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ค ำน ำ 

 

คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ กระบวนกำรรับสมัคร และแนะแนวกำรรับสมัครนักศึกษำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) แบ่งปันประสบกำรณ์ท ำงำน และ 3) น ำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรรับสมัคร กำรแนะแนว
และประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
ที่วำงไว้ ทั้งนี้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในครั้งนี้ได้จำกกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์แนะแนว กำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรรับสมัครนักศึกษำจำกกำรปฏิบัติจริง ส่งผลให้ประสพผลส ำเร็จ และน ำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจำก
กำรปฏิบัติจริง และเห็นผลส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำนของผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง   ประกอบด้วยอำจำรย์แนะแนวจำกคณะ ประโยชน์จำกกำรจัดกำรควำมรู้ครั้งนี้ทีมผู้จัดท ำ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะมีประโยชน์ต่อกำรน ำเสนอแนวปฏิบัติเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนจริงต่อกำรแนะแนวและ
ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำ ส ำหรับผู้สนใจ ทั้งใน และนอกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ตลอดจน
หน่วยงำนที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้น ำไปเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ขอขอบคุณทีมแนะแนว และประชำสัมพันธ์ของทุกคณะที่ให้ควำมร่ วมมือในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์อันมีค่ำนี้เพื่อนไปสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดี และเพ่ือปรับปรุงงำนในอนำคตต่อไป 

 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

3 มีนำคม 2565 
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บทที่ 1 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของโครงกำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนหลัก ที่
ท ำหน้ำที่ ประสำนงำนและให้บริกำรด้ำนกำรผลิตบัณฑิตของแต่ละคณะ และหน่วยงำนภำยนอก ทั้งนี้พันธกิจ
ในกำรให้บริกำรและกำรประสำนงำนเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ส ำคัญในกำรด ำเนินกำรกับผู้ที่มีส่วนร่วมได้เสีย 
ประกอบด้วยนักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง บุคลำกรในมหำวิทยำลัย ผลส ำเร็จของกำรบริกำรคือ ควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร กำรแนะแนว และกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครเป็นกลไกส ำคัญในกำรได้มำซึ่งนักศึกษำให้
ได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ภำยในคุณสมบัติและประกำศที่มหำวิทยำลัยตังไว้รวมไปถึงวิธีกำรบริหำรจัดกำรให้
นักเรียนกลำยมำเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย  สำมำรถเรียนในสำขำวิชำที่สมัครไว้จนส ำเร็จกำรศึกษำ เป็น
บัณฑิตออกไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ นโยบำยที่ส ำคัญประกำรหนึ่งก็คือ กำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
แก่นักเรียนในทุกภูมิภำคได้มีโอกำสได้เข้ำถึงกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำมำกขึ้น อีกทั้งเป็นกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำล อีกทั้งเป็นกำรสนับสนุนและพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำล ในกำรกระจำยโอกำสในเยำวชนในทุกภูมิภำค ได้รับกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ปัจจุบัน กำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ ตลอดจนผู้ปกครองมีทำงเลือก
มำกมำย ในกำรเลือกศึกษำต่อในคณะ สำขำวิชำต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งมีจ ำนวนมำก 
ท ำให้เกิดภำวกำรณ์แข่งขันในกำรใช้กลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์เพื่อโน้มให้นักเรียน นักศึกษำ และผู้ปกครอง
ตัดสินใจเลือกสมัครเข้ำศึกษำต่อในสถำบันนั้น ๆ กำรแนะแนวกำรศึกษำเป็นวิธีกำรหนึ่งที่สำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยได้โดยตรง ผู้รับข่ำวสำรสำมำรถสื่อสำรได้ 2 ทำง อย่ำงทันที หรือ สำมำรถสอบถำมกับอำจำรย์
ผู้ให้ข้อมูลได้โดยตรงผ่ำนช่องทำงออนไลน์ส่วนตัว หรือช่องทำงเฉพำะสำขำวิชำที่ต้องกำรข้อมูล ซึ่งเป็นผลต่อ
กำรตัดสินใจ 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร  กำรจัดกำรควำมรู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1.2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 1.2.2 เพื่อแบ่งปันประสบกำรณ์ 

 1.2.3 เพื่อหำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรแนะแนวและประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำ 

 1.2.4 เพื่อเผยแพร่สู่สำธำรณะชน  

 1.3 กรอบเวลำ มีนำคม 2564 

 1.4 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม หน่วยรับสมัครนักศึกษำ งำนส่งเสริมวิชำกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุร ี
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บทที่ 2 

งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการความรู้ 

(Knowledge  Management) 

  

 งำนวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกระบวนกำรที่ด ำเนินร่วมกัน โดยผู้ปฏิบัติงำนใน
องค์กร หรือหน่วยงำนย่อยขององค์กร เพื่อสร้ำงและใช้ควำมรู้ในกำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่ำเดิม กำร
จัดกำรควำมรู้ ควำมหมำยนี้จึงเป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงำน ไม่ใช่กิจกรรมของนักทฤษฎี นักวิชำกำรหรือนัก
ทฤษฎีอำจเป็นประโยชน์ในฐำนะแหล่งควำมรู้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกระบวนกำรที่เป็นวงจร สม่ ำเสมอ 
เป้ำหมำย คือ กำรพัฒนำงำนและพัฒนำคน โดยมีควำมรู้เป็น มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือ  

2.1 การจัดการความรู้ หรือเคเอ็ม (KM = Knowledge Management) คือ กำรรวบรวมองค์
ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผล
ให้องค์กรมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด  

โดยที่ควำมรู้มี 2 ประเภท คือ 1) ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ 
พรสวรรค์หรือสัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆ เป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอด
ออกมำเป็นค ำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำย เช่น ทักษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือ หรือกำรคิดเชิงวิเครำะห์ 
บำงครั้ง จึงเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบนำมธรรม 2) ควำมรู้ที่ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถ
รวบรวม ถ่ำยทอดได้ โดยผ่ำนวิธีต่ำง ๆ เช่น กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำง ๆ และบำงครั้ง
เรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ระบุว่ำกำรจัดกำรควำมรู้สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 4 
ประกำร ได้แก่ 1) บรรลุเป้ำหมำยของงำน 2) บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน 3) บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
องค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 4) บรรลุควำมเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ควำมเอื้ออำทรระหว่ำงกันในที่ท ำงำน 

กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 6 ประกำรต่อควำมรู้ ได้แก่ 1) กำรก ำหนดควำมรู้หลักที่จ ำเป็น
หรือส ำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 2) กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร 3) กำรปรับปรุง ดัดแปลง 
หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วน ให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของตน 4) กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกำรงำนของตน 5) 
กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมควำมรู้” 
ออกมำบันทึกไว้ 6) กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้” และ “แก่นควำมรู้” ส ำหรับไว้ใช้งำน และปรับปรุงเป็นชุด
ควำมรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมำกขึ้น เหมำะต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น  

โดยที่กำรด ำเนินกำร 6 ประกำรนี้บูรณำกำรเป็นเนื้อเดียวกัน ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งควำมรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ใน
รูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่ำงอื่นที่เข้ำใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และควำมรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
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(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ควำมเช่ือ ค่ำนิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วน
อื่นๆ ของร่ำงกำย (ทักษะในกำรปฏิบัติ) กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ ำนวนหนึ่งท ำร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ท ำโดยคนคนเดียว เนื่องจำกเชื่อว่ำ “จัดกำรควำมรู้” จึงมีคนเข้ำใจผิด เริ่มด ำเนินกำรโดยรี่เข้ำไปที่
ควำมรู้ คือ เริ่มที่ควำมรู้ นี่คือควำมผิดพลำดที่พบบ่อยมำก กำรจัดกำรควำมรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งำนหรือ
เป้ำหมำยของงำน  

เป้ำหมำยของงำนที่ส ำคัญ คือ กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ ที่เรียกว่ำ Operation 
Effectiveness และนิยำมผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) กำรสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้ง
กำรสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ สนองตอบควำมต้องกำรของเจ้ำของกิจกำรหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบ
ควำมต้องกำรของพนักงำน และสนองตอบควำมต้องกำรของสังคมส่วนรวม 2) กำรมีนวัตกรรม (Innovation) 
ทั้ งที่ เป็นนวัตกรรมในกำรท ำงำน และนวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำร 3) ขีดควำมสำมำรถ 
(Competency) ขององค์กร และของบุคลำกรที่พัฒนำขึ้น ซึ่งสะท้อนสภำพกำรเรียนรู้ขององค์กร และ 4) 
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ซึ่งหมำยถึงสัดส่วนระหว่ำงผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป กำรท ำงำนที่ประสิทธิภำพสูง 
หมำยถึง กำรท ำงำนที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมำกหรือคุณภำพสูง  

เป้ำหมำยสุดท้ำยของกำรจัดกำรควำมรู้ คือ กำรที่กลุ่มคนที่ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน มีชุดควำมรู้ของ
ตนเอง ที่ร่วมกันสร้ำงเอง ส ำหรับใช้งำนของตน คนเหล่ำนี้จะสร้ำงควำมรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลำ โดยที่กำร
สร้ำงนั้นเป็นกำรสร้ำงเพียงบำงส่วน เป็นกำรสร้ำงผ่ำนกำรทดลองเอำควำมรู้จำกภำยนอกมำปรับปรุงให้เหมำะ
ต่อสภำพของตน และทดลองใช้งำน จัดกำรควำมรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเฉพำะหรือเกี่ยวกับเรื่องควำมรู้ 
แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภำษำวิชำกำรเรียกว่ำ บูรณำกำรอยู่กับทุกกิจกรรมของกำรท ำงำน และที่
ส ำคัญตัวกำรจัดกำรควำมรู้เองก็ต้องกำรกำรจัดกำรด้วย  

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 3 ประเด็น  

- งาน พัฒนำงำน  

- คน พัฒนำคน  

- องค์กร เป็นองค์กรกำรเรียนรู ้ 

ควำมเป็นชุมชนในที่ท ำงำน กำรจัดกำรควำมรู้จึงไม่ใช่เป้ำหมำยในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรำงข้อที่ 1 ของ
กำรจัดกำรควำมรู้ เมื่อไรก็ตำมที่มีกำรเข้ำใจผิด เอำกำรจัดกำรควำมรู้เป็นเป้ำหมำย ควำมผิดพลำดก็เริ่มเดิน
เข้ำมำ อันตรำยที่จะเกิดตำมมำคือ กำรจัดกำรควำมรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นกำรด ำเนินกำรเพียงเพื่อให้ได้ ชื่อ
ว่ำมีกำรจัดกำรควำมรู้ กำรริเริ่มด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ แรงจูงใจ กำรริเริ่มด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เป็นก้ำว
แรก ถ้ำก้ำวถูกทิศทำง ถูกวิธี ก็มีโอกำสส ำเร็จสูง แต่ถ้ำก้ำวผิด ก็จะเดินไปสู่ควำมล้มเหลว ตัวก ำหนดที่ส ำคัญ
คือแรงจูงใจในกำรริเริ่มด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้  

การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย  

สัมมำทิฐิ : ใช้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุควำมส ำเร็จและควำมมั่นคงในระยะยำว  

กำรจัดทีมริเริ่มด ำเนินกำร  
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กำรฝึกอบรมโดยกำรปฏิบัติจริง และด ำเนินกำรต่อเนื่อง  

การจัดการระบบการจัดการความรู้  

 

แรงจูงใจในกำรริเริ่มด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ แรงจูงใจแท้ต่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ คือ 
เป้ำหมำยที่งำน คน องค์กร และควำมเป็นชุมชนในที่ท ำงำนดังกล่ำวแล้ว เป็นเงื่อนไขส ำคัญ ในระดับที่เป็น
หัวใจสู่ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ แรงจูงใจเทียมจะน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้แบบเทียม และ
ไปสู่ควำมล้มเหลวของกำรจัดกำรควำมรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ในสังคมไทย มี
มำกมำยหลำยแบบ ที่พบบ่อยที่สุด คือ ท ำเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ำท ำ ท ำเพรำะถูกบังคับตำมข้อก ำหนด ท ำตำม
แฟชั่นแต่ไม่เข้ำใจควำมหมำย และวิธีกำรด ำเนินกำร จัดกำรควำมรู้อย่ำงแท้จริง  

องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  

1.“คน” เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่สุดเพรำะเป็นแหล่งควำมรู้ และเป็นผู้น ำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

2.“เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสำมำรถค้นหำ จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงง่ำย 
และรวดเร็วขึ้น  

3.“กระบวนการความรู้” เป็นกำรบริหำรจัดกำร เพื่อน ำควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท ำให้เกิดกำร
ปรับปรุง และนวัตกรรม  

องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณำกำรอย่ำงสมดุล กำรจัดกำรควำมรู้ของกรมกำรปกครอง 
จำกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำขกำร
ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและเหมะสมต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้
ร่วมกัน ขอบเขต KM ที่ได้มีกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมส ำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ กำรจัดกำรองค์ควำมรู้
เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเชิงบูรณำกำร และได้ก ำหนดเป้ำหมำย (Desired State) ของ KM ที่จะ
ด ำเนินกำรในปี 2549 คือ มุ่งเน้นให้อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ เป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
เชิงบูรณำกำรในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม คือ อ ำเภอ/กิ่ง
อ ำเภอ มีข้อมูลผลส ำเร็จ กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเชิงบูรณำกำรในศูนย์ปฏิบัติกำรฯ ไม่น้อยกว่ำศูนย์ละ 1 
เรื่อง และเพื่อให้เป้ำหมำยบรรลุผล ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) และกิจกรรม
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีควำมคำดหวังว่ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นส ำคัญสู่กำรปฏิบัติรำชกำรในขอบเขต KM และเป้ำหมำย KM ในเรื่องอื่น ๆ 
และน ำไปสู่ควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป  

(ข้อมูลจำก http://www.thaiall.com/km/indexo.html#km0 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ใหมใ่นหน่วยงำนรำชกำร กำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้ในหน่วยงำนรำชกำร กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำนรำชกำรควรใช้หลัก “พลัง สำม รวมเป็น
หนึ่งเดียว 

  2.2.1 ใชพ้ลังของระบบรำชกำรประจ ำ ซึ่งมกีำรท ำงำนตำมกฎระเบียบ มีรูปแบบที่ชัดเจน 

  2.2.2 ใช้พลังของระบบควำมคิดสร้ำงสรรค”์ มีกำรทดลองรูปแบบใหม่ ๆ ของกำรท ำงำนเป็น
ทีม ท ำงำงำนมุ่งเป้ำในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ภำยใต้แนวคิดของระบบที่ซับซ้อนและต้องปรับตัว 

  2.2.3 ใช้พลังสร้ำงสรรค์ที่มีอยู่ในองค์กร  ในรูปของกำรรวมตัวกันเอง เป็นกลุ่มเชื่อมโยงกับ
ระบบรำชกำรประจ ำ และระบบแห่งกำรสร้ำงสรรค์ ที่เน้นกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำ 
จำกกำรเรียนรู้และจำกกำรท ำงำนที่องค์กร และจำกกำรตรวจจับควำมรู้จำกภำยนอกองค์กรเอำมำปรับใช้ในที่
ท ำงำน 

 2.3 รูปแบบ กำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงง่ำย หลักกำรที่ส ำคญัที่สุดคือ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงง่ำยที่สุด ไม่
เน้นกำรใช้เครื่องมือหรูหรำหรือยุ่งยำก เริ่มจำกกิจกรรมด ีๆ เช่น กำรท ำแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
กิจกรรมกลุ่มสร้ำงสรรค์ในงำนประจ ำที่มีอยู่แล้วภำยในหนว่ยงำนหรือองค์กำร น ำมำจดักำรประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิช่วยกระตุ้น และมีคนช่วยตั้งค ำถำม เพื่อให้กลุ่มเหล่ำนั้นน ำเสนองำนของตนเองอย่ำง
มีชีวิตชีวำ และเกิดกำรเรียนรู้ที่ทรงพลัง 10 ตัวอย่ำงค ำถำมเช่น 

  1) ใชค้วำมรู้อะไรบ้ำงในกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว เอำควำมรู้เหล่ำน้ันมำจำกไหน 

  2) มีใคร หรือ เหตุกำรณ์ใดที่เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดตัวกำรพัฒนำงำนจนเกิด best practice 
อย่ำงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในช่วยเวลำของกำรพัฒนำดังกล่ำวใครบ้ำงที่มีส่วนร่วม  ร่วมอย่ำงไร เกิด
กระบวนกำรอะไรบ้ำงที่เป็นปัจจัยส ำคัญน ำไปสู่ควำมส ำเร็จควำมยำกล ำบำกที่ต้องเผชิญ วิธีแก้ปัญหำ กำร
เอำชนะอุปสรรค์นั้นอย่ำงไร 

  3) วำงแผนทีจ่ะท ำให้ดีขึ้นอย่ำงไร ต้องกำรควำมช่วยเหลืออะไรบ้ำง 

  4) คิดว่ำหน่วยงำนใดบ้ำงที่น่ำจะเรียนรู้จำกกิจกรรมของกลุ่มงำนท่ำนบ้ำง 

  5) มีควำมรู้อะไรบ้ำงที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นหัวใจของกำรจัดกำรควำมรู้และกำร
จัดกำรบรรยำกำศและเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถือเป็นกำรจัดกำรควำมรู้ทั้งสิ้น เช่น
กำรส่งเสริมใหชุ้มชนเกิดนักปฏิบัติ เป็นแหล่งข้อมูลควำมรู้ ให้พนักงำนสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร
ได้อย่ำงสะดวกผ่ำนวิธีกำรด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกำรแนะแนว และกำรตัดสินใจเข้ำศกึษำต่อ 

 กระบวนกำรแนะแนวซึ่งเป็นกระบวนกำรที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ช่องทำงที่จะใช้ควำมสำมำรถของ
ตนที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้มำกที่สุด รู้จักเลือกและตัดสินใจในสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงฉลำด มี
เหตุผล และถูกต้อง งำนแนะแนวมีบทบำทในกำร ซึ่งเป็นโอกำสให้เลือกวิชำเรียนเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้
ด้ำนกำรศึกษำเล่ำเรียน เช่นกำรเลือกโครงกำรที่มีประสิทธิภำพ กำรปรับปรุงบุคลิกภำพ ให้สำมำรถปรับตัวเข้ำ
กับสังคม ให้ควำมผูกพันกับท้องถิ่น ตลอดจนสำมำรถเลือกอำชีพ วิธีกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข ดังนั้น
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กำรเลือกอำชีพ เลือกแผนกำรเรียน เลือกสำขำวิชำเรียน จึงเป็นเรื่องที่สอบ จึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันเมื่อ
นักเรียนมีควำมตั้งใจที่จะประกอบอำชีพใดแล้ว นักเรียนก็มักจะคิดว่ำอำชีพนั้นต้องกำรควำมถนัดทำงใด
เพื่อที่จะให้เป็นไปได้ นักเรียนต้องเลือกเรียนสำขำทีตรงกับอำชีพนั้น ๆ และเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่ตรงตำม
ควำมต้องกำร กำรแนะแนวโดยมีผู้ท ำกำรแนะแนวก็คือ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ประจ ำสำขำวิชำ อำจำรย์
แนะแนว ซึ่งมีบทบำทในกำรแนะน ำ ในกระบวนกำรตัดสินใจในกำรเลือกสำขำวิชำที่ศึกษำต่อให้กับนักเรียน
นักศึกษำได้รู้แนวทำงที่จะใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมที่ตนอยู่รู้จักเลือก
ตัดสินใจในสิ่งต่ำง ๆ  ได้อย่ำงถูกต้องและมีเหตุผล เช่นกำรแนะแนวในกำรเลือกสำขำวิชำ สถำนที่เรียน กำร
ช่วยแก้ปัญหำต่ำง ๆ กำรคบเพื่อน กำรด ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง (ปิยะ รัตน์รื่นภำคพจน์ 2538 , บทคัดย่อ 5-7)ได้
กล่ำวถึงองค์ประกอบที่อธิบำยในโอกำสกำรเข้ำศึกษำของนักเรียนดังนี้ 

1. กำรที่ครอบครัวมีสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ดี ก็จะส่งผลให้นักเรียน มีโอกำสในกำรเรียน
ต่อที่มำกขึ้นได้ กล่ำวคือ เด็กที่มำจำกครอบครัวที่มีฐำนะดี บิดำ มำรดำประกอบอำชีพที่มีเกียรติและอยู่ในกลุ่ม
คนชั้นสูง จะช่วยกระตุ้นให้เด็กอยำกที่จะ ศึกษำต่อตลอดจนมีฐำนะที่เอื้ออ ำนวยให้สำมำรถเรียนต่อได ้

 2. นักเรียนที่มีสติปัญญำสูงก็จะส่งผลให้นักเรียนมีโอกำสในกำรเรียนต่อที่มำก  ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจำก
ระบบกำรคัดเลือกคนเข้ำเรียนต่อยังใช้ระบบกำรสอบแข่งขัน ดังนั้น  ระดับสติปัญญำของนักเรียนจึงมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 3. นักเรียนทีมี่ภูมลิ ำเนำอยู่ในชุมชน ท้ังน้ีเน่ืองจำก จำกประสบกำรณ์ทำง กำรศึกษำจะพบว่ำในเมือง
ใหญ่ ๆ มีสถำบันกำรศึกษำตั้งอยู่มำกกว่ำรวมทั้ง สำธำรณูปโภค ระบบกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ที่ดีกว่ำจึงท ำให้มี
โอกำสทำงกำรศึกษำที่ไม่ เท่ำกัน 4. นักเรียนที่มีผู้ปกครองมีระดับกำรศึกษำสูง จะท ำให้นักเรียนมีควำมตั้งใจ
ใน กำรเรียนต่อในระดับที่สูง ทั้งนี้เนื่องจำกผู้ปกครองที่มีระดับกำรศึกษำสูงจะมีผลต่อกำร ประสบควำมส ำเร็จ
ในอำชีพและสังคมด้วย ดังนั้น ผู้ปกครองจะพยำยำมกระตุ้นให้  นักเรียนได้เข้ำเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 
องค์ประกอบด้ำนต่ำง ๆ ที่มีผลต่อโอกำสในกำรศึกษำต่อนั้นมีหลำยด้ำน จำก กำรศึกษำงำนวิจัยของบุคคลต่ำง 
ๆ ในหลำยสถำบัน จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ นอกจำก ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนแล้ว ยังมีองค์ประกอบ
อื่น ๆ อีกที่มีผลต่อโอกำส กำรศึกษำต่อ เช่น สถำนภำพทำงเศรษฐกิจ และสังคม สถำนภำพทำงครอบครัวอัน
เป็น องค์ประกอบที่มีควำมส ำคัญในทุก ๆ ด้ำนต่อโอกำสกำรศึกษำต่อของนักศึกษำทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลดังที่
กล่ำวมำท ำให้นักศึกษำมีโอกำสในกำรศึกษำต่อไม่เท่ำเทียมกัน จึงมีกำร พูดถึงควำมเสมอภำคในกำรศึกษำต่อ
กันมำกขึ้น โดยเฉพำะควำมแตกต่ำงด้ำนเศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละครอบครัวของเด็กแต่ละท้องที่ ท ำให้มี
ควำมแตกต่ำงกันโดยเด็กที่อยู่ 12 ในเมืองกับเด็กในชนบทที่มีควำมแตกต่ำงกัน ทำงด้ำนเศรษฐกิจ และสังคม 
ทั้งที่รัฐบำล มีควำมพยำยำมที่จะขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้กว้ำงขวำงในทุกระดับ 

วัชรีทรัพย์มี(2548:1) กล่ำวว่ำ กำรแนะแนวเป็นกระบวนกำรช่วยเหลือบุคคลให้เข้ำใจ ตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เขำสำมำรถรู้ตนเองได้เป็นต้น ว่ำกำรตัดสินใจด้ำนใดด้ำนหนึ่งเช่น กำรตัดสินใจด้ำนกำรศึกษำกำรประกอบอำชีพ หรือวิธีกำร
แก้ปัญหำให้กับ ตนเอง เพื่อที่จะสำมำรถ ปรับตัวได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมเจริญก้ำวหน้ำในชีวิต พัฒนำตนเองได้ถึงขีดสุดใน
ทุก ๆ ด้ำน ตำม ควำมหมำยที่มีลักษณะสอดคล้องกัน กำรแนะแนว “เป็นกระบวนกำรที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่ได้รับกำร
ฝึกอบรมมำเป็น พิเศษ เพื่อให้กำรช่วยเหลือบุคคลในกำรปรับตัวและส่งเสริมให้ได้พัฒนำตนเองให้ถึงขีดสุดในทุก ด้ำน” กำร
แนะแนว“เป็นกระบวนกำรช่วยเหลือบุคคลให้สำมำรถตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ ได้ อย่ำงเหมำะสม เพื่อควำมส ำเร็จในชีวิต” แคร์
โรลเอส มิลเลอร์(Miller. 1976 : 212อ้ำงถึงใน วัชรีทรัพย์มี, 2548 : 23-27 ) ให้ค ำจ ำกัดควำมของกำรแนะแนวว่ำ “กำรแนะ
แนว เป็นกระบวนกำรช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักตนเองและ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคคลได้สำมำรถตัดสินใจและวำงแผนกำรอนำคต
ของตนได้อย่ำงเหมำะสม 
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บทที่ 3 

วิธีการจัดการเรียนรู ้

(Knowledge  Management) 

 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้ คณะกรรมการประชุมก าหนดประเด็นดังต่อไปนี ้

 3.1.1 ก าหนดประเดน็การจัดการความรู ้

        ประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย กำรแนะแนว  กำรประชำสัมพันธ์ กระบวนกำรรับ
สมัครนักศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 เพื่อน ำองค์ควำมรู้มำใช้ในกำรรับสมัครประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565 

 3.1.2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

        ประกอบด้วยอำจำรย์แนะแนวประจ ำคณะ 

 3.1.3 ก าหนดวัตถุประสงค ์

        เพื่อรวบรวม ปัญหำ วธิีกำรแก้ปัญหำ  กำรรับสมัครนกัศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
น ำไปใช้ในกำรรับสมัครประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

 3.1.4 ก าหนดเครื่องมือการจัดการความรู ้

  กำรสังเกต/กำรสัมภำษณ ์

          3.1.5 ก าหนดตัวชี้วดัความส าเร็จ 

                  องค์ควำมรู้ที่ได้/รูปเล่ม 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 9 

 

 

 

บทที่ 4 

ผลการจัดการความรู ้

4.1 ผลส าเร็จของการจัดการความรู้ 

 4.1.1 การแนะแนว  

           !) กำรแนะแนวผ่ำนสือ่โซเชียลมีเดีย โดยสถำนกำรณ์ในปัจจุบันกำรแนะแนวผ่ำนโซเชียลเป็น
กำรด ำเนินงำนที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนกัเรียนสำมำรถท ำควำมรู้จักกับอำจำรย์ มหำวิทยำลัย โดยวิธีกำร
น ำเสนอในหลำกหลำยรูปแบบ เช่นรูปแบบกำรถ่ำยทอดสด  กำรจัดท ำคลิปวีดีโอ เป็นต้น 

  3) กำรแนะแนวร่วมกับโครงกำรวิชำกำร อย่ำงจริงจัง มีกำรท ำบันทึกลงนำมควำมร่วมมอื
และควรมีกำรจัดกจิกรรมร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง และจัดให้คณะได้ท ำโครงกำรเพื่อกำรบริกำรวิชำกำรในเชิงแนะ
แนวกำรศึกษำต่ออย่ำงน้อยคณะละ 1 โครงกำร 

  4) กระบวนกำรให้บริกำรหลงักำรแนะแนว เมื่อท ำกำรแนะแนวให้นักเรยีนแล้วหลังนั้นต้องมี
กำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกในกำรแนะแนวแต่ละครั้งเรำมีเวลำจ ำกัดท ำให้เด็กไม่สำมำรถสอบถำมได้ใน
ขณะนั้น จึงท ำให้เด็กมำสอบถำมภำยหลัง กระบวนกำรนี้มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกที่เรำจะต้องให้บริกำรเป็น
อย่ำงดี เพรำะเป็นกระบวนกำรที่ได้สื่อสำรกบัเด็กตัวต่อตัวเรำสำมำรถโน้มน้ำวและกระตุ้นให้เด็กตัดสินใจเลือก
เรียนในมหำวิทยำลัย และตัดสินใจยืนยันสทิธิ์ได ้

  5) กำรสร้ำงเครือข่ำยนักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำที่มีภูมิล ำเนำอยู่ไกลจำกมหำวิทยำลัยสำมำรถ
แนะแนวให้กับน้อง ๆ ในเขตพื้นที่ของตนเองได้ 

  6) กำรสร้ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ โดยเฉพำะศิษย์เก่ำที่เป็นครูอยู่ตำมโรงเรียนต่ำง ๆ 

 4.1.2 สื่อประชาสัมพันธ ์

                  1) กำรจัดท ำสื่อ กำรจัดท ำสื่อควรเน้นที่สื่อออนไลน์ สำมำรถท ำให้เกิดกำรเคลื่อนไหว ท ำ
สำมำรถประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ได้ตลอดเวลำ  

        2) สื่อสิ่งพิมพ์ เน้นเนื้อหำให้ลดลง เพิม่รูปภำพ เน้นกำรสื่อด้วยภำพ และสร้ำงคิวอำร์โค้ด หรือ
ลิงห์ให้นักเรียนเข้ำไปดูข่ำวสำร หรือติดตำมสถำนกำรณป์ัจจุบันได้ในช่องทำงออนไลน์ 

       3) สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรให้หลำกหลำย โดยในแตล่ะช่องทำงควรมีผู้ดูแล 
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 4.1.3 กระบวนการสมัครทีม่ีผลต่อการแนะแนว 

       1) ต้องเป็นกำรสมัครในรูปแบบออนไลน์ กำรกรอกขอ้มูลควรต้องใช้ข้อมูลให้น้อยที่สุดเท่ำที่
จ ำเป็น 

      2) กำรคัดเลือก ต้องจัดวันคัดเลือกให้เอ้ือต่อผู้รับกำรคัดเลือกเช่น ควรจัดเป็นวันอำทิตย์เนื่องจำก
เป็นวันหยุดผู้เข้ำรับกำรคัดเลือก และผู้ปกครองสำมำรถเดินทำงมำได้สะดวกโดยไม่ต้องลำงำน หรือถ้ำเป็นกำร
คัดเลือกแบบออนไลน์ นักเรียนก็ไม่ต้องหยุดเรียนเพ่ือรับกำรคัดเลือก  

     3) มีกระบวนกำรดูแลติดตำมผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมำยืนยันสิทธิ์ 
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คณะผู้จัดท า 

 

ฝ่ายด าเนินงานและสรุปรายงาน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชิติ สุดตา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์   ไชยเฉลิม 

อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ ์ สุขสันติกมล 

อาจารย์ ดร.จตุิพร อินทะนิน 

นางสาวเฉลย ทองค า 

นางสาวไพลนิ ฤทธิเดช 

นางสาววนิดา แตงเงิน 

นางสาวมัทนา ไทยสงฆ ์

นางศุภวรรณ สวัสดิ์วาร ี

นางสิริวรรณ ปราชญ์ประยรู 

นายธนวัฒน ์ บุตตะพันธ ์

นางรชันก เรืองอร่าม 

นางสาวสิรเิพ็ญ เพ็ญจ ารัส 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู ้
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