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ค าน า 
 
คู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ฉบับนี้   จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการ

จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น gเพ่ือให้การด าเนินการจัดการ
ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM 
Action Plan) เพ่ือน าไปสู่สัมฤทธิผลในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 
 
 

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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บทน า 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 การ

บริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ได้กล่าวว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน
ส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม
กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่ม ี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

จากความข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสาร ได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร 

เพ่ือให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่บุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับจะต้องตอบค าถาม
ได้ว่าผลงานในแต่ละวันของตนนั้น สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างไร และเรียนรู้ที่จะท างาน
ร่วมกันเป็นทีมระหว่างผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกันแนวคิด
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน ของ
คนในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกันควบคู่ไปกับการ
รับความรู้จากภายนอก น ามาต่อยอดและสร้างสรรค์ซึ่งน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้การที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สิ่งที่
มีความส าคัญ คือจะต้องบริหารจัดการความรู้(Knowledge Management) โดยการแสวงหาและสร้างสรรค์องค์
ความรู้อยู่เสมอ และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสามารถเข้าสู่ระบบได้
โดยง่าย มีระบบการถ่ายโอนและน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีการพัฒนากลยุทธ์และกลไกในการแบ่งปันความรู้
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้นั้นจะต้องไม่หยุด
พัฒนา มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอและไม่หยุดนิ่ง 

 
 

  
 
 
 
 



คู่มือการจัดการความรู ้: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี        หน้า 4 
 

                                                                    
 

 
 

บทที่ 1 : การจัดการความรู้เบื้องต้น 
 

1.1 การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย   หมายถึง   การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย  ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้  
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด   โดยที่ความรู้มี  2 ประเภท คือ 
       - ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน  (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ
ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ   เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง  จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม 
       - ความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้  โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 
1.2 แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Action Plan)  ตามคู่มือฉบับนี้   ได้
น าแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  และกระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process)   มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
(KM Action Plan) 
      1.2.1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)   
      

 

2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู ้(Learning) ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองคก์รหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีข้ึนหรือไม ่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม ่

เราน าความรูม้าใช้งานได้ง่ายหรอืไม ่

ความรูอ้ยู่ท่ีใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อยา่งไร 

จะแบ่งประเภท หัวขอ้อย่างไร 

จะท าให้เขา้ใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชี้ความรู้  
(Knowledge Identification) 
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้
มหาวิทยาลัยเข้าใจถึงข้ันตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
เราจ าเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษาความรู้
เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ 
อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน, 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

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

7) การเรียนรู้ – ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์
ความรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
     1.2.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่ต้องการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย   ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้  ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

กระบวนการ 
และเครื่องมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior 
  

Robert Osterhoff 
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1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -   เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุก
คนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะท า, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, 
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
3) กระบวนการและเครื่องมือ  - ช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็ว 

ขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะของมหาวิทยาลัย (ขนาด,  
สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมมหาวิทยาลัย, ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้   - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้ โดย
การเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวัดผล  - เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการน าผลของการวัดมาใช้
ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน
ได้แก่ วัดระบบ (System), วดัที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 

1.3 มหาวิทยาลัยจะต้องมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM Process) ของมหาวิทยาลัย  โดยการน ากระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมา
เชื่อมโยง เพ่ือจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ที่จะท าให้กระบวนการจัดการความรู้มี
ชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง    และท าให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลโดยจัดท าเป็น
แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan)  และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดข้ึนจริงๆ 

 

1.4 ตามแนวคิดนี้  มหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนด  ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  และเป้าหมาย KM 
(Desired State) ที่มหาวิทยาลัยต้องการเลือกท า เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน ตามเนื้อหาในบทท่ี 2 และบทที่ 3 ตามล าดับ 

 

1.5 การก าหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM   เพ่ือต้องการจัดการความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในกระบวนงาน (Work 
Process)   เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน   ที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าขึ้นไว้ใน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint  for Change) งบประมาณประจ าปี 2548 
 

1.6 มหาวิทยาลัยต้องมีการประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (KM Assessment Tool : KMAT) 
หรือวิธีการประเมินมหาวิทยาลัยตนเองแบบใดก็ได้ที่นอกเหนือจาก KMAT เพ่ือทราบถึงจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-
อุปสรรค   ที่จะเป็นปัจจัยส าคัญต้องปรับปรุง-รักษาไว้ / พัฒนาให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย KM  
ตามเนื้อหาในบทที่ 4 
 

1.7 มหาวิทยาลัยต้องน าผลลัพธ์ของการประเมินตนเอง จากข้อ 1.6  เพ่ือจะน ามาก าหนดหาวิธีการสู่ความส าเร็จ  
ไว้ในแผนการจัดการความรู้ (KM  Action  Plan) โดยอาจจะเป็นแผนการจัดการความรู้ระยะสั้นภายใน
ปีงบประมาณ  2549  หรือเป็นแผนระยะยาว  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย KM ทีม่หาวิทยาลัยเลือกท า  รวมถึงความ
พร้อมจากผลการประเมินตนเองจากข้อ 1.6 
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1.8 มหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM   เพ่ือมาด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้  ให้การ
จัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย KM ตามเนื้อหาในบทที่ 5 
 

1.9 เมื่อมหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปี 2549 
แล้ว  ผู้บริหารทุกระดับจะต้องร่วมผลักดันให้เกิดการบูรณาการ  กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) ให้
ยึดถือปฏิบัติอยู่ในกระบวนงาน  (Work Process)  ของข้าราชการ รวมถึงบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change  Management Process) ให้เกิดขึ้น   ในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยใน
ขอบเขต KM และเป้าหมาย KM  ในเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป   ทั้งนี้เพ่ือให้ส่วนราชการและจังหวัดมีลักษณะเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
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บทที่ 2 : การก าหนดขอบเขต KM    (KM  Focus  Areas) 
 
2.1  ขอบเขต KM (KM Focus Areas)   เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องการจะน ามาใช้ก าหนดเป้าหมาย KM  (Desired State)  
 

2.2 ในการก าหนดขอบเขต  KM   ควรก าหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อกระบวนงาน (Work Process) 
หรือ อาจก าหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต้องมีในมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็น
ยุทธศาสตร์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

2.3 แนวทางการก าหนดขอบเขต KM (KM  Focus  Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) 

 
 
มหาวิทยาลัยสามารถใช้แนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  เพ่ือจะช่วยรวบรวมขอบเขต  KM  และ
น าไปก าหนดเป้าหมาย KM และแผนการจัดการความรู้ ดังนี้ 
       - แนวทางที่    1     เป็นความรู้ที่จ าเป็นสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน์/  ประเด็นยุทธศาสตร์ ในระดับของ
หน่วยงานตนเอง 
       - หรือแนวทางที่    2     เป็น ความรู้ที่ส าคัญต่อมหาวิทยาลัย 
       - หรือแนวทางที่    3     เป็น ปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถน า KM มาช่วยได ้
       - หรือ เป็นแนวทางอ่ืนนอกเหนือจากแนวทางท่ี 1,2,3 ก็ได้ ที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม      
2.4 ให้รวบรวมแนวคิดการก าหนดขอบเขต  KM จากข้อ 2.3  แล้วกรอกขอบเขต KM  ที่สามารถรวบรวมได้
ทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม 1 โดยทุกขอบเขต KM ที่ก าหนดต้องสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตร์ของระดับหน่วยงาน
ตนเอง  และประเด็นยุทธศาสตร์นั้นควรจะต้องได้ด าเนินการมาระดับหนึ่งแล้ว (ถ้ามี) 
 
 
 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทัศน์ 

ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร  

• ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า (นักศึกษา) 

• ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

• ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสั่งสม 

• ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 

• ความรู้เกีย่วกบัผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ 

• ความรู้ท่ีมีอยู่ในบคุลากร 

• ฯ ล ฯ 

ปัญหา 

KM Action Plans 
( 6-step model) 

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เป้าหมายเป้าหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจัดการความรู้แผนการจัดการความรู้))  



คู่มือการจัดการความรู ้: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี        หน้า 9 
 

                                                                    
 

ขอบเขตหลักที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มี  5  ขอบเขต  ดังนี้ 
1. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF 
2. การเขียนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุนภายในและภายนอก 
3. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
4. การเขียนผลงานวิชาการ 
5. การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 

ตามติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 24  มกราคม  2557  เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 9 

 
แบบฟอร์ม 1 ขอบเขตของคณะ/ส านัก/สถาบัน.......................................................................... 

ขอบเขตย่อย KM ที ่
(KM Focus Areas) 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

 นักศึกษา 
คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ 

ประชาชน/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

มหาวิทยาลัย 
ชุมชน/
ท้องถิ่น 

ขอบเขตหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF 
1. ………………………………… 1. ……… 1……………… 1.……………... 1.…………. 1.…………. 
ขอบเขตหลักที่ 2 การเขียนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุนภายในและภายนอก 

2. ………………………………… 
2.1 ………….. 
2.2 ………….. 

2.1 …...……… 2.1 .………… 
2.1…….. 
2.2 ……. 

2.1…….. 

ขอบเขตหลักที่ 3 การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

3. ………………………………… 3.1………….. 
3.1 ………..… 
3.2 ………… 

3.1 .………… 3.1…….. 3.1…….. 

ขอบเขตหลักที่ 4 การเขียนผลงานวิชาการ 

4. ………………………………… 4.1 …..……… 4.1 ……..…… 
4.1 .………… 
4.2 …………. 

4.1…….. 4.1…….. 

ขอบเขตหลักที่ 5 การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 
n. ………………………………… n. …………… n. …….……… n. ….………… n. ……... n. ……... 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด ) 
 หมายเหตุ  คณะ/ส านัก/สถาบัน  คัดเลือกขอบเขตหลักอย่างน้อย 2 ขอบเขตที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  (ขอบเขตใดไม่เอาให้ตัดออก) 

เมื่อกรอกแบบฟอร์มที่ 1 ครบถ้วนแล้ว ให้ท าการคัดเลือกขอบเขต KM ตามแบบฟอร์ม 2 เพ่ือน าไป
ก าหนดเป้าหมาย KM ต่อไป 
 

2.5. แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต  KM   
-ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกขอบเขต  KM  ตามที่ให้ไว้เป็นแนวทาง  เพ่ือใช้กรอกลงใน

แบบฟอร์ม 2  พร้อมให้คะแนนตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยต้องการ คือ 
      - สอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับของหน่วยงานตนเอง 
      - ท าให้เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 
      - มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน  งบประมาณ เทคโนโลยี  วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย  ระยะเวลาด าเนินงาน ฯลฯ ) 
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      - เป็นเรื่องที่ต้องท า  คนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยต้องการ 
      - ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
      - เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 
      - อ่ืนๆ สามารถเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 
 
แบบฟอร์ม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน ………………………….. 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต 
KM ที่ …. 

ขอบเขต KM  
ที ่... 

ขอบเขต KM  
ที ่... 

ขอบเขต KM  
ที ่... 

1.สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ (ใส่ได้เฉพาะ 
1,3,6  

(ใส่ได้เฉพาะ 1,3,6  (ใส่ได้เฉพาะ 1,3,6  (ใส่ได้เฉพาะ 1,3,6  

2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) แล้วรวม
คะแนน) 

แล้วรวมคะแนน) แล้วรวมคะแนน) แล้วรวมคะแนน) 

3.มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง     
4.ต้องท า  คนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย
ต้องการ 

    

5.ผู้บริหารให้การสนับสนุน     
6.เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน     
7……………………………(เพ่ิมเติมได้)     
8.<อ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม>     

รวมคะแนน     
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มากทีสุ่ด =6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1 
<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้> 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )   
 
2.6  ผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย  จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนด ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  
และ  เป้าหมาย  KM (Desired State)   เพ่ือมั่นใจว่าสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/
สถาบัน อย่างถูกต้องและเหมาะสม   รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย  ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในทุกด้าน 
 
2.7  ให้ก าหนดรายชื่อผู้มีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจเลือกขอบเขต  KM (KM Focus Area)  ตาม
แบบฟอร์ม 2  และเป้าหมาย KM (Desired State) ตามแบบฟอร์ม 3  โดยให้ระบุถึงชื่อ-นามสกุล, ต าแหน่งงาน 
และหน่วยงานที่สังกัด และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน 
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บทที่ 3 : การก าหนดเป้าหมาย KM   (Desired  State) 

 
3.1. เป้าหมาย KM (Desired State)  เป็นหัวเรื่องความรู้ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
บริหารราชการแผ่นดิน  โดยสอดคล้องกับขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ได้เลือกมาจัดท า  และต้องสามารถ
วัดผลได้เป็นรูปธรรม 

 
 
 
3.2. จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ก าหนดไว้ทั้งหมดใน แบบฟอร์ม 1 ให้น าขอบเขต  KM  เดียวกันที่ได้
คะแนนสูงสุด  ตามแบบฟอร์ม 2  มาใช้ก าหนดเป้าหมาย  KM (Desired State)  โดยกรอกตามแบบฟอร์ม 3  โดย
พิจารณาดังนี้  
-   ระดับคณะ ให้มอีย่างน้อย  3  เป้าหมาย  KM  โดยต้องมาจากขอบเขต KM  เดียวกันที่ได้คะแนนสูงสุด  และ
จากนั้นให้เลือกมาเพียง 1 เป้าหมาย KM  ทีค่ณะต้องการเลือกท า   มาจัดท าแผนการจัดการความรู้  (KM Action 
Plan) 
- ในการส่งเอกสารให้งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  ขอให้แสดงอย่างน้อย  3  เป้าหมาย KM  จาก 
ขอบเขต  KM  เดียวกันที่ได้คะแนนสูงสุด   และ  1  เป้าหมาย KM  ทีม่หาวิทยาลัยต้องการเลือกท า เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทัศน์ 

ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร  

• ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า  

• ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

• ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสั่งสม 

• ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 

• ความรู้เกีย่วกบัผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ 

• ความรู้ท่ีมีอยู่ในบคุลากร 

• ฯ ล ฯ 

ปัญหา 

KM Action Plans 
( 6-step model) 

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เป้าหมายเป้าหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจัดการความรู้แผนการจัดการความรู้))  
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แบบฟอร์ม 3  เป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่วยงาน ………………………….. 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  ………………………...………...…………………………….… 
 

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

………………………………… 

เป้าหมาย KM ที่  ….......….………..…………………………. 
 

………………………………… 

...…………………..……………………………………………. 
 

………………………………… 

เป้าหมาย KM ทีม่หาวิทยาลัยต้องการท าคือ เป้าหมาย KM ที ่xx   
……….…………………………………………………………. 

 ………………………………… 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……………………………………  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )   
 
เพ่ือให้หัวข้อขอบเขต KM (KM Focus Area)  และ  เป้าหมาย  KM (Desired State) ที่เลือกท า สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงให้คณะ/ส านัก/สถาบัน ทวนสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของหัวข้อที่เลือกท า ด้วยแบบฟอร์ม 4 ดังนี้ 
 
แบบฟอร์ม 4  Check List  ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM  
(Desired State)            
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………..…วันที่ :……/………/……… 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM : ………………………………………………………………………… 
ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง  
1.1 กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM  
1.2 ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM  

1.3 
กระบวนงานไหนบ้าง  เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM  และ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

1.4 
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM  และสอด 
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

1.5 คิดเป็นจ านวน กระบวนงานและข้ันตอน เท่าไร  

1.6 
อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงาน  ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย 
KM  และ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

2. กลุ่มผูเ้กี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย  

2.1 
หน่วยงานไหนของมหาวิทยาลัย  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน 
/ Sharing K. 
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2.2 ใครบ้างในหน่วยงานที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/Sharing  K.  

2.3 
คิดเป็นจ านวนคน เท่าไร  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / 
Sharing  K. 

 

2.4 หน่วยงานไหนของมหาวิทยาลัยที่ต้องเรียนรู้/Learning  K.  
2.5 ใครบ้างในหน่วยงาน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
2.6 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  

3. 
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บริการ / 
Outsource) 

 

3.1 หน่วยงานไหน  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.  

3.2 
ใครบ้างในมหาวิทยาลัยที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / 
Sharing  K. 

 

3.3 
คิดเป็นจ านวนคน เท่าไร  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / 
Sharing  K. 

 

3.4 มหาวิทยาลัยไหน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
3.5 ใครบ้างในมหาวิทยาลัย  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
3.6 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  

4. 
ความรู้ที่จ าเป็น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work 
Process) 

 

4.1 
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการ
ความรู้  เพ่ือปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมด
เท่าท่ีท าได้) 

 

4.2 
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับ
อีกเลย (ระบุมาทั้งหมดเท่าท่ีท าได้) 

 

4.3 
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการ
ความรู้  เพ่ือปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา  และอยู่กับใคร
บ้าง  (ระบุมาทั้งหมดเท่าท่ีท าได้) 

 

4.4 
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ทีจ่ัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับ
อีกเลย  และอยู่กับใครบ้าง  (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ท าได้) 

 

4.5 
จากข้อ 4.1, 4.2 ความรู้  EK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายัง
ไม่มี  

 

4.6 
จากข้อ 4. 3, 4.4 ความรู้  TK อะไรบ้าง ที่เราม ี และ เรา
ยังไม่มี  

 

                                 ผูท้บทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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บทที่ 4 : การจัดท าแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) 

 
4.1  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการด าเนินงานของกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อใหม้หาวิทยาลัยบรรลุผลตามเป้าหมาย KM (Desired State) ที่ก าหนด 
4.2  จากการทวนสอบความถูกต้องและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM 
(Desired State) ตามแบบฟอร์ม 4  ให้มหาวิทยาลัยน าหัวข้อเป้าหมาย KM ที่มหาวิทยาลัยต้องการท าคือ 
เป้าหมาย KM ที่ xx   จากแบบฟอร์ม 3   1 เป้าหมาย KM (Desired State)   มาจัดท าแผนการจัดการความรู้   
(KM Action Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยการจัดท าแผนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของมหาวิทยาลัย
ที่ท าให้เป้าหมาย KM บรรลุผลส าเร็จ   
4.3     การเริ่มต้นจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   มหาวิทยาลัยควรจัดท าการประเมิน
มหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้   เพ่ือให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน-จุดแข็ง/โอกาส-อุปสรรค) ใน
เรื่องการจัดการความรู้   และน าผลของการประเมินนี้ ใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
(KM Action Plan) ให้สอดรับกับเป้าหมาย  KM (Desired State)  ที่เลือกไว้   
         โดยมหาวิทยาลัยสามารถเลือกวิธีการประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัย  ได้ดังนี ้
                4.3.1 ใช้วิธีการประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้ด้วย KMAT (The Knowledge 
Management Assessment Tool : KMAT) ตามแบบฟอร์ม 5-9 
                4.3.2 ใช้วิธีอ่ืนๆ ในการประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้  เช่น  แบบสอบถาม , 
รายงานการวิเคราะห์มหาวิทยาลัย เป็นต้น แล้วสรุปลงในแบบฟอร์ม 10 
          (ข้อ 4.3.2 นี้ใช้ส ำหรับบำงมหำวิทยำลัยที่อำจมีกำรประเมินมหำวิทยำลัยตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
มำแล้ว หรือมีวิธีกำรประเมินมหำวิทยำลัยตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้เป็นแบบอ่ืน โดยไม่ใช้ข้อ 4.3.1) 
 
4.3.1   KMAT  (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT)      เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้
ในการประเมินมหาวิทยาลัยตนเองในเรื่องการจัดการความรู้ และให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง /
โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง โดยเครื่องมือนี้แบ่งเป็น 5 หมวด ตามแบบฟอร์มที่ 5-9 ดังนี้ 
 หมวด 1. กระบวนการจัดการความรู้  (แบบฟอร์ม 5), หมวด 2. ภาวะผู้น า  (แบบฟอร์ม 6), หมวด 3. 
วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ (แบบฟอร์ม 7), หมวด 4. เทคโนโลยีการจัดการความรู้ (แบบฟอร์ม 8), หมวด 
5. การวัดผลการจัดการความรู้  (แบบฟอร์ม 9) 
 
4.3.2 การประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้โดยวิธีอ่ืนๆ  เช่น  แบบสอบถาม, รายงานการ
วิเคราะห์มหาวิทยาลัย หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
       - การประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้นั้น มหาวิทยาลัยสามารถเลือกวิธีใดๆ  ก็ได้ที่
มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจ หรือถ้ามหาวิทยาลัยได้มีการประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้มาบ้าง
แล้วก็สามารถใช้วิธีนั้นๆได้ (ซึ่งไม่ใช่วิธีการในข้อ 4.3.1) และเม่ือประเมินแล้วให้น าผลสรุปที่ได้บันทึกลงใน
แบบฟอร์ม 10 
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4.4    การประเมินมหาวิทยาลัยตนเองดังกล่าว ให้เป็นการระดมสมองกันภายในมหาวิทยาลัยตนเอง โดยอย่างน้อย
จะต้องเป็นบุคลากรที่เก่ียวข้องโดยตรงกับขอบเขต KMและเป้าหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State) 
ที่เลือกไว้  
  
4.5     ผลลัพธ์  ที่ได้จากการประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์ม 5-9 หรือ 10 
จะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับขอบเขตและเป้าหมาย KM  ที่เลือกขึ้นมาจัดท า   เพ่ือที่จะสามารถ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มาสอดรับกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน  และส่งผลให้เป้าหมาย  
KM  บรรลุผลส าเร็จได้ตามแผน 
 
4.6     ผู้รับผิดชอบในการประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้  อย่างน้อยจะต้องเป็นบุคลากรที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ขอบเขตและเป้าหมาย KM  (KM Focus Area และ Desired State) ที่เลือกขึ้นมาจัดท า 
 
4.7     ผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย   จะต้องมีส่วนร่วมในการประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการ
จัดการความรู้  เพ่ือให้มั่นใจว่าสอดคล้องอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับขอบเขตและเป้าหมาย KM  ที่เลือกขึ้นมา
จัดท า 
 
4.8    ให้ก าหนดรายชื่อผู้มีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ที่ร่วมในการประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการ
ความรู้  โดยให้ระบุถึง  ชื่อ-นามสกุล,  ต าแหน่งงาน  และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ของผู้มี
ส่วนร่วมทุกท่าน 
 
การประเมินหน่วยงานตนเองในเรื่องการจัดการความรู้ ด้วย KMAT  ใช้แบบฟอร์มที่ 5-9 ดังนี้ 
แบบฟอร์ม 5  แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่ามหาวิทยาลัยของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก    1= มีน้อย    2 = มีระดับปานกลาง   3 = มีในระดับที่ดี     4 = มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ ระดับ 
 1.1.มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่อง
การจัดการความรู้  เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู้   เช่นมหาวิทยาลัยยังขาดความรู้
ที่จ าเป็นต้องมี หรือมหาวิทยาลัยไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพ่ือให้
ง่ายต่อการน าไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจน
ในการแก้ไข ปรับปรุง 

   

 1.2.มหาวิทยาลัยมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากมหาวิทยาลัยที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)  อย่างเป็นระบบและมี
จริยธรรม 

  

 1.3  ทุกคนในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ  ระดับ
เทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ   ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน  (บริการหรือด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ) และจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

  

 1.4  มหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ  ซึ่งรวมถึง    
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แบบฟอร์ม 5  แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่ามหาวิทยาลัยของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก    1= มีน้อย    2 = มีระดับปานกลาง   3 = มีในระดับที่ดี     4 = มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ ระดับ 
การเขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร  และการจัดท าข้อสรุปบทเรียนที่
ได้รับ (Lessons Learned) 
 1.5  มหาวิทยาลัยเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ ที่
อยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มี
การถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

  

                             ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัต ิ: ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
 
แบบฟอร์ม 6  แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้  หมวด 2 - ภาวะผู้น า 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่ามหาวิทยาลัยของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก 1 =มีน้อย  2 =มีระดับปานกลาง   3 =มีในระดับที่ดี   4 =มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 2  ภาวะผู้น า สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ ระดับ 
 2.1 ผู้บริหารก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในมหาวิทยาลัย    
 2.2  ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset)  ที่
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยได้  และมีการจัดท ากลยุทธ์ที่
ชัดเจน  เพ่ือน าสินทรัพย์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ (เช่น ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น  ให้บริการได้รวดเร็วและตรงตามความ
ต้องการ  สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น) 

  

 2.3 มหาวิทยาลัยเน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากร   เพ่ือส่งเสริม Core 
Competencies เดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้น และพัฒนา Core Competencies 
ใหม่ๆ  (Core Competencies หมายถึง ความเก่งหรือความสามารถเฉพาะทาง
ของมหาวิทยาลัย) 

  

 2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย  เป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยใช้ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล  และให้
ผลตอบแทนบุคลากร 

  

                              ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอร์ม 7  แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 3 - วัฒนธรรมในเรื่องการ
จัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่ามหาวิทยาลัยของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก   1 = มีน้อย  2 =มีระดับปานกลาง    3 =มีในระดับที่ดี     4 = มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่  
 3.1 มหาวิทยาลัยส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร  

   

 3.2 พนักงานในมหาวิทยาลัยท างาน  โดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อ
ใจกันและกัน 

  

 3.3 มหาวิทยาลัยตระหนักว่า  วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้  คือ 
การสร้าง หรือเพ่ิมพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

 3.4 มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด 
และการท างาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

  

 3.5 ทุกคนในมหาวิทยาลัยถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ทุกคน 

   

                              ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
 
แบบฟอร์ม 8 แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้  หมวด 4-เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่ามหาวิทยาลัยของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก  1 =มีน้อย   2 =มีระดับปานกลาง    3 =มีในระดับที่ดี     4 = มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ ระดับ 
 4.1.เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้อย่าง
ทั่วถึงทั้งภายในมหาวิทยาลัยและกับมหาวิทยาลัยภายนอก   

   

 4.2.เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย  ( An Institutional 
Memory )  ที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้ 

   

 4.3 เทคโนโลยีที่ใช้ท าให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้
บริการมากขึ้น เช่น ความต้องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด 
เป็นต้น 

   

 4.4 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของ
ผู้ใช้ 

   

 4.5 มหาวิทยาลัยกระตือรือร้นที่จะน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานสื่อสาร
เชื่อมโยงกันและประสานงานกันได้ดีขึ้น มาใช้ในมหาวิทยาลัย 

  

 4.6 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่
เกิดข้ึนจริง (Real Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

   

                              ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอร์ม 9  แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้   หมวด 5 - การวัดผลการจัดการ
ความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่ามหาวิทยาลัยของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก  1 =มีน้อย   2 =มีระดับปานกลาง    3 =มีในระดับที่ดี     4 = มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ ระดับ 
5.1 มหาวิทยาลัยมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง  การจัดการความรู้กับผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  เช่น  ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ฯลฯ 

  

 5.2 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ   
 5.3 จากตัวชี้วัดในข้อ 5.2   มหาวิทยาลัยสร้างความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดที่
สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย  (เช่น ต้นทุนที่ลดได้ ฯลฯ) กับตัวชี้วัดที่ตีค่าเป็น
ตัวเงินได้ยาก  ( เช่น ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการ
ได้เร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ) 

  

 5.4 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ  ที่มีส่วนส าคัญที่
ท าให้ฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมพูนขึ้น 

  

                              ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
        
4.9    จากแบบฟอร์ม 5-9 ให้น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินหน่วยงานตนเอง มาใช้ในการก าหนดกิจกรรมและ
รายละเอียดต่างๆ ในแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ในแบบฟอร์ม 11 และ 12  
 
4.10   เพ่ือให้การจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มีประสิทธิผลมากขึ้น  ให้หน่วยงานประเมิน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ส าหรับการวางระบบการจัดการความรู้ และการน าระบบไป
ปฏิบัติ     แล้วให้หน่วยงานระบุ มา  5  ปัจจัยหลัก เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ( KM 
Action Plan) ให้สามารถน าระบบไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในหน่วยงาน 
 
4.11  การจัดท าแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) ควรจะพิจารณาการเชื่อมโยงกับข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอไปแล้ว หรือที่อยู่ในช่วง
ก าลังปฏิบัติ   
    4.11.1  KM Team  ต้องประกอบด้วยใคร  ต าแหน่งงานใด หน่วยงานใด เพ่ือมาช่วยใน การท าตามเป้าหมาย 
KM  ที่เลือกไว้    ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง การจัดแบ่งงานและหน้าที่   เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของ
แผนผังโดยรวมของมหาวิทยาลัย  
   4.11.2  ถ้าเรื่องใดต้องได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อ บุคลากร 
   4.11.3  ถ้าเรื่องใดต้องการใช้เทคโนโลยี เช่น ด้าน IT ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเทคโนโลยี 
 
4.12  การจัดท าแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan)  ควรจะก าหนดวันเวลาเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้ไว้ด้วย 
    4.12.1 วันเวลาที่ผู้บริหารระดับสูงสุด, CKO และทีมงาน KM  ประชุมทบทวนร่วมกันเป็นช่วงระยะเวลาตาม
ความเหมาะสม 
    4.12.2 วันเวลาทีข่้าติดตามผลการด าเนินงานตาม  KM Action Plan  โดย 
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            คณะ/ส านัก/สถาบัน จะต้องจัดเตรียมเนื้อหาเพ่ือไว้รายงานความคืบหน้าของผลงานเป็นระยะ
ตามความเหมาะสมภายใน ปีการศึกษา 2556   และรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
แบบฟอร์ม ส าหรับใช้จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  
 จากแบบฟอร์ม 5-9 ให้น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินหน่วยงานตนเอง และการก าหนดปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จ (Key Success Factor) มาใช้ในการก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดต่างๆ ในแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan)ในแบบฟอร์ม 10 และ 11 ตามล าดับ 

 แบบฟอร์ม 10 เป็นแผนการจัดการความรู้ ในส่วนของการก าหนดกระบวนการจัดการความรู้ (KM 
Process) เพ่ือให้การจัดท าการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปอย่างมีระบบ 

 แบบฟอร์ม 11 เป็นแผนการจัดการความรู้ ในส่วนของการก าหนดปัจจัยแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ที่จะ
ท าให้การจัดการความรู้เกิดขึ้นได้และมีความยั่งยืน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) เพ่ือให้กระบวนการจัดการความรู้ หมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  

 
แบบฟอร์ม 10 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM 
Process) 
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………… 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งช้ีความรู ้         
2 การสร้างและ

แสวงหาความรู ้
        

3 การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ 

        

4 การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู ้

        

5 การเข้าถึง
ความรู ้

        

6 การแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ความรู ้

        

7 การเรยีนรู ้         
ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ............................... (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอร์ม 11 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………….. 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ ์
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

        

2 การสื่อสาร         
3 กระบวนการ

และเครื่องมือ 
        

4 การเรยีนรู ้         
5 การวัดผล         
6 การยกย่อง

ชมเชยและการ
ให้รางวัล 

        

                      ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ..................................................... (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
เมื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan) ตามแบบฟอร์ม 10 -11 เรียบร้อยแล้ว ให้มหาวิทยาลัยจัดท า
แบบฟอร์ม 12เพ่ือสรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ดังนี้ 
แบบฟอร์ม 12  สรุปงบประมาณการด าเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้                          
ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย KM (Desired State) :………………………………………………………………………………………… 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………… 

ล าดับ 
กิจกรรมตามแผนการจัดการ

ความรู้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ. …… 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                           ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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บทที่ 5 : การก าหนดโครงสรา้งทีมงาน KM 
โครงสร้างทีมงาน  KM 

 
 
1. การประกาศแต่งตั้งโครงสร้างทีมงาน KM   ขอให้ระบุถึง   ชื่อ-นามสกุล,  ต าแหน่งงาน  และหน่วยงานที่สังกัด
อยู่ตามผังมหาวิทยาลัยปัจจุบัน  พร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกต าแหน่ง 
 
2. ทีมงาน KM  ที่ต้องด าเนินการตามเป้าหมาย KM  ที่เลือกไว้   ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง การจัดแบ่งงาน
และหน้าที ่ ใน Blueprint  for Changeเพ่ือให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
 
3. การพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM  เพ่ือจะมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการ
ด าเนินการตามเป้าหมาย  KM  ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนนั้น  มีกลุ่มบุคลากรที่ควรพิจารณาดังนี้คือ 
3.1. ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM 
3.2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM  (Work Process Owner)  ควรประกอบด้วย  ผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานนั้น, ผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น 
3.3. หน่วยข้ามสายงาน  (Cross Functional Unit)  ที่ต้องเกี่ยวข้อง และ/หรือ  มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการ
ด าเนินการตามเป้าหมาย  KM  เช่น หน่วยงาน  IT, ทรัพยากรบุคคล, สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณา
ภาพรวมค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย  ฯลฯ ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น , ตัวแทน
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน 
3.4. หน่วยงาน /บุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดต้องการมอบหมาย 
 
4. กรณีที่การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  มีความจ าเป็นและสามารถจะจัดสรรงบประมาณได้  เพ่ือจะน า
เทคโนโลยีด้าน IT มาใช้  ควรจะมีหน่วยงาน IT เข้าร่วมทีมงาน KM ด้วย 

หัวหน้า 

ทีมงาน 

ที่ปรึกษา 

เลขานุการ 

- ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร  
- ให้ค าปรึกษาแนะน าและรว่มประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะท างาน 

- จัดท าแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อน าเสนอประธาน 
- รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน 
- ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
- ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน 

- ด าเนินการตามแผนงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- จัดท ารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
- เป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรู้ 
- เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้ 

ประธาน 
(CKO) 

- ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการ 
  และอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับคณะท างาน 

- นัดประชุมคณะท างานและท ารายงานการประชุม 
- รวบรวมรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 
- ประสานงานกับคณะทีมงานและหัวหน้า 
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ภาคผนวก  ก 
 

รายการเอกสารที่ต้องส่งมอบให้งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
1. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) พร้อมรายละเอียดหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 
2. แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  
3. แบบฟอร์ม 2 การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM  (KM Focus Area)  
4. แบบฟอร์ม 3 เป้าหมาย KM  (Desired State) 
5. แบบฟอร์ม 4 Check List  ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM  (Desired 

State)            
6. แบบฟอร์ม 5 – 9 แบบประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 1 –  หมวด 5 
7. แบบฟอร์ม 10-11 : แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) 
8. แบบฟอร์ม 12 : สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
9. รายชื่อผู้มีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกขอบเขต KM  เป้าหมาย KM และการประเมินหน่วยงานตนเองเรื่องการจัดการ

ความรู้ 
10. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/ส านัก/สถาบันและ

มหาวิทยาลัยที่ได้คัดเลือกไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  เฉพาะส่วนที่ได้น ามาจัดการความรู้ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา 

 
หมายเหตุ   เอกสารตามข้อ 1 ถึง 9 ต้องมีผู้บริหารระดับสูงสุด และ CKO ลงนามรับรองโดยต้องส่งตรงตาม
ก าหนดการส่งมอบงาน  และได้กรอกรายละเอียดของเอกสารทั้งหมดครบถ้วน  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ก่อน
จัดส่ง ให้ผู้ประเมินได้ตรวจสอบ  และรายงานในระบบ CHE QA Online 
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ภาคผนวก ข - แบบฟอร์ม 

 
 

                                                                                                           หน้า 
1. บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                                    

…..                                                                                                               
    - ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)                                        ….. 
     พร้อมรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ 
2. ขอบเขต KM  (KM Focus Area)                                                                                     …. 
3. เป้าหมาย KM (Desired State)                                                                                       …. 
4. การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้  และสรุปผลการประเมินตนเอง                                     …. 
5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)                                                                     …. 
6. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)                                                                         …. 
7. งบประมาณการด าเนินงานการจัดการความรู้                                                                       …. 
ภาคผนวก : ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตร์                    …. 
ทีค่ณะได้เลือกไว้ 
 

1. บทสรุปผู้บริหาร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 

  
แผนการจัดการความรู้แผนการจัดการความรู้  

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้   

ตามยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ การบรหิารและการจัดการ 
  

จัดท าโดยจัดท าโดย  
  

คณะคณะ//ส านักส านัก//สถาบนัสถาบนั  ………………………………..  

วันที่ วันที่ ……..  //  ……....  //  …………  
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1.1 ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)  
     พร้อมรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ 

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

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

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

1.2 ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   
 ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดประกอบด้วย 

            1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

         3…………………………………………………………………………..          
           …………………………………………………………………………..     
  ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2556 
     (ได้คะแนนสูงสุด) คือ   …………………………………………………………………… 

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

 
 
1.3 เป้าหมาย KM (Desired State) 
 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในปีการศึกษา 2556ประกอบด้วย 
            1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

         3…………………………………………………………………………..          
 เป้าหมาย KM (Desired State) เพียงเป้าหมายเดียว ที่ทีมงานจะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี

การศึกษา 2556คือ ……………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

1.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   
       ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM  
       ที่เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในมหาวิทยาลัย  คือ 
           1.  ………………………………………………………………………….. 
           2.  ………………………………………………………………………….. 

         3…………………………………………………………………………..          
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แบบฟอร์ม 1 ขอบเขตของคณะ/ส านัก/สถาบัน.......................................................................... 

ขอบเขตย่อย KM ที ่
(KM Focus Areas) 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

 นักศึกษา 
คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ 

ประชาชน/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

มหาวิทยาลัย 
ชุมชน/
ท้องถิ่น 

ขอบเขตหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF 
1. ………………………………… 2. ……… 1……………… 1.……………... 1.…………. 1.…………. 
ขอบเขตหลักที่ 2 การเขียนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุนภายในและภายนอก 

2. ………………………………… 
2.1 ………….. 
2.2 ………….. 

2.1 …...……… 2.1 .………… 
2.1…….. 
2.2 ……. 

2.1…….. 

ขอบเขตหลักที่ 3 การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

3. ………………………………… 3.1………….. 
3.1 ………..… 
3.2 ………… 

3.1 .………… 3.1…….. 3.1…….. 

ขอบเขตหลักที่ 4 การเขียนผลงานวิชาการ 

4. ………………………………… 4.1 …..……… 4.1 ……..…… 
4.1 .………… 
4.2 …………. 

4.1…….. 4.1…….. 

ขอบเขตหลักที่ 5 การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 
n. ………………………………… n. …………… n. …….……… n. ….………… n. ……... n. ……... 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด ) 
 
 
แบบฟอร์ม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน ………………………….. 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต 
KM ที ่…. 

ขอบเขต KM  
ที ่... 

ขอบเขต KM  
ที ่... 

ขอบเขต KM  
ที่ ... 

ขอบเขต KM  
ที ่... 

1.สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร ์      
2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชดัเจน (เป็นรูปธรรม)      
3.มีโอกาสท าได้ส าเรจ็สูง      
4.ต้องท า  คนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย
ต้องการ 

     

5.ผู้บริหารให้การสนับสนุน      
6.เป็นความรู้ที่ต้องจดัการอย่างเรง่ด่วน      
7……………………………      
8.<อื่นๆ เพิ่มเตมิได้ ตามความเหมาะสม>      

รวมคะแนน      
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มากที่สุด = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลีย่นตามความ
เหมาะสมได>้ 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )    
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แบบฟอร์ม 3  เป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่วยงาน ………………………….. 
 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  ………………………...………...…………………………….… 
 

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

………………………………… 

เป้าหมาย KM ที่  ….......….………..…………………………. 
 

………………………………… 

...…………………..……………………………………………. 
 

………………………………… 

เป้าหมาย KM ทีม่หาวิทยาลัยต้องการท าคือ เป้าหมาย KM ที ่xx   
……….…………………………………………………………. 

 ………………………………… 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……………………………………  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )   
 
แบบฟอร์ม 4  Check List  ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM  
(Desired State)            
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………..…วันที่ :……/………/……… 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM : ………………………………………………………………………… 
ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง 
1.1 กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM  
1.2 ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM  

1.3 
กระบวนงานไหนบ้าง  เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM  และ สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ด้วย 

 

1.4 
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM  และสอด คล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ด้วย 

 

1.5 คิดเป็นจ านวน กระบวนงานและขัน้ตอน เท่าไร  

1.6 
อะไรคือตัวช้ีวัดของกระบวนงาน  ที่เช่ือมโยงกับเป้าหมาย KM  และ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน ด้วย 

 

2. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย  
2.1 หน่วยงานไหนของมหาวิทยาลัย  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K. 
2.2 ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลีย่น/Sharing  K.  
2.3 คิดเป็นจ านวนคนเท่าไรที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/Sharing  K.  
2.4 หน่วยงานไหนของมหาวิทยาลัย ที่ต้องเรียนรู้ /Learning  K.  
2.5 ใครบ้างในหน่วยงานท่ีต้องเรียนรู้ / Learning K.  
2.6 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไรทีต่้องเรียนรู้ /Learning K.  
3. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บริการ / Outsource) 
3.1 มหาวิทยาลยัไหนท่ีต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
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แบบฟอร์ม 4  Check List  ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM  
(Desired State)            
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………..…วันที่ :……/………/……… 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM : ………………………………………………………………………… 
ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
3.2 ใครบ้างในมหาวิทยาลยัที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน /Sharing  K.  
3.3 คิดเป็นจ านวนคนเท่าไรที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/Sharing K.  
3.4 มหาวิทยาลยัไหน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
3.5 ใครบ้างในมหาวิทยาลยั  ที่ต้องเรยีนรู้ / Learning  K.  
3.6 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
4. ความรู้ที่จ าเป็น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 

4.1 
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจดัการความรู ้ เพื่อปรับ
ใหท้ันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ท าได้) 

 

4.2 
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไมต่้องปรับอีกเลย (ระบุ
มาทั้งหมดเท่าที่ท าได้) 

 

4.3 
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจดัการความรู ้ เพื่อปรับ
ให้ทันสมัยกับกาลเวลา  และอยู่กบัใครบ้าง  (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ท า
ได้) 

 

4.4 
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไมต่้องปรับอีกเลย  และ
อยู่กับใครบ้าง  (ระบุมาทั้งหมดเทา่ที่ท าได้) 

 

4.5 จากข้อ 4.1, 4.2 ความรู ้ EK อะไรบ้าง ที่เราม ี และ เรายังไม่ม ี  
4.6 จากข้อ 4.3, 4.4 ความรู ้ TK อะไรบ้าง ที่เราม ี และ เรายังไม่ม ี  
                                 ผูท้บทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอร์ม 5  แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่ามหาวิทยาลัยของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก  1 =มีน้อย   2 =มีระดับปานกลาง    3 =มีในระดับที่ดี     4 = มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ 
สิ่งท่ีมีอยู่ / ท า

อยู่ 
ระดับ 

 1.1.มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการ
ความรู้  เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู้   เช่นมหาวิทยาลัยยังขาดความรู้ที่จ าเป็นต้องมี หรือ
มหาวิทยาลัยไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้ ไม่ทราบว่า
คนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

   

 1.2.มหาวิทยาลัยมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
มหาวิทยาลัยที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)  อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

  

 1.3  ทุกคนในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ  ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ   ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
(บริการหรือด าเนินงานท่ีคล้ายคลึงกัน ) และจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน
โดยสิ้นเชิง 

  

 1.4  มหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ  ซึ่งรวมถึงการเขียน 
Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร  และการจัดท าข้อสรุปบทเรียนที่ได้รับ (Lessons 
Learned) 

   

 1.5  มหาวิทยาลัยเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ ที่อยู่ในตัว
บุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้
และทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

  

                               ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอร์ม 6  แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้  หมวด 2 - ภาวะผู้น า 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่ามหาวิทยาลัยของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่
ในระดับใด   
 0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก  1 =มีน้อย   2 =มีระดับปานกลาง    3 =มีในระดับที่ดี     4 = มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 2  ภาวะผู้น า สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ ระดับ 
 2.1 ผู้บริหารก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในมหาวิทยาลัย    
 2.2  ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset)  ที่สามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยได้  และมีการจัดท ากลยุทธ์ที่ชัดเจน  เพื่อน าสินทรัพย์
ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ (เช่น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น  
ให้บริการได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ  สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น) 

  

 2.3 มหาวิทยาลัยเน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากร   เพื่อส่งเสริม Core Competencies 
เดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้น และพัฒนา Core Competencies ใหม่ๆ  (Core 
Competencies หมายถึง ความเก่งหรือความสามารถเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย) 

  

 2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย  เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยใช้ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล  และให้ผลตอบแทนบุคลากร 

  

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

แบบฟอร์ม 7  แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 3 - วัฒนธรรมในเรื่องการ
จัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่ามหาวิทยาลัยของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก  1 =มีน้อย   2 =มีระดับปานกลาง    3 =มีในระดับที่ดี     4 = มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ ระดับ 
 3.1 มหาวิทยาลัยส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร     
 3.2 พนักงานในมหาวิทยาลัยท างาน  โดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน   
 3.3 มหาวิทยาลัยตระหนักว่า  วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้  คือ การสร้าง หรือ
เพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 3.4 มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการ
ท างาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

  

 3.5 ทุกคนในมหาวิทยาลัยถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทุกคน    
                              ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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 แบบฟอร์ม 8  แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้   หมวด 4 - เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่ามหาวิทยาลัยของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก  1 =มีน้อย   2 =มีระดับปานกลาง    3 =มีในระดับที่ดี     4 = มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ ระดับ 
 4.1.เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสื่อสารและเช่ือมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและกับมหาวิทยาลัยภายนอก   

   

 4.2.เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย  ( An Institutional Memory )  
ที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้ 

   

 4.3 เทคโนโลยีที่ใช้ท าให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้บริการมากขึ้น 
เช่น ความต้องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เป็นต้น 

   

 4.4 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้    
 4.5 มหาวิทยาลัยกระตือรือร้นที่จะน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานสื่อสารเช่ือมโยงกันและ
ประสานงานกันได้ดีขึ้น มาใช้ในมหาวิทยาลัย 

  

 4.6 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดขึ้นจริง 
(Real Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

   

                              ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
 
แบบฟอร์ม 9  แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้   หมวด 5 - การวัดผลการจัดการ
ความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่ามหาวิทยาลัยของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด   
 0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก  1 =มีน้อย   2 =มีระดับปานกลาง    3 =มีในระดับที่ดี     4 = มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ ระดับ 
5.1 มหาวิทยาลัยมีวิธีการที่สามารถเช่ือมโยง  การจัดการความรู้กับผลการด าเนินการที่
ส าคัญของมหาวิทยาลัย  เช่น  ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการพฒันามหาวิทยาลยั ฯลฯ 

  

 5.2 มหาวิทยาลยัมีการก าหนดตวัช้ีวัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ   
 5.3 จากตัวช้ีวัดในข้อ 5.2   มหาวิทยาลัยสร้างความสมดุลระหว่างตัวช้ีวัดที่สามารถตีค่า
เป็นตัวเงินได้ง่าย  (เช่น ต้นทุนท่ีลดได้ ฯลฯ) กับตัวช้ีวัดทีต่ีค่าเป็นตัวเงินได้ยาก  ( เช่น 
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการได้เร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร 
ฯลฯ ) 

  

 5.4 มหาวิทยาลยัมีการจัดสรรทรพัยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ  ที่มีสว่นส าคัญที่ท าให้
ฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยเพิม่พูนข้ึน 

  

                             ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัต ิ: ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอร์ม 10 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM 
Process) 
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………… 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งช้ีความรู ้         
2 การสร้างและ

แสวงหาความรู ้
        

3 การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ 

        

4 การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู ้

        

5 การเข้าถึง
ความรู ้

        

6 การแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ความรู ้

        

7 การเรียนรู้         
ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

 
แบบฟอร์ม 11 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………….. 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

        

2 การสื่อสาร         
3 กระบวนการ

และเครื่องมือ 
        

4 การเรยีนรู ้         
5 การวัดผล         
6 การยกย่อง

ชมเชยและการ
ให้รางวัล 

        

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ....................................(CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอร์ม 12  สรุปงบประมาณการด าเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้                          
ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย KM (Desired State) :………………………………………………………………………………………… 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………… 

ล าดับ 
กิจกรรมตามแผนการจัดการ

ความรู้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ. …… 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                           ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่   ๑๗ /๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ 
------------------------------------ 

เพ่ือให้ การบริหารและการด าเนินงานการจัดการความรู้ในองค์การ (Knowledge Management 
: KM) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาศัยอ านาจตามความพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตราที่ ๘ รวมถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และมาตรฐานที่ 
๓ ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้ก าหนดการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยทุกองค์การต้องถือปฏิบัติ นั้น  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

๑. ผู้บริหารจัดการความรู้  ได้แก่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หน้าที่ 
 พิจารณาอนุมัติก าหนดขอบเขต  เป้าหมายและแนวทางการจัดการความรู้และแผนการจัดการ

ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
๒. คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ 
 ๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตและวิชาการ   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รองประธานกรรมการ 

 ๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม   กรรมการ 
 ๒.๔ คณบดีคณะครุศาสตร์       กรรมการ 
 ๒.๕ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ 
 ๒.๖ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
 ๒.๗ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ 
 ๒.๘ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร     กรรมการ 
 ๒.๙ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     กรรมการ 
 ๒.๑๐ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
 ๒.๑๑ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
 ๒.๑๒ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   กรรมการ 
 ๒.๑๓ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 
 ๒.๑๔ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
 ๒.๑๕ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 
 ๒.๑๖ อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ     กรรมการ 

ส าเนาต้นฉบับ 
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 ๒.๑๗ อาจารย์ภาคย์  พราหมณ์แก้ว    กรรมการ 
๒.๑๘ อาจารย์มธุรส  ปราบไพรี     กรรมการ 
๒.๑๙ อาจารย์จารุต  บุศราทิจ     กรรมการ 

 ๒.๒๐ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ
 ๒.๒๑ นางสาวสวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๒ นางสาวน้ าฝน  แสงอรุณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

โดยมีหน้าที่   
๑) ก าหนดนโยบาย การจัดท าแผน และเป้าหมายการบริหารจัดการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุร ีให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
๒) ด าเนินงานตามนโยบาย และแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
๓) ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๔) ประสานงาน และด าเนินงานตามประเด็นการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับ 

มอบหมาย 
๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 

ทั้งนี้   ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  และให้ยกเลิกค าสั่ งที่ ๑๒๑/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

 
   สั่ง   ณ   วันท่ี     ๗   มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗      
 
 
 
 

                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวตั    กลิ่นงาม) 
                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 


