ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
2562 

จ านวนครั้ง
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ถอดองค์
ความรู้ 8 
ครั้ง 
และ เวที
แลกเปลี่ยน

คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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ปัญหาอุปสรรคในการ
ท างาน 

เรียนรู้ 1 
ครั้ง 

3 การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

หาตัวแทนในกลุ่มเป้าหมาย
ที่สามารถฟังข้อมูลและ 
จับใจความได้อย่างรวดเร็ว
ในการจัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้
จากการพูดคุย สนทนา  

มีนาคม 2562 จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

4 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

4 การประมวลผลและ
กรั่นกรองความรู้ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษา เนื้อหา จัดรูปแบบให้
ถูกต้อง 

มีนาคม-
เมษายน 2562 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คอมพิวเตอร์ - KM Team  

5 การเข้าถึงความรู้ เลขานุการน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ไปเผย
บนเฟสบุ๊ค ARU KM / ARU 
QA /แผ่นพับ 

เมษายน-
พฤษภาคม 
2562 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 ช่องทาง คอมพิวเตอร์ - KM Team  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

เลขานุการท าบันทึก
ข้อความส่งแผ่นพับความรู้
ไปยังหน่วยงานระดับคณะ 
ส านัก/สถาบัน 

พฤษภาคม 
2562 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับ
ความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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7 การเรียนรู้ เลขานุการจัดท า
แบบสอบถาม เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็น และติดตามผล
เกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้
ในการท างาน การต่อยอด
ผลงาน 

พฤษภาคม 
2562 

แนวปฏิบัติ
ที่ดี/คู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง คอมพิวเตอร์ - KM Team  

 
 

 
 

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

     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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3.10 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) มีวิธีการอะไรบ้างที่แปลกใหม่ท่ีท าให้กระบวนการการจัดการความรู้ส าเร็จ 
บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นวิธีการที่จะท าให้การท างานได้ดียิ่งขึ้น สนุกกับการท างาน มีแรงขับใน 
การพยายามที่จะท างานให้ได้ดีที่สุด เราจะต้องกลั่นกรองและทบทวนแล้วเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรน า 
ลงจัดท าในแบบฟอร์มที่ 4 เมื่อจัดท าตามรายละเอียดขอบแบบฟอร์มที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และลงนามในแบบฟอร์ม ดั 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ดังภาพที่ 26 
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แบบฟอร์มท่ี 4 แบบฟอร์ม KM กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ประชุมโดยพร้อมเพรียง
จัดในรูปแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  พูดคุยอย่างเป็น
กันเอง คุยประสบการณ์
สบายๆ ไม่เครียด สภา
กาแฟ มีอาหารว่าง และ
น้ าดื่มไว้รับรอง ซึ่งจะเป็น
น้ าหวานที่สอบถามกับ
คณะกรรมการว่ าชอบ
หรืออยากดื่มน้ าอะไร 

จ านวน
ประเด็นของ
ความรู้ 
 

1 องค์ความรู้ ได้ข้อมูลการ
พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

- สถานที่ในการจัด
ประชุมในรูปแบบ
ของสภากาแฟ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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2 การสื่อสาร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง ส านัก/สถาบัน 

ได้ข้อมูลที่
ได้รับการ
กลั่นกรอง
จ านวน 1 
เล่ม 

ได้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบ
สมบูรณ์ 

ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ส านัก/สถาบัน 

องค์ความรู้การ
พัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการโดยเน้น
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงาน 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

3 กระบวนการ
และเครื่องมือ 

- จัดท าหนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- face book 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูล
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ผู้เข้าร่วม
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 
80 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 
ส านัก/สถาบัน 

- หนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- Face-book 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

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

องค์ความรู้ที่
ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

เอกสารฉบับ
สมบูรณ์ 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

- เอกสารฉบับ
สมบูรณ์องค์ความรู้
เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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5 การวัดผล จัดท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงานของผู้น าคู่มือฯ 
ไปใช้ 

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 80 ผู้รับบริการ
ภายในส านักงาน
อธิการบดี  

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
 

6 การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล 

- - - - - - - 

 
 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ :  ……………………………………(CEO/ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
                                                                                                                                         (นางลักขณา  เตชวงษ์) 
                                                                                                                                    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้ เป็นส่วนที่หน่วยงานระดับ
คณะ ส านัก/สถาบัน จะต้องรวบรวมจัดท าเป็น “รายงานผลการจัดการความรู้” ของหน่วยงาน โดยจัดท าตาม
รูปแบบที่งานประกันคุณภาพก าหนดให้ เพ่ือให้มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ดังนี้ 

2.1 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้  หน่วยงานจะต้องสรุปและ
จัดท ารูปเล่มสวยงาม ตามรูปแบบที่ก าหนดให้แล้วจัดส่งมายังงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โดย
จัดส่งมาตามกรอบระยะเวลาในปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ในช่วงเดือนเมษายน  ซึ่งมี
ส่วนประกอบในเล่มรายงานการจัดการความรู้ ดังนี้ 

2.1.1 ปก 
2.1.2 ค าน า 
2.1.3 สารบัญ 
2.1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปี 
2.1.5 นโยบายการจัดการความรู้ 
2.1.6 แบบฟอร์มที่ 1 
2.1.7 แบบฟอร์มที่ 2 
2.1.8 แบบฟอร์มที่ 3 
2.1.9 แบบฟอร์มที่ 4 
2.1.10 แบบฟอร์มที่ 5 
2.1.11 สรุปกระบวนการด าเนินงานการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 
2.1.12 รายงานผลการด าเนนงานการถอดองค์ความรู้ 
2.1.13 สรุปเทคนิคเคล็ดลับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
2.1.14 กิจกรรมเสนอแนะ 
2.1.15 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปี 
2.1.16 ภาคผนวก เช่น ประมวลภาพกิจกรรม เป็นต้น 

2.2 แบบฟอร์มการปฏิบัติงานหรือท างาน ส่วนนี้งานประกันคุณภาพจะจัดท าแบบฟอร์ม
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน ในการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดการ
ความรู้ ซึ่งนักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพ จะเป็นผู้ออกแบบฟอร์ม และจัดส่งไปยังหน่วยงานและ 
ผู้ประสานงานของหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน โดยจัดส่งเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF โดยจัดส่งไป
ยังหน่วยงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีแบบฟอร์ม 5 แบบฟอร์ม ดังนี้ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ดังภาพที่ 27  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ดังภาพที่ 28 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการ

จัดการความรู้ (KM Process) ดังภาพที่ 29 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 4 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการ

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ดังภาพที่ 30 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 5 : แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้  
ดังภาพที่ 31 

 
 

แบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน : (ระบุ)…………………………………………………………………….. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น 

ต่อการปฏิบัติราชการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

ภาพที่ 27 แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดัน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

 



107 
 

 

 
 

 

 
แบบฟอร์ม 2 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อหน่วยงาน : (ระบุ)...............................  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (ระบุ)...............................  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (KM) : (ระบุ)...............................  
ตัวช้ีวัด (KPI) : (ระบุ)...............................  
เป้าหมายของตัวชี้วัด : (ระบุ)...............................  

ล าดับ 
กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  สถานะ หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         

ผู้ทบทวน :  …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 
            ………………/…………………../………………….. 

ผู้อนุมัติ :  …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 
            ………………/…………………../………………….. 

 
 

ภาพที่ 28 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
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แบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : (ระบุ)............................... 
เป้าหมาย KM (Desired State) :  (ระบุ)...............................         หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 
(ระบุ)............................... 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้         
2 การสร้างและแสวงหาความรู้         
3 การจัดความรู้ในเป็นระบบ         

4 
การประมวลผลและกรั่นก
รองความรู้ 

     
   

5 การเข้าถึงความรู้         

6 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

     
   

7 การเรียนรู้         
 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ :  …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 

 
 

ภาพที่ 29 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
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แบบฟอร์ม 4 : แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหน่วยงาน :  
เป้าหมาย KM (Desired State) :                                                     
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 

 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 
การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

     
   

2 การสื่อสาร         
3 กระบวนการและเครื่องมือ         
4 การเรียนรู้         
5 การวัดผล         

6 
การยกย่องชมเชยและ 
การให้รางวัล 

     
   

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

 
 

ภาพที่ 30 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :  
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

91 
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แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 

 
รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมการถอดองค์ความรู้ 
หน่วยงาน     . 

ประเด็นความรู้        . 
 ----------------------- 

มีสมาชิก   คน 
 
คนที่ 1 ชื่อ-สกุล                . ประธาน 
คนที่ 2 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 3 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 4 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 5 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 6 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 7 ชื่อ-สกุล                . กรรมการ 
คนที่ 8 ชื่อ-สกุล                 . กรรมการ 
คนที่ 9 ชื่อ-สกุล                           .เลขานุการ จับเวลา 
คนที่ 10 ชื่อ-สกุล                 .เลขานุการ พิมพ์/จดบันทึก 
 
ครั้งที ่                 .  วันที่             /                    /               . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
             
 
 

ภาพที่ 31 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
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ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            . 
 
ชื่อ-สกุล            
            
            
            . 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 
            
            
            . 
 
 
 

ภาพที่ 31 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ (ต่อ) 
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5.2  การจัดท ารูปเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ เมื่อรวบรวมเนื้อหาและ
พิมพ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดท ารูปเล่มร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ให้สวยงาม  โดย
ตรวจสอบค าผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง วรรคเว้น ตรวจสอบหลักภาษาทางวิชาการ น่าอ่าน ออกแบบปกให้
สวยงาม และบันทึกไฟล์เอกสารแต่ละส่วน เพ่ือให้ง่ายต่อการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาและเรียงหมายเลข
หน้าได้ง่าย เช่น ปก  ค าน า สารบัญ เนื้อหา และ ภาคผนวก (ค าสั่ง ปฏิทิน และนโยบายการจัดการความรู้) 
เป็นต้น ตัวอย่างปก ดังภาพที่ 32 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่ำง) 
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ภาพที่ 32 ตัวอย่าง ปก ร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ที่แม่นย า จะท าให้กระบวนการจัดการความรู้ไม่ถูกต้องตามข้ันตอน
ที่เป็นระบบ  
 

แนวทางแก้ไข : 
  ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ก่อนที่จะด าเนินการจัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการ
การจัดการความรู้ จะต้องศึกษาหาความรู้  เช่น กฎหมาย ที่มา และความส าคัญของการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ให้เข้าใจอย่างแท้จริงถูกต้องตามกระบวนการการจัดการความรู้ เนื่องจากคู่มือการพัฒนา
กระบวนการการจัดการความรู้ เป็นคู่มือที่จะต้องให้หน่วยงานทุกหน่วยงานน าไปใช้ในการด าเนินงาน  
การจัดการความรู้จนให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นเครื่องมือใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน  
 

ข้อเสนอแนะ : 
 ผู้ที่จะต้องจัดท าร่างคู่มือฯ ควรเป็นผู้ที่ด าเนินการการจัดการความรู้มาสักระยะ ประมาณ 

1-2 ปี เพราะจะเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานจริงจะพบจุดบกพร่องแต่ละกระบวนการว่าจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนา
ส่วนงานไหนเพ่ือให้เหมาะสมกับองค์กร เนื่องจากแต่ละขั้นตอนการท างานมีปัญหาและแนวทางแก้ไขที่
แตกต่างกันไปตามบริบทของหน่วยงาน  
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ขั้นตอนที่ 6 น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การน าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ เป็นการน าเสนอเล่มคู่มือ 
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา พิจารณาให้ข้อเสนอะแนะในการปรับปรุงคู่มือฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

6.1  แจ้งวาระการประชุมเพื่อน าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
เมื่อจัดท าร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว 

ล าดับต่อไปคือจะต้องน าเข้าวาระการประชุม  โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ในวาระเพ่ือพิจารณา ซึ่งงานประกันคุณภาพ ก าหนด 
การประชุมตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ 1 เดือนต่อครั้ง ดังนั้น จึงต้องน าเรื่องเข้าที่ประชุม
ล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันท าการ โดยนักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ ต้องแจ้ง
ด้วยวาจาไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ พร้อมพิมพ์เล่มร่างคู่มือฯ และไฟล์ PDF  
ส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าเข้าที่ประชุมและจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ต่อไป 

6.2  น าเสนอร่างคู่มือฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.2.1  การน าเสนอคู่มือต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เป็นการน าร่างคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งประธานกรรมการ คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เลขานุการ คือ หัวหน้า
งานประกันคุณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ คือ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ กรรมการ คือ รองคณบดี รอง
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบันผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน โดยนักวิชาการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ร่างคู่มือฯ เป็น PDF ให้เจ้าหน้าที่งาน
บริหารทั่วไป ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพ่ือบรรจุเข้าไปในเล่มเอกสารประกอบการประชุม โดยบรรจุ
ในวาระเพ่ือพิจารณา เมื่อถึงวันประชุม นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบจะต้องน าเสนอวาระต่อคณะ
กรรมการฯ  โดยจัดท าสรุปเนื้อหาสาระส าคัญของร่างคู่มือฯ เช่น  

- สรุปส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- สรุปส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้ 
- แจ้งแบบฟอร์มที่คณะ ส านัก/สถาบัน ที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
- แจ้งการเผยแพร่เมื่อร่างคู่มือได้รับความเห็นชอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วจะ

เผยแพร่คู่มือไปยังหน่วยงานและบนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 
6.2.2 กรณีคณะกรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นักวิชาการศึกษาจะต้อง

จัดท าหนังสือขอความเห็นชอบพร้อมแนบแบบฟอร์มขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมในข้อ 6.2.1  ดังนี้  

ตัวอย่างขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 33 และ
แบบฟอร์มขอความเห็นชอบ ดังภาพที่ 34 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี โทร 1553 
ที ่ ศธ 0550.1.2/ว 100     วันที่  16 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

เรียน คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
  ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น จึงได้จัดท าคู ่มือ 
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและสามารถด าเนินการการจัดการความรู้ได้ตามกระบวนการอย่างถูกต้อง 
 

 ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2547 ม.37 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรบัผิดชอบงานในคณะ ม.41  ให้ผู้อ านวยการ

สถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1293/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
งานประกันคุณภาพ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แล้วส่งแบบขอความเห็นชอบฯ กลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันศุกร์ที่ 23 
พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการ 
 
  
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล)  

         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
16 พ.ย.61 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
16 พ.ย.61 
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แบบฟอร์ม 
ขอความเห็นชอบ  

(ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ชื่อ-สกุล .......................................................................ต าแหน่ง............................................... ............ 
 
ภาพรวมของ (ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  เห็นชอบ 
  ไม่เห็นชอบ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. .............................................  
............................................................................................................................. .............................................  

 
 
                                            ลายมือชื่อ………………………………………. 
                                            (……………………………………………………..) 

                                                      วัน/เดือน/ปี.......................................... 
 
 

ภาพที่ 34 แบบฟอร์ม ขอความเห็นชอบ  
(ร่าง) คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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6.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา :  
1) การจัดท าร่างคู่มือฯ เข้าท่ีประชุมไม่ทันกับการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมไปยัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เล่มคู่มือฯ จะอยู่นอกวาระเอกสารการประชุม ท าให้คณะกรรมการฯ ไม่ได้
พิจารณามาก่อนการประชุม จึงเกิดความล่าช้าในการพิจารณาวาระ 

2) การแจ้งคู่มือล่าช้าไม่ทันรอบการประชุมท าให้การด าเนินงานการจัดการความรู้ใน
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ไม่ถูกต้องตามกระบวนการการจัดการความรู้ 

3) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีปัญหา
หากองค์คณะบุคคลหรือกรรมการมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ท าให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือฯ  
ไมค่รบถ้วน 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
1) ให้ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ก่อนการเริ่ม

กระบวนการการจัดการความรู้ 
2) วางแผนและจัดท าคู่มือฯ ให้เสร็จล่วงหน้าก่อนคณะ ส านัก/สถาบัน จะด าเนินงาน 

การจัดการความรู้  
3) ส่งแบบขอความเห็นชอบฯ คู่มือฯ ไปยังคณะกรรมการฯ เพ่ือให้คณะกรรมการได้

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แล้วส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพภายหลัง 
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ควรด าเนินงานตามกระบวนการต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ให้เป็นไปตาม
ปฏิทินการจัดการความรู้ 
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ขั้นตอนที่ 7 แก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
หลังจากได้น าเสนอร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการพัฒนา

และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เรียบร้อยแล้ว  จะได้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและ 
จากคณะกรรมการ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้จะต้องน าข้อเสนอแนะจากองค์
คณะบุคคลมารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าไปปรับแก้ไขร่างคู่มือฯ ให้ครบถ้วน  

7.1  รวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เรียบร้อยแล้ว ให้น าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่น ประเด็นเรื่องซ้ าๆ กัน ประเด็นหลักวิชาการ 
ค าผิด หลักการข้อกฎหมาย ให้ท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วน ตัวอย่างดังภาพที่ 35 
 
 

คณะกรรมการ 
ภาพรวม 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

1  - ไม่มี 
2  - ควรตรวจสอบเลขไทยและเลขอารบิก 

ปกควรปรับตัวอักษรให้เล็กลง 
3  - ควรปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน

หน้า 9 
4  - ปกไม่ควรสีฉูดฉาด 
5  - ปรับเนื้อหากับเลขสารบัญให้ตรงกัน 
6  - ไม่มี 

7  - ไม่มี 

8  - ไม่มี 

9  - ไม่มี 

10  - ไม่มี 

 
 

ภาพที่ 35 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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 7.2  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามประเด็นของคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แต่ละท่านอาจมีข้อเสนอแนะ 
ที่ซ้ าๆ กัน ประเด็นเหมือนกันเรื่องที่คล้ายๆ กัน ให้รวบรวมเป็นข้อเดียวกัน โดยจะแยกตามประเด็นดังนี้ 

- ปก 
1) ควรปรับตัวอักษรให้เล็กลง 
2) ไม่ควรเป็นสีฉูดฉาด 

 
- ค าน า 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

- สารบัญ 
 ปรับเนื้อหากับเลขสารบัญให้ตรงกัน 

 
- ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบข้อกฎหมายในหน้า 9 
 

- ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้  และแบบฟอร์ม 
การปฏิบัติงานหรือท างาน 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

- อ่ืนๆ  
1) ตรวจสอบ ค าผิด 
2) ตรวจสอบเลขไทยและเลขอารบิก 

 
 7.3  ปรับแก้ไขร่างคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
 ให้ท าการแก้ไขตามประเด็นของคณะกรรมการให้ครบถ้วน ตรวจสอบค าผิดและแก้ไขทุกหน้า  
การตัดค าตามหลักวิชาการ จัดรูปแบบให้สวยงาม ตรวจสอบเลขหน้า และอ่านตรวจสอบอีกครั้งก่อนพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์หรือเผยแพร่ 
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7.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา :  
1) ไม่มีความรู้ในการจัดรูปแบบเอกสารคู่มือปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
2) ไม่มีความรู้ในการจัดรูปแบบเอกสารตามหลักวิชาการ เช่น การตัดค า การจัดรูปแบบ

เอกสารในโปรแกรมไมโครชอร์ฟเวิร์ด การใส่เลขหน้าเอกสารอัตโนมัติ เป็นต้น  
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
1) ศึกษาหาความรู้รูปแบบการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) ควรให้นักวิชาการศึกษาที่อยู่ในสังกัดงานประกันคุณภาพ คนอ่ืนช่วยอ่านทบทวนอีก

รอบก่อนเผยแพร่ 
 
ข้อเสนอแนะ : 

 ก่อนการจัดท าเผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ควรตรวจสอบความ
เรียบร้อยของการพิมพ์ เช่น การพิสูจน์อักษรให้ถูกต้อง รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง สารบัญ และจัดท าให้ชัดเจน 
สวยงาม เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 8  จัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 
 เมื่อด าเนินการปรับแก้ไขคู่มือฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
ด าเนินการจัดท ารูปเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์  
 8.1  รวบรวมเนื้อหาคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 

การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดของเล่มคู่มือฯ เมื่อท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้วให้ตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดเก็บเป็นทั้งไฟล์ word และ 
PDF   

8.2  จัดท ารูปเล่มเอกสารคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ 
หลังจากรวบรวมเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว จะจัดท ารูปแบบให้สวยงาม อ่านค าผิด ทบทวนอีกสัก 2 

รอบก่อนพิมพ์ และน าเสนอเล่มคู่มือฯ ผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามล าดับ เพ่ือให้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ก่อนส่งเล่มคู่มือฉบับสมบูรณ์ไป
ยังร้านถ่ายเอกสาร เพ่ือพิมพ์จัดท ารูปเล่ม โดยจัดส่งเป็นไฟล์ PDF 

8.3  น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
น าเล่มคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน 
 
8.4  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา :  
คู่มือฯ มีค าผิดและรูปแบบไม่ถูกต้อง 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
- ควรตรวจสอบค าผิดและรูปเล่มรูปเล่มคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ 

และเผยแพร่ เพราะหากยังมีค าผิดหรือรูปแบบไม่ถูก จะบ่งบอกถึงการที่ผู้จัดท าไม่รอบคอบ  
- นักวิชาการศึกษา ในสังกัดงานประกันคุณภาพ ควรอ่านและตรวจสอบก่อน 

การเผยแพร่ 
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ควรเสนอเล่มคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ ผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพ และผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนมีการเผยแพร่ทุกครั้ง  
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ขั้นตอนที่ 9 ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 

หลังจากจัดท าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ไปยังระดับ
คณะ ส านัก/สถาบัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 9.1  แจ้งวาระการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการ 
การจัดการความรู้ 

น าเสนอคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ฉบับสมบูรณ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วาระเพ่ือทราบ และชี้แจงในที่ประชุม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยการประชุมจะมีปฏิทินการด าเนินงาน  
ซึ่งก าหนดจัดประชุม 1 เดือนต่อครั้ง ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุม ดังภาพที่ 36 

 

 

 

 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ครั้งที่ 5/2561 

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนนิงานประกันคณุภาพการศกึษา ครั้งที่ 5/2561 
งานประกนัคณุภาพ กองนโยบายและแผน มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

E-mail : QAARU@hotmail.com  
โทรภายในต่อ 1551 (เบญจลกัษณ์), 1552 (เดือนเพญ็), 1553 (นันทนา), 1554 (วภิา) 

 
 
 

ภาพที่ 36 ปก เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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ภาพที่ 37 ระเบียบวาระแจ้งเพ่ือทราบ คณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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9.2  เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ก่อนการประชุมเพ่ือชี้แจงคู่มือฯ จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ท าไมต้องจัดท าคู่มือ ท าไมต้องมีการจัดการความรู้ในองค์กร รวมถึงคู่มือมีกี่ส่วน แต่ละส่วนส าคัญอย่างไร 
และให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างไร เราจะต้องรู้จริงในทุกๆ 
ส่วนของคูม่ือฯ เพ่ือที่จะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ถูกต้อง 

9.3  จัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

การจัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จะต้องประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ ซึ่งหากจะน าเรื่องเข้าไม่
ว่าจะเป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบหรือเรื่องเพ่ือพิจารณา จะต้องส่งเอกสารและสาระส าคัญให้กับเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันท าการ ซึ่งจะท าการแจ้งด้วยวาจา พร้อมพิมพ์เล่มคู่มือฯ และ
ไฟล์ PDF ส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าเข้าวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา  

9.4  ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จะท าการชี้แจงความเป็นมาความส าคัญของการจัดท าคู่มือฯ และการน าคู่มือฯ เพ่ือใช้ประกอบ 

การด าเนินงานการจัดการความรู้ภายในคณะ ส านัก/สถาบัน ในที่ประชุม โดยแจ้งความส าคัญของแต่ละส่วน 
ดังนี้ 

-  ที่มาและความส าคัญของการจัดการความรู้ คือ เป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” และคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
ข้อ 5 การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

- ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความหมาย ประเภท กระบวนการการจัดการ
ความรู้ ตัวอย่างการด าเนินงานการจัดการความรู้ และตามแบบฟอร์มการจัดการความรู้ 

- ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเนื้อหาตามกระบวนการจัดการความรู้ ส่วนนี้ให้หน่วยงานคณะ 
ส านัก/สถาบัน จะต้องจัดท าเป็นรูปเล่มสรุปการจัดการความรู้ตามรูปแบบส่วนประกอบที่งานประกัน
คุณภาพก าหนดไว้ และแบบฟอร์มการปฏิบัติงานหรือท างาน เป็นแบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ที่งานประกันคุณภาพออกแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ 
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9.5  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา :  
การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการ

ความรู้ หากผู้จัดท าคู่มือขาดความรู้จะท าให้คณะ ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานการจัดการความรู้ไม่ตรงตาม
กระบวนการที่ถูกต้อง  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
ผู้จัดท าคู่มือควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชัดเจนในกระบวนการการจัดการ

ความรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ผู้จัดท าคู่มือหรือผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ภาพรวมของมหาวิทยาลัย จะต้องศึกษา 
หาความรู้เพ่ิมเติมทั้งในอินเตอร์เน็ตและคู่มือการจัดการความรู้ของสถาบันอ่ืน และเข้าร่วมงานการจัดการ
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้มีแนวคิดแตกต่าง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการการจัดการความรู้ 
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ขั้นตอนที่ 10 เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  ไปยังระดับคณะ 
ส านัก/สถาบัน 

การ เผยแพร่ คู่ มื อการ พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไปยังระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
มีวิธีการเผยแพร่หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 
 10.1  เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ แบบออนไลน์ 

น าคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ แบบออนไลน์ มี 3 ช่องทาง คือ 
1) เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 

https://www.aru.ac.th/home.php 
2) เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU QA มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 
3) เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตัวอย่างเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ดังภาพที่ 38 
ตัวอย่างเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU QA ดังภาพที่ 39 
ตัวอย่างเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM ดังภาพที่ 40 
 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 38 เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 
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ภาพที่ 39 เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU QA มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรศรีอยุธยา 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 40 เฟสบุ๊คกลุ่ม ARU KM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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10.2 เผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ โดยการส่งเป็นแบบบันทึก
ข้อความภายใน ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน 

จะต้องจัดท าบันทึกข้อความภายในแจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน โดย
จะต้องด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานภายใน 3 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการเห็นชอบคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมแนบเล่มคู่มือฯ ไปพร้อมบันทึกข้อความ 

ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 41 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โทร 1553 
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/ว 112   วันที่   16 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง แจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

เรียน    คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน และ ผอ.กอง 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบและให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นั้น 

 

ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2557 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในคณะ มาตรา 41 ให้

ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
งานประกันคุณภาพ จึงขอแจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจรญิผล) 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 

(น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
16 พ.ย. 61 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชยั) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
16 พ.ย. 61 
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10.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา :  
- การเผยแพร่คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  ไปยังบุคลากรและ

หน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน หากเผยแพร่โดยแบบบันทึกข้อความแจ้งและประชาสัมพันธ์ จะไม่สามารถ
ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

- ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค การแนบไฟล์หรืออัพโหลด
ข้อมูลบนเฟสบุ๊ค  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
- ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แบบออนไลน์ จัดท าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ  

e-book เนื่องจากสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา 
- ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ การใช้เฟสบุ๊ค การอัพโหลด

ข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลบนเฟสบุ๊ค  
 
ข้อเสนอแนะ : 

  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดท าผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ แบบ
ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี เช่น จัดท าเป็น e-book, คลิบวิดีโอน าเสนอ เป็นต้น เพ่ือง่าย สะดวก ในการเข้า
ชมและสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาที่ต้องการ  

  

ภาพที่ 41 บันทึกข้อความ แจ้งคู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ขั้นตอนที่ 11 ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
   การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เป็นการติดตาม 
ผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วนงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทิน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ มีข้ันตอนดังนี้ 

11.1 ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน งานประกันคุณภาพ

ได้ก าหนดไว้ จะต้องติดตามผลการด าเนินงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ คือ ระยะที่ 1 เป็น 
การติดตามการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 และ ระยะที่ 2 เป็นการติดตาม
การด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 ตามแบบฟอร์มที่งานประกันคุณภาพได้
จัดท าไว้เพ่ือให้คณะ ส านัก/สถาบัน มีรูปแบบในการรายงานผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วส่งกลับมายัง
งานประกันคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องจัดท าหนังสือบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ให้
หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยรูปแบบหนังสือบันทึกข้อความ
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งจะต้องท าไปถึงหน่วยงานล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ที่ส าคัญหนังสือ
บันทึกข้อความจะต้องระบุวันเวลาที่จะต้องให้คณะ ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ กลับมายังงานประกันคุณภาพให้ชัดเจน เช่น กรุณาส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 
27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้น  

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้  ดังภาพที่ 42  
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โทร. 1551, 1552, 1553, 1554  
ที ่ ศธ 0550.1.2.1/89       วันที่  12 มีนาคม 2562 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 

2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   

 

เรียน คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน  
 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง  
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และปฏิทินการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้หน่วยงาน 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก และสถาบัน  

 

ข้อกฎหมาย 
พรบ.มรภ.พ.ศ. 2557 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในคณะ มาตรา 

41 ให้ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
 

ข้อเสนอ/ความเห็น 
ดังนั้น งานประกันคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่แนบมา
พร้อมนี้  แล้วส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่  27 มีนาคม พ.ศ. 2562  เพ่ือให้ 
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล) 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 42 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

(น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทึกเสนอ 
12 มี.ค. 62 

 
(น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชยั) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
12 มี.ค. 62 
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ทั้งนี้ หนังสือบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ จะต้องแนบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (แบบฟอร์มของ
ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 3 ข้อ 3.3 ติดตามผลการด าเนินงาน) ไปพร้อม
กับหนังสือบันทึกข้อความ และส่งไฟล์ Word แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ไปยัง 
ผู้ประสานงานของคณะ ส านัก/สถาบัน ทางช่องทางที่ติดต่อได้สะดวก เช่น ไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว เฟสบุ๊ค 
อีเมล์ เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค ARU KM และเผยแพร่บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ เป็นต้น  

11.2 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
การสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมรายงานผล

การด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน พร้อมทั้งตรวจสอบการด าเนินงาน ของแต่ละ
หน่วยงานว่าบรรลุตามแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม ่ดังนี้ 

- หน่วยงานอะไร  
- รายงานครบตามประเด็นในแบบฟอร์มหรือไม่ เช่น ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มี, หลักฐาน

ประกอบ และ ทดสอบ ลิงก์ หรือ URL ของหลักฐานประกอบ เป็นต้น  
- กรณีรายงานไม่ครบ ติดปัญหาอุปสรรคอะไร หากหน่วยงานไม่ระบุชัดเจนให้ประสานงาน

กลับไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานเพ่ือสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ชัดเจน จะได้หา
แนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

โดยตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ระยะที่ 1 ดังภาพที่ 43 
รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ระยะที่ 2 ดังภาพที ่44  
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) 

หน่วยงาน (ระบุ) ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 ท บ ท ว น น โ ย บ า ย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
การจัดการความรู้ 

 - นโยบาย  
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การการจัดการความรู้ 
- ปฏิทินการจัดการความรู้ 

https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

2 ถ่ ายทอดนโยบาย 
ค าสั่ ง  และปฏิทิน
การด าเนินงานการ
จัดการความรู้ ไปสู่
คณะ ส านัก/สถาบัน 

 - รายงานการประชุมของ
หน่วยงาน 
- ลิงก์หรือURL เผยแพร่
นโยบาย ค าสั่ง และปฏิทิน
การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/qa/ 

3 ทบทวนแผ น ก า ร
จัดการความรู้  KM 
ของหน่วยงาน 

 แผนการจัดการความรู้ KM https://www.aru.ac.
th/ops/?page=resea
rch 

4 ก า ร ด า เ นิ น ง า น
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 8 
ค รั้ ง ต่ อ ป ร ะ เ ด็ น
ความรู้ 

 จ านวนครั้ งของกิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ พร้อมแนบ
ลิ ง ก์ ห รื อ  URL เ ผ ยแพร่
กิจกรรมถอดองค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.
th/ops/images/pdf/
Report-KM-
OfficePresident256
3%20(1).pdf 

 
 

ภาพที่ 43 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะท่ี 1  
(1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) ส านักงานอธิการบดี 
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รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) 

หน่วยงาน (ระบุ) คณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
(มี/ไม่มี) 

หลักฐานประกอบ  
 

แนบลิงก์หรือ URL 
ของหลักฐานประกอบ 

1 การด าเนินงานกิจกรรม
การถอดองค์ความรู้ อย่าง
น้อย 8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู ้

 จ านวนครั้งของกิจกรรมถอด
องค์ความรู้  พร้อมแนบลิงก์
หรือ URL เผยแพร่กิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/Re
port%20KM2562Of

fiecPresident.pdf 
2 จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีที่

ได้จากกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ 

 คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี https://www.aru.ac.t
h/ops/images/km/se
rvice.pdf 

3 คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้และคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ด ี

 - รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ 7 
กระบวนการ 
- คู่มือหรือแนวปฏิบัติทีดี 
 

อยู่ในระหว่าง 
การด าเนินงานจะแล้ว
เสร็จภายใน 25 มี.ค.
2562 

 
 

ภาพที่ 44 ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 2  
(1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562) คณะวิทยาการจัดการ 

 
เมื่อมีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะจัดท า

สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินผลความส าเร็จของ 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานของคณะ ส านัก/สถาบัน ทั้ง 8 
หน่วยงาน มีหลักฐานประกอบ ลิงก์หรือ URL ของหลักฐานมีหรือไม่มี ครบถ้วนตรงประเด็นหรือไม่ ปัญหา 
อุปสรรค การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าชี้แนะแนวทางการ
พัฒนา เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยจัดท าสรุปการด าเนินงานการจัดการความรู้  ลงในแบบฟอร์ม
สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แบบฟอร์มของขั้นตอน
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 3 ข้อ 3.5 สรุปผลการด าเนินงาน)  

ตัวอย่างสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังภาพที่ 45  
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สรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
หลักฐาน
ประกอบ 

ครบถ้วน 7 ขั้นตอน ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ  
(มี/ไม่มี) ปัญหา

อุปสรรค คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 

1 การด า เนินงาน
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อประเด็น
ความรู้ 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม
ถอดองค์
ความรู้ พร้อม
แนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่
กิจกรรมถอด
องค์ความรู้
ของหน่วยงาน 

        สนอ.
เนื่องจาก
กรรมการ 
มีเวลาไม่
ตรงกัน 

2 จัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
ที่ได้จากกิจกรรม 
การถอดองค์
ความรู ้

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
-ระดับคณะ 2 
ด้าน 
-ระดับส านัก/
สถาบัน 1 
ด้าน 

        ควจ.
ประเด็น
ความรู้ด้าน
การผลิต
บัณฑิตไม่
ชัดเจน ไม่
ได้มาจาก 
ตัวบุคคล 

3 คณะ/ส านัก/
สถาบัน จัดส่ง
รายงานผล 
การจัดการความรู้ 
และคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีมายัง
งานประกัน
คุณภาพ 

รายงานผล 
การ
ด าเนินงาน 
การจัดการ
ความรู้ 7 
กระบวนการ 

         

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี
 

        สวพ.อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ
จัดท าคู่มือ
จะจัดส่งให้
ภายในวันท่ี 
25 มี.ค.
2562 

 
ภาพที่ 45 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 
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11.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน  
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน 

มีผลการด าเนินงานบรรลุหรือไม่บรรลุ มีปัญหา อุปสรรค อย่างไร ลิงก์ หรือ URL ที่เผยแพร่องค์ความรู้ของ
หน่วยงานครบถ้วน จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 7 กระบวนการ และคู่มือหรือ  
แนวปฏิบัติทีดี ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามกระบวนการการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ประเด็นความรู้ชื่อเรื่องอะไร สอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานหรือเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหรือไม่ 

3.2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) กิจกรรม
ถอดองค์ความรู้ด าเนินการกี่ครั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องด าเนินการ 8 ครั้งต่อประเด็นความรู้ หากด าเนินงานต่ า
กว่า 8 ครั้ง ต้องสอบถามกลับไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานว่าเพราะอะไร 

3.3) การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ (Knowledge Organization) จัดท าองค์ความรู้ เป็น
รูปแบบไหนทันสมัยเข้าถึงง่าย ออกแบบสวยงาม เป็นต้น 

3.4)  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 

3.5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เผยแพร่และเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board e-book Yutobe และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 3.6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowlegeg Sharing) มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายนอกหน่วยงานหรือไม่ 

3.7) การเรียนรู้ (Learning) มีการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ และประเมินผลคู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ดี และน าผลมาปรับปรุงหรือไม่ 

ตัวอย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน 
ดังภาพที่ 46 
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หลักฐานประกอบ ครบถ้วน 7 ขั้นตอน ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ  
(ม/ีไม่มี) ปัญหา/อุปสรรค 

คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 
กิจกรรมถอดองค์ความรู้ 
พร้อมแนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่กจิกรรม
ถอดองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน 

        สนอ.เนื่องจาก
กรรมการมีเวลา 
ไม่ตรงกัน 

คู่มือหรือแนวปฏิบตัิที่ด ี
-ระดับคณะ 2 ด้าน 
-ระดับส านัก/สถาบัน 1 
ด้าน 

        ควจ.ประเด็นความรู้ไม่
สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน โดย
คณะอย่างน้อย 2 ด้าน 
คือ การผลติบณัฑิต 
และการวจิัย  
ส่วนส านัก/สถาบัน 
เป็นไปตามพันธกิจ
หน่วยงาน 

จัดส่งรายงานผล 
การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ 7 
กระบวนการ และคู่มือ
หรือแนวปฏิบัติทดี ี

        ก ากับติดตามเป็นระยะ
ด้วยวาจาล่วงหน้า 3 
วันก่อนวันนัดส่งมายัง
งานประกันคุณภาพ 

 
ภาพที่ 46 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน  

 
11.4 ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา : 
  แบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  ของคณะ ส านัก/สถาบัน  
ไม่ชัดเจน จะท าให้หน่วยงานรายงานผลไม่ต้องกับความต้องการ หรือหากไม่มีแบบฟอร์มอ านวยความ
สะดวกให้หน่วยงาน จะท าให้หน่วยงานไม่มีแนวทางการรายงาน และรายงานผลไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
จะท าให้ผู้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานยาก และไม่ได้ปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานในการด าเนินงานที่
ถูกต้อง  
 

  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  ควรจัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/
สถาบัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน และรายงานผลได้ชัดเจน ถูกต้อง 
  
  ข้อเสนอแนะ : 
  ควรมีตัวอย่างในการจัดท ารายงานผลโดยระบุ ไปในแบบฟอร์ม การติดตามผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ ของคณะ ส านัก/สถาบัน ที่ส่งไปยังหน่วยงาน 
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ขั้นตอนที่ 12 พัฒนากระบวนการการจัดการความรู ้ระดับมหาวิทยาลัย 
  การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย จะด าเนินการเมื่อได้ผลการติดตาม
การด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องน าปัญหา อุปสรรค 
ของการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือหาแนวทาง 
พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่มีปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มี 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด ถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการ และจัดท าสรุปภาพรวม
การจัดการความรู้ เป็นของระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือท าการปรับปรุงให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ และการน าแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองและพัฒนางานต่อไป 
มีข้ันตอนดังนี ้
 12.1  น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เมื่อจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จะต้องประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานประกันคุณภาพ เพ่ือบรรจุเข้าที่ประชุม จะต้องส่งเอกสารและสาระส าคัญให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันท าการ ซึ่งจะท าการแจ้งด้วยวาจา พร้อมพิมพ์รายงานผลการการจัดความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย ส่งเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF ไปยังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าเข้าวาระการ
ประชุมเพ่ือพิจารณา เพ่ือเพ่ิมเติมและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอมติที่ประชุมในการน าแนวทางการพัฒนาแจ้งไปยังหน่วยงาน
เพ่ือให้หน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ใช้ปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ในปีถัดไป  
ในส่วนของงานประกันคุณภาพ จะปรับปรุงกระบวนการการจัดการความรู้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยในปี
ถัดไป  
 12.2  ปรับปรุงกระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 

เมื่อมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว งานประกันคุณภาพจะต้องแจ้งมติและแนวทางการพัฒนาไปยังหน่วยงาน ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ และกระบวนการการจัดการความรู้ ในปีถัดไป 
ส่วนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุม เช่น ปรับปรุง
ปฏิทินการด าเนินการการจัดการความรู้ และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น 

ตัวอย่างแนวทางพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 47 
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หลักฐานประกอบ 
ครบถ้วน 7 ขั้นตอน ลิงก์หรือ URLของหลักฐานประกอบ  

(มี/ไม่มี) ปัญหา
อุปสรรค 

แนวทาง 
การพัฒนา 

คคศ. ควจ. ควท. คมส. สนอ. สวพ. สวท. สอศ. 
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ พร้อม
แนบลิงก์หรือ 
URL เผยแพร่
กิจกรรมถอดองค์
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

        สนอ.
เนื่องจาก
กรรมการ 
มีเวลาไม่
ตรงกัน 

ควรปรับปฏิทิน
การด า เนินงาน 
แ ล ะ ก า ห น ด
กิจกรรมถอดองค์
ค ว า ม รู้  โ ด ย
ก าหนด 2-3 วัน 
และท าการถอด
องค์ความรู้ให้ครบ
อย่างน้อย 8 รอบ
ต่อประเด็นความรู้ 

คู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติที่ด ี
-ระดับคณะ 2 
ด้าน 
-ระดับส านัก/
สถาบัน 1 ด้าน 

        ควจ.
ประเด็น
ความรู้ด้าน
การผลิต
บัณฑิตไม่
ชัดเจน ไม่
ได้มาจาก
ตัวบุคคล 

ควรจัดอบรมให้
ค ว า ม รู้ แ ก่
หน่วยงาน เรื่อง 
การจัดการความรู้
เ พื่ อ ก า รพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน 

จัดส่งรายงานผล 
การด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ 
7 กระบวนการ 
และคู่มือหรือ 
แนวปฏิบัติทีด ี

        สวพ.อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ
จัดท าคู่มือ
จะจัดส่งให้
ภายในวันท่ี 
25 มี.ค.
2562 

ควรมีการก ากับ
ติดตามจากงาน
ประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเป็น
ระยะๆ ด้วยวาจา
ล่ ว งหน้ า  3  วัน
ก่ อ น วั น นั ด ส่ ง
มายังงานประกัน
คุณภาพ 

 
 

ภาพที่ 47 แนวทางพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
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12.3  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา : 

  การขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ที่ถูกต้อง ชัดเจน  
จะส่งผลให้การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และให้ค าแนะน า
กับหน่วยงานไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อน  
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
  ควรศึกษาหาความรู้ของกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน อย่างถ่องแท้ เช่น  
เข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก ศึกษาความรู้ เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือจะได้แนะน า 
การด าเนินงานการจัดการความรู้กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
  
  ข้อเสนอแนะ : 
  ควรมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เ พ่ือต่อยอดเป็นงานวิจัยหรือ 
สร้างนวัตกรรม และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
 

 



ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - สกุล   นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 
 
วัน เดือน ปีเกิด   7 พฤศจิกายน 2524 
 
สถานท่ีเกิด   จังหวัดอุดรธานี 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 81/78 หมู่บ้านศิริทิพย์ ต าบลสามเรือน  

อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รหัสไปรษณีย์ 13160 โทรศัพท์ 098-275-9493 
อีเมล์ nuntana6694@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

ต าแหน่งหน้าท่ีท างานปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัตกิาร 
    งานประกันคุณภาพ  
    กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

ท่ีท างานปัจจุบัน   งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รหสัไปรษณีย์ 13000 

 


