


คํานํา 
 

สํานักงานอธิการบดี ได้นําการจัดการความรู้มาเป็นเคร่ืองในการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธ์
ของหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีการผลักดันให้มีการนําการจัดการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารและพัฒนาหน่วยงานน้ัน 

สํานักงานอธิการบดี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจจองมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
หน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ งานบริการ เพ่ือให้การดําเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานอธิการบดีจึงเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความรู้ ในการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการองค์ความรู้ อีกทั้งยังเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เพ่ือนร่วมงานได้รับทราบและเป็นแนวปฏิบัติในการทํางานร่วมกัน จึงได้จัดทํา
โครงการเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และบุคลากรทุกคน 

 
 
สํานักงานอธิการบดี 



สารบญั 
 

หน้า 
 

สรุปผลการสมัมนาเชงิปฏิบัติการ 
   1. วัตถุประสงค์          1 
   2. กิจกรรมการสัมมนา          1 
   3. แนวคิดทีไ่ด้จากวิทยากร         1 

3.1 แนวคิดการจัดการความรู้        1 
3.2 การระดมความคิด         2 

   4. ผลการประเมินจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ       16 
   5. ภาพกิจกรรมสัมมนา          22 
ภาคผนวก 
   โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 
   กําหนดการสัมมนา 
   บันทกึข้อความ 
   คําสั่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
   ใบลงทะเบียนรายช่ือผู้ร่วมโครงการ 
   เอกสารการสัมมนา 
   ตารางกิจกรรม 
   แบบประเมินก่อนสัมมนา 
   แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 

 



สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 
“การจัดการความรู้สู่การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร” 
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1.  วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองการจัดการความรู้ KM       
1.2  เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีวัฒนธรรมในการรวบรวมค้นคว้าแลกเปลี่ยน           
1.3  เพ่ือเป็นเวทีให้ชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มต่างๆ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้บุคลากรขององค์กร           
1.4  เพ่ือบุคลากรเข้าใจการถ่ายทอดความรู้และนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้ 

 
2.  กิจกรรมการสัมมนา 
 นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัด
โครงการแก่ ผศ.เพ่ิมศักด์ิ สุริยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีเปิดรับทราบ และฟังการ
บรรยายจากวิทยากร รศ.สนิท สัตโยภาส เรื่องการจัดการความรู้สู่การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร 
จากนั้นบุคลากรทั้ง 4 กอง ประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาของสํานักงานอธิการบดี 
 
3.  แนวคิดที่ได้จากวิทยากร 

3.1 แนวคิดการจัดการความรู้ 
 3.1.1 ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งปรากฏเป็นเอกสารตํารา

หรืองานวิจัย ควรมีการศึกษาความรู้จนเข้าใจแล้วตีความนําไปปรับใช้พร้อมกับยกระดับความรู้ จากน้ันทําการ
รวบรวม จัดเก็บ 

 3.1.2 ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ทํางานซึ่งอยู่ในตัว
บุคคล ควรมีการแบ่งปันความรู้ของแต่ละคน พร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันพร้อมยกระดับความรู้แล้วนําไปปรับใช้ 

 3.1.3 ใช้ “โมเดลปลาทู” เป็นตัวช่วยในการจัดการความรู้ 
  1) ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision-KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือ

ทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทําจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า เราจะทํา KM ไปเพ่ืออะไร ส่วน
หัว ส่วนตา ใช้มองว่ากําลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่าทํา KM ไปเพ่ืออะไร โดยหัวปลาจะต้องเป็นของ “คุณ
กิจ” (สมาชิกในหน่วยงาน) เป็นผู้ดําเนินกิจกรรม “คุณเอ้ือ” (ผู้บริหาร) และ “คุณอํานวย” (หัวหน้า
หน่วยงาน) คอยช่วยเหลือ 

  2) ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนกลางลําตัว ส่วนที่เป็นหัวใจให้
ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ซึ่ง “คุณอํานวย” (หัวหน้าหน่วยงาน) จะ
มีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” (สมาชิกในหน่วยงาน) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้โดยเฉพาะ
ความรู้ที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ” (สมาชิกในหน่วยงาน) พร้อมให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีมให้เกิด
การหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม 



  3) ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของคลังความรู้หรือขุมความรู้ มีการ
เช่ือมโยงเครือข่าย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล (ICT) “สะบัดหาง” นําไปเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป 

3.2 การระดมความคิด 
 3.2.1 สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาแบ่งกลุ่มแบบคละฝ่ายงานเพ่ือเล่าเร่ืองการทํางานที่ประสบความสําเร็จ

สู่กันฟัง พร้อมกับช่วยกันสรุปเร่ืองที่เล่าเป็น “ขุมความรู้” 
3.2.2 ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงาน แล้วช่วยกันสังเคราะห์ขุมความรู้เป็น “แก่นความรู้” ปรากฏทําได้ 

10 แก่นความรู้ ดังน้ี 
    1) แก่นความรู้ที่  1 รักษาผลประโยชน์ขององค์กร 

1.1) รักษาผลประโยชน์ของราชการเป็นที่ต้ัง 
   2) แก่นความรู้ที่  2 มีจิตสํานึกในการให้บริการ 

2.1) จิตสํานึกในการบริการ 
  2.2) การทํางานด้วยจิตบริการให้คําแนะนํา คําปรึกษาแก่นักศึกษา 
  2.3) การมีจิตบริการที่ดีในการให้บริการด้วยความเสียสละ 
  2.4) การทํางานด้วยใจอยู่บนพ้ืนฐานความรัก ความเอ้ืออาทรและเมตตาต่อผู้อ่ืน 
  2.5) การทํางานด้วยจิตอาสาและเสียสละเพ่ือพัฒนาระบบการทํางาน 
  2.6) การทํางานด้วยความรับผิดชอบ เต็มใจและต้ังใจในการทํางาน 
  2.7) การทํางานโดยยึดความพึงพอใจตามความต้องการของผู้รับบริการ 
  2.8) ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ 
  2.9) การเอาใจใส่และติดตามงานอย่างสมํ่าเสมอ 
  2.10) บริการด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และพยายาม 
  2.11) จิตบริการ 
  2.12) การทํางานด้วยใจและเต็มใจให้บริการ 

   3) แก่นความรู้ที่  3 ทํางานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
3.1) มีความซือ่สัตย์ในการทาํงาน 

  3.2) การสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ 
  3.3) มีขันติในการทํางาน 
  3.4) การทํางานต้องมีความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 

   4) แก่นความรู้ที่  4 มีความรู้ ทักษะ งานท่ีทํา 
4.1) มีความรู้ความเช่ียวชาญ ความสามารถในวิชาชีพ 

  4.2) วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
  4.3) การทํางานให้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน 
  4.4) บริการโดยยึดหลักความถูกต้อง 
  4.5) บริการโดยยึดหลักการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
  4.6) การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว  
  4.7) ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  4.8) การทํางานต้องอาศัยความรอบคอบและความชํานาญในการทํางาน 

   



 5) แก่นความรู้ที่  5 หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในงานที่ทํางานอยู่เสมอ 
5.1) ศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนางานอยู่เสมอ  

  5.2) ควรมีการเพ่ิมวิสัยทัศน์ด้วยการให้ความรู้ ศึกษาจากการดูงานและนําไปปฏิบัติ 
  5.3) พัฒนางานให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
  5.4) พัฒนางานที่ได้รับมอบหมายอย่างสมํ่าเสมอ 

   6) แก่นความรู้ที่  6 ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน 
6.1) การสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยถ่ายทอดความรู้ให้กับผูอ่ื้น 

  6.2) ให้ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงานโดยไม่ปิดบัง 
  6.3) การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับผูป้ฏิบัติงานที่เก่ียวข้องโดยยึดหลักการปฏิบัติงาน 

   เป็นสําคญั 
   7) แก่นความรู้ที่  7 มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน 

7.1) ผู้ร่วมงานมีความสามัคคใีนการแก้ปัญหา 
   8) แก่นความรู้ที่  8 มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว 

8.1) การนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
  8.2) ลดระยะเวลาการทํางาน เพ่ือให้ทนักับความต้องการ 
  8.3) มีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

   9) แก่นความรู้ที่  9 ยึดความถูกต้องของกฎ ระเบียบขณะทํางาน 
9.1) ทํางานบนพ้ืนฐานความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ 

   10) แก่นความรู้ที่  10  ทํางานด้วยความละเอียด รอบคอบ และมีไหวพริบ 
10.1) ความละเอียด รอบคอบและรวดเร็ว 

  10.2) การทํางานต้องมีความสังเกตไหวพริบในการทํางาน 
3.2.3 เกณฑ์ช้ีวัดความสําเร็จ 

นําแก่นความรู้ที่ได้มาจัดทําเกณฑ์สู่ความสําเร็จ โดยกลุ่มที่รับผิดชอบแก่นความรู้ที่ได้มาโดยต้ังไว้
ทั้งหมด 5 ระดับ ทําการพัฒนาเกณฑ์สู่ความสําเร็จของแก่นความรู้ที่ได้ต้ังแต่ระดับที่ 1 จนถึงระดับที่ 5 โดย  
ในแต่ละระดับที่สูงข้ึนจะรวมเอาข้อความของระดับที่ตํ่ากว่าไว้ด้วย ดังตัวอย่าง 

  ระดับที่ 5 1+2+3+4+ ผู้รับบริการบรรลุเป้าหมายอย่างประทับใจ 
  ระดับที่ 4 1+2+3+    ให้บริการอย่างเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 
  ระดับที่ 3 1+2+      ให้บริการอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
  ระดับที่ 2 1+      ให้บริการอย่างเสมอภาค 
  ระดับที่ 1 1      ให้บริการตามหน้าที่ 

ดังผลงานต่อไปนี้ 
    1) เป้าหมาย : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

       แก่นท่ี 1 : รักษาผลประโยชนข์ององค์กร 
ระดับ 5  :   ปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรอย่างเข้มแข็งจนได้รบัการย่อมรับ 

และช่ืนชมให้เป็นตัวอย่างที่ดี 
  ระดับ 4  :   ตระหนักและปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรแล้วกระตุ้นให้คนใน 

หน่วยงานร่วมกันปฏิบัติ 
  ระดับ 3  :   ตระหนักและมองหาโอกาสในการรักษาผลประโยชน์ 



  ระดับ 2  :   ตระหนักและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเม่ือมีโอกาส 
  ระดับ 1  :   ตระหนักว่าต้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 

   2) เป้าหมาย : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       แก่นท่ี 2 : มีจิตสํานึกในการให้บริการ 

  ระดับ 5  :   ปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างสมํ่าเสมอเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยกย่อง 
  ระดับ 4  :   จดัทําคู่มือและขัน้ตอนการให้บริการ 
  ระดับ 3  :   สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการได้ 
  ระดับ 2  :   สามารถให้บริการในส่วนงานที่เก่ียวข้องได้ 
  ระดับ 1  :   ให้บริการเฉพาะส่วนงานที่รับผิดชอบ 

   3) เป้าหมาย : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       แก่นท่ี 3 : ทํางานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

  ระดับ 5  :   ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่อง 
  ระดับ 4  :   ชักชวนเพ่ือนร่วมงานให้ปฏิบัติตามแนวทางของความซื่อสัตย์สุจริต 
  ระดับ 3  :   สอนเพ่ือนร่วมงานใหท้ราบแนวทางการทํางานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
  ระดับ 2  :   ปฏิบัติตัวให้มีความซื่อสัตย์สุจรติต่อหน้าที่ 
  ระดับ 1  :   รบัรู้ว่าความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่ดี 

   4) เป้าหมาย : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       แก่นท่ี 4 : มีความรู้ทกัษะในงานทีท่ํา 

  ระดับ 5  :   ทกุคนในองค์สามารถนําคู่มือมาศึกษาและปฏิบัติได้จนเป็นแบบอย่างที่ดี 
     และได้รับคําชมเชย 

  ระดับ 4  :   จดัทําคู่มือและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
  ระดับ 3  :   ปฏิบัติงานภายใต้ภาระงานและประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถ 
  ระดับ 2  :   มคีวามรู้ ความเข้าใจในภาระงานที่ได้รับผิดชอบ 
  ระดับ 1  :   มคีวามรู้และทักษะในการทํางานตามหลักทฤษฎีที่ได้รับการศึกษา 

   5) เป้าหมาย : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       แก่นท่ี 5 : หาความรูแ้ละประสบการณ์เพิ่มเติมในงานท่ีทําอยูเ่สมอ 

  ระดับ 5  :   สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหก้ับหน่วยงานภายนอก 
  ระดับ 4  :   สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทํางานให้กับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
  ระดับ 3  :   พัฒนารูปแบบการทํางานของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  ระดับ 2  :   พัฒนารูปแบบการทํางานของตนเองให้ดีขึ้น 
  ระดับ 1  :   ปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

   6) เป้าหมาย : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       แก่นท่ี 6 : ถ่ายทอดประสบการณใ์ห้กันและกัน 

  ระดับ 5  :   นําผลการปฏิบัติมาแก้ไขปรับปรุง หากมีข้อผดิพลาด ในส่วนที่ดีนํามา 
     จัดทําเป็นคู่มือสู่การปฏิบัติงาน 

  ระดับ 4  :   นําองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติ 



  ระดับ 3  :   สงัเคราะห์องค์ความรู้ 
  ระดับ 2  :   แลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 
  ระดับ 1  :   ประสบการณ์พ้ืนฐานองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล 

   7) เป้าหมาย : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       แก่นท่ี 7 : มีความรัก ความสามัคคใีนหน่วยงาน 

  ระดับ 5  :   รว่มกันปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอจนได้รับคําชมเชย 
  ระดับ 4  :   ทกุคนร่วมมือกันให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 
  ระดับ 3  :   รว่มกันปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ 
  ระดับ 2  :   มนํ้ีาใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกันทํางานของเพ่ือนร่วมงาน 
  ระดับ 1  :   ตระหนักถึงความสําคัญของความสามัคค ี

   8) เป้าหมาย : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       แก่นท่ี 8 : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

  ระดับ 5  :   สามารถเผยแพรแ่ละถ่ายทอดวิธีการทํางานให้หน่วยงานอ่ืนๆ ได้ไปปรับใช้ 
     จนได้รับการยกย่อง 

  ระดับ 4  :   มกีารนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการทํางาน 
  ระดับ 3  :   คดิหาแนวทางและวิธีการทํางานเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่าง 

     เหมาะสม 
  ระดับ 2  :   ปฏิบัติงานให้ทันกําหนดเวลา 
  ระดับ 1  :   ปฏิบัติงานตามหน้าที่และภาระงานที่หน่วยงานมอบหมาย 

   9) เป้าหมาย : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       แก่นท่ี 9 : ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน 

  ระดับ 5  :   ผูป้ฏิบัติงานสามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบได้ 
  ระดับ 4  :   จดัทําคู่มือในการปฏิบัติงาน/สรุปสาระสําคัญของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ 
        การปฏิบัติงานในแต่ละด้านได้ 
  ระดับ 3  :   สามารถแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นได้ 
  ระดับ 2  :   มคีวามเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการทํางาน 
  ระดับ 1  :   รูก้ฎระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน 

   10) เป้าหมาย : การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
         แก่นท่ี 10 : ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพรบิ 

  ระดับ 5  :   บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานละเอียดรอบคอบอย่างสมํ่าเสมอเป็น 
     ตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานอ่ืนได้ 

  ระดับ 4  :   ประเมินงานที่ปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสามารถแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 
  ระดับ 3  :   บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
  ระดับ 2  :   ศกึษางานที่ได้รับมอบหมายก่อนลงมือปฏิบัติ 
  ระดับ 1  :   ปฏิบัติงานตามคําสั่ง 
 



3.2.4 ประเมินการตนและเขียนโครงการพัฒนางาน 
 แบ่งกลุ่มตามฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ดังน้ี กองกลาง กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา กอง

นโยบายและแผน แต่ละกลุ่มทําการประเมินตนเองตามแก่นความรู้โดยประเมินตามระดับของเกณฑ์ช้ีวัด
ความสําเร็จ และยึดหลักความเป็นจริง การประเมินจะประเมินทั้งที่เป็นปัจจุบันและที่คาดหวังว่าจะสามารถ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ ดังตัวอย่างแบบประเมิน 

ตัวอย่างแบบประเมิน “การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ของสํานักงานอธิการบดี 

แก่นความรู ้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           

2. มีจิตสํานึกในการให้บริการ           

3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต           

4. มีความรู้ ทกัษะในงานที่ทาํ           

5. หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในงานทีท่ํางานอยู่เสมอ           

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกัน           

7. มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           

8. มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว 

          

9. ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน           

10. ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ           

หมายเหตุ C (Current) คือ ระดับประเมินปัจจุบัน 
  T (Target) คือ ระดับประเมินความคาดหวังในการพัฒนางาน 

  แต่ละกลุ่มประเมินการจัดการความรู้สู่การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงาน 
จากน้ันทําการเขียนโครงการที่จะทําให้เป็นไปตามการประเมินที่จะพัฒนางาน ผลการประเมินมีดังน้ี 
กองกลาง (งานบริหารงานท่ัวไป) 

แก่นความรู ้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           

2. มีจิตสํานึกในการให้บริการ           

3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต           

4. มีความรู้ ทกัษะในงานที่ทาํ           

5. หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานท่ีทํางานอยู่เสมอ           

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกัน           

7. มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           

8. มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็ว 

          

9. ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน           

10. ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ           



กองกลาง (งานยานพาหนะ) 

แก่นความรู ้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           

2. มีจิตสํานึกในการให้บริการ           

3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต           

4. มีความรู้ ทกัษะในงานที่ทาํ           

5. หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในงานทีท่ํางานอยู่เสมอ           

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกัน           

7. มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           

8. มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว 

          

9. ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน           

10. ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ           

 
กองกลาง (งานอาคารสถานที่) 

แก่นความรู ้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           

2. มีจิตสํานึกในการให้บริการ           

3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต           

4. มีความรู้ ทกัษะในงานที่ทาํ           

5. หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานท่ีทํางานอยู่เสมอ           

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกัน           

7. มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           

8. มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว 

          

9. ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน           

10. ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ           

 



กองกลาง (งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 

แก่นความรู ้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           

2. มีจิตสํานึกในการให้บริการ           

3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต           

4. มีความรู้ ทกัษะในงานที่ทาํ           

5. หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในงานทีท่ํางานอยู่เสมอ           

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกัน           

7. มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           

8. มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว 

          

9. ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน           

10. ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ           

 
กองกลาง (งานประชาสัมพนัธ์) 

แก่นความรู ้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           

2. มีจิตสํานึกในการให้บริการ           

3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต           

4. มีความรู้ ทกัษะในงานที่ทาํ           

5. หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในงานทีท่ํางานอยู่เสมอ           

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกัน           

7. มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           

8. มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว 

          

9. ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน           

10. ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ           

 



กองคลัง (งานการเงนิ) 

แก่นความรู ้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           

2. มีจิตสํานึกในการให้บริการ           

3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต           

4. มีความรู้ ทกัษะในงานที่ทาํ           

5. หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานท่ีทํางานอยู่เสมอ           

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกัน           

7. มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           

8. มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็ว 

          

9. ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน           

10. ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ           

 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

แก่นความรู ้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           

2. มีจิตสํานึกในการให้บริการ           

3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต           

4. มีความรู้ ทกัษะในงานที่ทาํ           

5. หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานท่ีทํางานอยู่เสมอ           

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกัน           

7. มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           

8. มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว 

          

9. ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน           

10. ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ           

 



กองพัฒนานักศึกษา 

แก่นความรู ้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           

2. มีจิตสํานึกในการให้บริการ           

3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต           

4. มีความรู้ ทกัษะในงานที่ทาํ           

5. หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานท่ีทํางานอยู่เสมอ           

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกัน           

7. มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           

8. มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว 

          

9. ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน           

10. ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ           

 
กองนโยบายและแผน 

แก่นความรู ้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           

2. มีจิตสํานึกในการให้บริการ           

3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต           

4. มีความรู้ ทกัษะในงานที่ทาํ           

5. หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานท่ีทํางานอยู่เสมอ           

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกัน           

7. มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           

8. มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว 

          

9. ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน           

10. ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ           

 



3.2.5 ทุกหน่วยงานนําผลการประเมินและสร้างความสําเร็จเป็นแผนร่วมกัน ดังน้ี 
 
กองกลาง (งานบริหารงานท่ัวไป) 

ที ่ เป้าหมายของการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา ระยะเวลาท่ีดําเนนิการ 
1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

(แก่นท่ี 4) 
1. รวบรวมภาระงานของแต่ละบุคคลใน
หน่วยงาน 

2 สัปดาห ์

  2. ศึกษารายละเอียดภาระงานของแต่ละบุคคล 2 สัปดาห์ 
  3. สังเคราะห์ วิเคราะห์ และบูรณาการให้

สอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

1 เดือน 

  4. จัดทําร่างคู่มือการปฏิบัติงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา และขออนุญาต
ทดลองใช้เพ่ือเก็บข้อมูล 

4 เดือน 

  5. นําผลที่ได้มาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 1 เดือน 
  6. จัดทํารูปเลม่เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติ 
2 สัปดาห ์

  7. ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ 
  8. จัดทําโครงการทบทวนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานปีละ 1 คร้ัง 
2 สัปดาห ์

 
กองกลาง (งานประชาสัมพนัธ์) 

ที ่ เป้าหมายของการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา ระยะเวลาท่ีดําเนนิการ 
1 สามารถเผยแพร่และถ่ายทอด

วิธีการทํางานให้หน่วยงาน
อ่ืนๆ ได้ไปปรับใช้จนได้รับ
การยกย่อง (ระดับ 5) 

(แก่นท่ี 8) 

1. จัดการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างสรรค์
กระบวนการทํางานเพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จ 

ตุลาคม 2555 

2. จัดศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่มี
ผลงานและการดําเนินงานเป็นที่ยอมรับ 

ตุลาคม 2555 

2 จัดทําคู่มือในการปฏิบัติงาน 
สรุปสาระสําคญัของ
กฎระเบียบที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานในแต่ละด้าน 

(แก่นท่ี 9) 

1. มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการอบรม เช่น 
งานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีความ
เก่ียวข้องกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ 

ขึ้นอยู่กับหน่วยงานพัสดุ 

2. ศึกษาข้อมลู/และขอคําปรกึษาจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

ตลอดทั้งปี 

 



กองกลาง (งานยานพาหนะ) 
ที่ เป้าหมายของการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา ระยะเวลาท่ีดําเนนิการ 
1 จัดทําคู่มือการจองรถ 

(แก่นท่ี 4) 
1. กฎระเบียบในการจองรถ  

 2. ขั้นตอนในการขอใช้บริการ  
 3. ขออนุมัติคูม่ือ  
  4. เผยแพร่กับหน่วยงานต่างๆ  
2 รักษาผลประโยชน์ของ

องค์กร 
1. สร้างกฎระเบียบในการให้บริการ  

 2. ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพ่ือเป็น
ตัวอย่าง 

 

 
กองกลาง (งานอาคารสถานที่) 

ที่ เป้าหมายของการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา ระยะเวลาท่ีดําเนนิการ 
1 สามารถถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ทํางานให้กับ
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
(งานสวนเกษตร) 

(แก่นท่ี 6) 

1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน มีนาคม - พฤษภาคม 
 2. นําความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรมมา

ปฏิบัติ 
และสรุปผลการดําเนินงาน 

มิถุนายน – สิงหาคม 

 3. สรุปคูม่ือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน กันยายน – มกราคม 
 4. เผยแพร่คูม่อื “การทํางานสวนแบบมือ

อาชีพ” 
กุมภาพันธ์ 

 5. ติดตามและประเมินผลการใช้คู่มือ 1 เดือน 
 6. นําผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาคู่มือใหดี้

ย่ิงขึ้น 
1 เดือน 

 
 
กองกลาง (งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ เป้าหมายของการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา ระยะเวลาท่ีดําเนนิการ 
1 ร่วมกันปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ

จนได้รับคําชมเชย 
(แก่นท่ี 7) 

1. ขัดล้างพ้ืนระเบียงทางเดิน มีนาคม – พฤษภาคม 
2. ขัดล้างห้องนํ้าทุกห้องของอาคาร สัปดาห์/ 1 ครัง้ 
3. ประชุมสมาชิกกลุ่ม เดือน/ 1 ครั้ง 

  4. ทําแบบสอบถามสําหรับผูใ้ช้บริการ 
(อาจารย์และนกัศึกษา) 

3 เดือน/ 1ครั้ง 

  5. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2555 
 



กองคลัง (งานการเงนิ)  
ที ่ เป้าหมายของการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา ระยะเวลาท่ีดําเนนิการ 
1 จัดทําคู่มือและขั้นตอนการ

ให้บริการ 
(แก่นท่ี 2) 

1. วิเคราะห์งานเพ่ือจัดกลุ่มประเภทงาน 
1 สัปดาห ์

2. ศึกษาระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเภท
ของงานโดยจําแนกเป็นคู่มือผูป้ฏิบัติงานและ
คู่มือผู้รับบริการ 

2 สัปดาห ์

4. รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือ
จัดทําคู่มือผู้ปฏิบัติงานและคู่มือผู้รับบริการ 

1 เดือน 

5. ทดลองใช้คูม่ือผู้ปฏิบัติงานและคู่มือ
ผู้รับบริการ 

1 เดือน 

6. ปรับปรุงแก้ไขคู่มือผู้ปฏิบัติงานและคู่มือ
ผู้รับบริการ 

2 สัปดาห ์

7. เผยแพรคู่่มอืผู้ปฏิบัติงานและคู่มือ
ผู้รับบริการ 

 

 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

ที่ เป้าหมายของการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา ระยะเวลาท่ีดําเนนิการ 
1 สามารถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ทํางานให้กับ
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

(แก่นท่ี 5) 

1. ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมใน
แต่ละด้านพร้อมศึกษาดูงาน 

1 เดือน 

2. ประมวลผลการอบรม/การศึกษางาน
รายงานต่อมหาวิทยาลัย 

1 เดือน 

3. ปรับปรุงคู่มอืการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 1 เดือน 
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
บุคลากร/เจ้าหน้าที่พัสดุภายในมหาวิทยาลัย 

ทุกๆ 3 เดือน 

2 สามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ให้กันและกัน 

(แก่นท่ี 6) 

1. ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการทํางาน 

30 วัน (วันละ 1 ช่ัวโมง) 

2. สรุปผลการแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน 

7 วัน 

3. สรุปเป็นองค์ความรู้ของงานพัสดุของแต่ละ
ด้าน 

7 วัน 

4. เผยแพรท่างเว็บไซต์, แผ่นพับ เดือนละ 1 ครัง้ 
5. ทําแบบประเมินผล  

 



กองนโยบายและแผน 
ที่ เป้าหมายของการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา ระยะเวลาท่ีดําเนนิการ 
1 สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงาน 
(แก่นท่ี 6) 

1. จัดประชุมเพ่ือสังเคราะห์ภาระงานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละงาน 

5 มีนาคม 2555 

2. รวบรวมและจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน 12-19 มีนาคม 2555 
3. สร้างความเข้าใจเก่ียวกับคู่มือการปฏิบัติงาน
ให้บุคลากรในหน่วยงานงาน เพ่ือสามารถ
นําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

28 มีนาคม 2555 

  4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ 20 สิงหาคม 2555 
  5. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตามผลการ

ประเมิน 
1 กันยายน 2555 

 



กองพัฒนานักศึกษา 
ที่ เป้าหมายของการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา ระยะเวลาท่ีดําเนนิการ 
1 ทุกคนในองค์กรสามารถนํา

คู่มือมาศึกษาและปฏิบัติจน
เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับคํา
ชมเชย (ระดับ 3-5) 

(แก่นท่ี 4) 

1. การจัดกิจกรรม/โครงการ สัมมนา work 
shop แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน
ภายในองค์กรหรือหน่วยงาน  

3 เดือน 

   1 .1 ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ เ ก่ี ยวข้อง
ภ ายนอกที่ โ ด ด เ ด่ น /ยอม รั บ  เ พ่ื อ เ ป็ น
ประสบการณ์และเป็นข้อมูลในการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานต่อไป 

 

   1.2 จัด work shop มอบหมายให้แต่ละ
ฝ่ายงานนําเสนอแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติใน
ภาระงานท่ีตนเองรับผิดชอบพร้อมทั้งนําเสนอ
แนวทางวิธีการใหม่ๆ 

 

   1.3 ร่วมกับ “สกัด” แก่นของเน้ือหา สาระ 
วิธีการแนวทางปฏิบัติที่ดีของแต่ละฝ่ายงาน
ร่วมกัน 

 

   1.4 สรุป (ร่าง) แนวทางการปฏิบัติขั้นตอน
ของแต่ละฝ่ายงาน เพ่ือเป็นข้อมูลนําไปสู่การ
จัดทําคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่
ละฝ่ายงาน 

 

   1.5 จัดทําคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือมอบให้กับผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายงานไป
ศึกษาและนําไปสู่การปฏิบัติ 

 

   1.6 กําหนดระยะเวลาการทดลองใช้คู่มือ
ปฏิบัติงานและการประเมินผล 

1 เดือน 

   1.7 ประชุมติดตามและทบทวนผลการใช้
คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 

 

   1.8 กําหนด/ประกาศเป็นนโยบายระดับ
หน่วยงานและการเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบถึงแนวปฏิบัติ
ของกองพัฒนานักศึกษาต่อไป 

 

 



4.  ผลการประเมินจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 การประเมินผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
ของสํานักงานอธิการบดี  

การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) จากค่าคะแนนของผู้เข้าร่วมสัมมนาตอบแบบสอบถาม
และนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปรความหมาย โดยแบ่งคะแนนตามช่วงแยกออกเป็น 5 ระดับความพึง
พอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยใช้ในเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี ้ 

 ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย     กําหนดของช่วงคะแนน 

   4.50 – 5.00   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

   3.50 – 4.49    ระดับความพึงพอใจมาก 

   2.50 – 3.49   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

   1.50 – 2.49   ระดับความพึงพอใจน้อย 

   1.00 – 1.49   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 1 ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ (แบบประเมินก่อนสัมมนา) 

ข้อคําถาม 
ร้อยละ(%) 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก 
1. การจัดการความรู้ คือการจัดความรู้ท่ีมีอยู่ท่ัวไปให้เป็นระบบเพ่ือการใช้งานที่ง่ายและ
สะดวก 

100% 0% 

2. องค์ความรู้ท้ังหมดจะสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือ ตําราวิชาการเท่านั้น 98.5% 1.5% 

3 ความรู้ท่ีมีอยู่ในโลกนี้ มีอยู่ 2 อย่างคือ ความรู้ท่ีเห็นชัดแจ้ง และความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวตน 64.2% 35.8% 
4. ประสบการณต์่างๆ ของคน เรียกได้ว่าเป็นความรู้ท่ีอยู่ในตัวตน 86.6% 13.4% 
5. ผู้ท่ีทํางานสามารถใช้การฝึกงานเป็นการทบทวนความรู้ความสามารถของตนได้ 98.5% 1.5% 
6. การมอบให้ใครทํางานใดทํางานหนึ่ง ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้เรื่องนั้นๆ เพราะทุก
อย่างเรียนรู้ได้ 

29.9% 70.1% 

7. วงจรความรู้เกิดจาก ข้อมูล  สารสนเทศ  ความรู้  ความชํานาญ 88.1% 11.9% 
8. การดําเนินการจัดการความรู้ไม่ต้องกําหนดความต้องการว่าทําไปเพ่ืออะไร, จะทําอะไร 82.1% 17.9% 
9. ผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อให้เกิดการระแวงว่าจะมีการแย่งผลงาน 80.6% 19.4% 
10. การจัดการความรู้สามารถรวบรวมจากแหล่งต่างๆ แล้วนํามาใช้ได้เลย 38.8% 61.2% 
11. การเริ่มต้นของการจัดการความรู้ คือการจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของ
ตนเอง 

92.5% 7.5% 

12. สิ่งสําคัญท่ีสดุท่ีองค์กรจะเรียนรู้ และจัดการความรู้ได้ คือผู้บริหารให้การสนับสนุน
อย่างจริงจัง 

83.6% 16.4% 

13. การท่ีกลุ่มคนรวมตัวกัน (จริงหรือเสมือน) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันด้วยความ
สมัครใจเรียกว่า ชุมชนเชิงปฏิบัตหิรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice) 

98.5% 1.5% 

14. ความรู้ท้ังหลายที่มีอยู่ในโลกนี้จะเป็นความรู้ท่ีแฝงอยู่ในตัวคนมากท่ีสุด 76.1% 23.9% 
15. การจัดการความรู้เพ่ือให้คนท่ีต้องการใช้ความรู้ ได้รับความรู้ในเวลาท่ีต้องการจะทําให้
บรรลุเป้าหมายการทํางานได้ 

97.0% 3.0% 

รวม 81.0% 18.4% 
 



ตารางที่ 2  พฤติกรรมการจัดการความรู้ (แบบประเมินก่อนสัมมนา) 

ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. เมื่อมีคนเขา้มาทํางานใหม่ ท่านจะเป็นผู้เร่ิมทักทายทาํความรู้จัก 4.42 มาก 
2. ท่านจะดําเนินการจดัแฟ้มงานของท่านให้เปน็ระเบียบพร้อมใช้งาน 4.03 มาก 
3. ท่านจะอ่าน วิเคราะห์ เร่ืองราวต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงมือทํา 4.03 มาก 
4. เมื่อมีคนต้องการข้อมูลเรื่องงานของท่าน ท่านสามารถให้ข้อมูลได้
ภายใน 2 ช่ัวโมง 

4.05 มาก 

5. ท่านมีการทบทวนการจัดระบบการทํางานของท่าน 3.90 มาก 
6. ท่านชอบที่จะหาความรู้โดยการเปิดเข้าเว็บไซต์ต่างๆ 4.07 มาก 
7. หากมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ท่านมักจะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นเสมอ 3.94 มาก 
8. ท่านได้รับการปรึกษาหารือเรื่องงานหรือความรู้จากเพ่ือนร่วมงาน 4.13 มาก 
9. เมื่อท่านอ่านหนังสือหรือความรู้ใดๆ ท่านจะนํามาบันทึกย่อ/ทําความ
เข้าใจ/ทบทวน 

4.11 มาก 

10. ท่านซื้อหนังสือเกีย่วกับวิชาการ, องค์ความรู้ต่างๆ ด้วยเงนิของท่านเอง 4.11 มาก 
รวม 4.07 มาก 

 
 

1. เมื่อมีคนเขามาทํางานใหม ทานจะเปนผูเร่ิมทักทายทําความรูจัก 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมเคย 1 1.6 1.6 1.6 

นานๆ ครั้ง(ทุก 3 เดือน) 8 12.9 12.9 14.5 

บอย(ทุกเดือน) 19 30.6 30.6 45.2 

บอยที่สุด(ทุกสัปดาห) 34 54.8 54.8 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

2. ทานจะดาํเนินการจัดแฟมงานของทานใหเปนระเบียบพรอมใชงาน 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นานๆ ครั้ง(ทุก 3 เดือน) 10 16.1 16.1 16.1 

บอย(ทุกเดือน) 24 38.7 38.7 54.8 

บอยที่สุด(ทุกสัปดาห) 28 45.2 45.2 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

3. ทานจะอาน วิเคราะห เร่ืองราวตางๆ กอนการตัดสินใจลงมือทํา 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นานๆ ครั้ง(ทุก 3 เดือน) 1 1.6 1.6 1.6 

บอย(ทุกเดือน) 21 33.9 33.9 35.5 

บอยที่สุด(ทุกสัปดาห) 40 64.5 64.5 100.0 

Total 62 100.0 100.0  



 
4. เมื่อมีคนตองการขอมูลเร่ืองงานของทาน ทานสามารถใหขอมูลไดภายใน 2 ช่ัวโมง 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมเคย 2 3.2 3.2 3.2 

นานๆ ครั้ง(ทุก 3 เดือน) 5 8.1 8.1 11.3 

บอย(ทุกเดือน) 24 38.7 38.7 50.0 

บอยที่สุด(ทุกสัปดาห) 31 50.0 50.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

5. ทานมีการทบทวนการจัดระบบการทํางานของทาน 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมเคย 2 3.2 3.2 3.2 

นานๆ ครั้ง(ทุก 3 เดือน) 9 14.5 14.5 17.7 

บอย(ทุกเดือน) 29 46.8 46.8 64.5 

บอยที่สุด(ทุกสัปดาห) 22 35.5 35.5 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

6. ทานชอบที่จะหาความรูโดยการเปดเขาเว็บไซตตางๆ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมเคย 4 6.5 6.5 6.5 

นานๆ ครั้ง(ทุก 3 เดือน) 3 4.8 4.8 11.3 

บอย(ทุกเดือน) 27 43.5 43.5 54.8 

บอยที่สุด(ทุกสัปดาห) 28 45.2 45.2 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 
 

7. หากมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ทานมักจะเขารวมกิจกรรมน้ันเสมอ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นานๆ ครั้ง(ทุก 3 เดือน) 13 21.0 21.0 21.0 

บอย(ทุกเดือน) 29 46.8 46.8 67.7 

บอยที่สุด(ทุกสัปดาห) 20 32.3 32.3 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

8. ทานไดรับการปรึกษาหารือเร่ืองงานหรือความรูจากเพื่อนรวมงาน 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมเคย 1 1.6 1.6 1.6 

นานๆ ครั้ง(ทุก 3 เดือน) 5 8.1 8.1 9.7 

บอย(ทุกเดือน) 33 53.2 53.2 62.9 

บอยที่สุด(ทุกสัปดาห) 23 37.1 37.1 100.0 

Total 62 100.0 100.0  



 
9. เมื่อทานอานหนังสือหรือความรูใดๆ ทานจะนํามาบันทึกยอ/ทําความเขาใจ/ทบทวน 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไมเคย 3 4.8 4.8 4.8 

นานๆ ครั้ง(ทุก 3 เดือน) 21 33.9 33.9 38.7 

บอย(ทุกเดือน) 26 41.9 41.9 80.6 

บอยที่สุด(ทุกสัปดาห) 12 19.4 19.4 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
 

10. ทานซื้อหนังสือเกี่ยวกับวิชาการ, องคความรูตางๆ ดวยเงินของทานเอง 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเคย 13 21.0 21.0 21.0 

นานๆ ครั้ง(ทุก 3 เดือน) 28 45.2 45.2 66.1 

บอย(ทุกเดือน) 13 21.0 21.0 87.1 

บอยที่สุด(ทุกสัปดาห) 8 12.9 12.9 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

 
 



ตารางที่ 3  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของวิทยากร 4.42 มาก 
2. ความเหมาะสมของเนือ้หาดา้นการจดัการความรู้ในหน่วยงานของตนเอง 4.03 มาก 
3. ท่านสามารถนําความรู้ความเข้าใจในการเข้ารับการฝึกอบรมไปถ่ายทอด
และพัฒนาองค์กรของตนเองได้ 

4.03 มาก 

4. สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์และต่อยอดการจัดการความรู้ในหนว่ยงาน 4.05 มาก 
5. เอกสารประกอบการบรรยายสอดคล้องกับเน้ือหา 3.90 มาก 
6. ความเหมาะสมของกิจกรรมระหว่างการอบรม 4.07 มาก 
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม 3.94 มาก 
8. ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม 4.13 มาก 
9. ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ในหอ้งบรรยาย 4.11 มาก 
10. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสว่นร่วมในการจัดการฝึกอบรม 4.11 มาก 

รวม 4.07 มาก 
 

 จากตารางข้างต้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาจากเป้าหมายผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ ระดับคะแนน
เฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปนั้น โดยการสัมมนาครั้งน้ีผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดอบรมเป็น 2 วัน เพ่ือจะได้ความรู้ที่ครอบคลุมในการลงมือปฏิบัติงานกลุ่ม 
 2.  ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในปีต่อไปอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 



 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

1.การถายทอดความรูความเขาใจของวิทยากร 52 3.00 5.00 4.4231 .57210 
2.ความเหมาะสมของเนื้อหาดานการจดัการความรูใน
หนวยงานของตนเอง 

52 3.00 5.00 4.0385 .62502 

3.ทานสามารถนาํความรูความเขาใจในการเขารบัการ
ฝกอบรมไปถายทอดและพัฒนาองคกรของตนเองได 

52 3.00 5.00 4.0385 .55876 

4.สามารถนําความรูไปใชประโยชนและตอยอดการ
จัดการความรูในหนวยงาน 

52 3.00 5.00 4.0577 .53919 

5.เอกสารประกอบการบรรยายสอดคลองกับเนื้อหา 52 3.00 5.00 3.9038 .63430 
6.ความเหมาะสมของกิจกรรมระหวางอบรม 52 3.00 5.00 4.0769 .62139 
7.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรม 52 2.00 5.00 3.9423 .80229 
8.ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝกอบรม 52 3.00 5.00 4.1346 .59504 
9.ความเหมาะสมของโสตทศันปูกรณในหองบรรยาย 52 3.00 5.00 4.1154 .58255 
10.ทานมโีอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมใน
การจัดการฝกอบรม 

52 2.00 5.00 4.1154 .70444 

Valid N (listwise) 52     
 
 



5. ภาพกิจกรรมสัมมนา 
 
 
 
 
 





 
 

ภาคผนวก 



แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ 

ประเภท โครงการ  (    ) งานปกต ิ ( ) งานพัฒนา 

หน่วยงาน งานประกันคุณภาพ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๑. โครงการ  สัมมนาการจัดการความรูสู้่การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร    

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่ 

งบประมาณ            งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได ้

๒. แผนงบประมาณ  นโยบายและแผน         

ผลผลิต  บริหารจัดการศึกษา         

กิจกรรม  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย      

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี    

๔. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ เริ่มต้น   ๑  มีนาคม   ๒๕๕๕ สิ้นสุด    ๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  

๕. สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๒ -๒๕๕๗  (อาจมากกว่า ๑ ด้านก็ได)้ 

 แผนยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เป็นไป   

    ตามความต้องการของท้องถิ่น และการจัดการศึกษานานาชาติ 

 แผนยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ 

    ความเป็นเลิศ และเร่งรัดการผลิตครูที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ครู 

 แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางภาษา และเป็นสถาบันที่มีการแลกเปลี่ยน 

    เรียนรู้ด้านภาษากับนานาประเทศ 

 แผนยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนยุทธศาสตร์ที่ ๕   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งบริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 แผนยุทธศาสตร์ที่ ๖   พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนา  

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนยุทธศาสตร์ที่ ๗  พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากร 

    มนุษย์ของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 

 แผนยุทธศาสตร์ที่ ๘   พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

๖. สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของหน่วยงาน  (อาจมากกว่า ๑ ด้านก็ได)้ 

ด้านการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

-  ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติงานตามนโยบายการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี โดยมีความสอดคล้อง

กับนโยบายของสถาบัน 

ด้านระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพ 

-  มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ในเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน 

 



 

๗. หลักการและเหตุผล 

ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดรัีบการตรวจประเมนิการประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ

ภายนอก ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ ซึ่งบุคลากรสํานักงาน

อธิการบดยีังไม่มีความเข้าใจที่ถูกตอ้งและความชัดเจนในการกําหนดกลุม่เปา้หมายและการถอดองคค์วามรู้ของตัวบุคคล  

ดังนัน้ สํานักงานอธิการบดี จึงได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดสัมมนาเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินงานในเร่ืองของการจัดการความรู้  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานและพัฒนา

ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้บุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดีมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และนําไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง อันก่อให้เกิดวัฒนธรรม

การใส่ใจและแบ่งปันอันเป็นรากฐานสําคัญในการจัดการความรู้ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ ส่งเสริมการทํางานโดยภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในด้านการบริการ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์

ของสํานักงานอธิการบดีต่อไปนัน้ จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของการทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้และได้มีส่วนร่วมในการเข้าใจถึงบทบาท

หน้าที่การทํางานของตนเอง ความสําเร็จและปัญหาที่พบจากการทํางานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําไปพัฒนาการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

๘. วัตถุประสงค์ 

๘.๑  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรท่ีไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการจดัการความรู้ KM       
๘.๒  เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีวัฒนธรรมในการรวบรวมค้นคว้าแลกเปลี่ยน           

๘.๓  เพื่อเป็นเวทีให้ชุมชนนักปฏบัิติกลุ่มต่างๆ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้บุคลากรขององค์กร            

๘.๔  เพื่อบุคลากรเข้าใจการถ่ายทอดความรู้และนําความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได ้            

๙. เป้าหมายและดัชนีชี้วัด(KPI) 

๙.๑  กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร บุคลากร จํานวน  ๑๒๐  คน ท้ัง  ๔  กอง ประกอบด้วย กองกลาง, กองคลัง,          

 กองนโยบายและแผน, กองพัฒนานักศึกษา                 

๙.๒  บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการมากกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต(์%)               

๙.๓  ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป            
 

๑๐. วิธีดําเนินโครงการ 

๑๐.๑  จัดทําและขออนุมัติโครงการ                  

๑๐.๒  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ            

๑๐.๓  จัดการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้                            

๑๐.๔  จัดกิจกรรม Work Shop                   

๑๐.๕  ประเมินความพึงพอใจโครงการ                  

๑๐.๖  ดําเนินการจัดกิจกรรมหมุนเวียน การสร้างเครือข่ายอย่างภายในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน/คร้ังก  

     ในรอบปีการศึกษาถัดไป                 

ก



๑๑. งบประมาณรวมทั้งสิ้น                                               ๒๒,๐๐๐     บาท  ดังนี้ 

๑๑.๑  ค่าอาหารกลางวันสําหรับ ๑๒๐ ท่าน ๑ มื้อๆ ละ ๗๕ บาท         ๙,๐๐๐  บาท 

๑๑.๒  ค่าอาหารว่างสําหรับ ๑๒๐ ท่าน ๒ มื้อๆ ละ ๒๐ บาท                   ๔,๘๐๐ บาท 

๑๑.๓  ค่าวัสดุอุปกรณ์              ๔,๖๐๐ บาท 

๑๑.๔  ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายใน)                       ๓,๖๐๐ บาท 

* หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินประกันคุณภาพจากกองกลาง กองคลัง กองพัฒนา 

นักศึกษา กองนโยบายและแผน 
 

๑๒. ผลการดําเนินงาน 

๑๒.๑  ผลผลิต 

๑) จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม  จํานวน  ๘  เล่ม      

๒) จัดทําเอกสารการจัดการองค์ความรู้  จํานวน  ๕ เล่ม     

๑๒.๒  ผลลัพธ์ 

๑) ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร   

๒) บุคลากรรับทราบขั้นตอนและประโยชน์ของการจัดการความรู้     

๓) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการความรู้ในองค์กรของแต่ละหน่วยงาน   

๔) ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการใส่ใจและแบ่งปันอันเป็นรากฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้   

๑๒.๓  ผลกระทบ 

 - 
 

๑๓. วิธีการติดตามและประเมินผล 

๑. ประเมินผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด      

๒. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ     
 

             ผู้เสนอโครงการ    ผู้ตรวจทานโครงการ 
 

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

(     นางสาวณฌกร  จํานงค์วงษ์     )       (              นางสุน ี พนันตา            ) 

ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

          ........../............./.............              ........../............./............. 
 

            ผู้เห็นชอบโครงการ       ผู้อนุมัติโครงการ 
    

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

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  สุริยจันทร์)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า)  

          ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

         ........../............./.............             ........../............./.............       



 

     กําหนดการสัมมนา  

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้สู่การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร 

 วันพฤหัสบดทีี่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕  

ณ ห้องเอื้องคํา ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

   

   ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  สรุิยจันทร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.           รับฟังการบรรยาย “การจัดการความรู้สู่การทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.          การเสวนาเพื่อสร้างขุมความรู้  

          ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.            รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.             Work shop การสังเคราะห์ขุมความรู้สู่แกนความรู้ 

และสร้างตารางแห่งอิสรภาพ 

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 

 ๑๔.๑๕ – ๑๕.๐๐ น.  Work shop แบ่งกลุ่มตามหน่วยงานเพื่อประเมินตนเอง 

พร้อมกับเขียนแผน 

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  หน่วยงานนําเสนอสู่การปฏิบัติจริง โดยผู้อํานวยการกอง 

และสรุปผลการสัมมนาโดยวิทยากร รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส 

๑๖.๐๐ น.                      พิธีปิดการสัมมนา  

 

หมายเหตุ    - การแต่งกายสําหรับสุภาพสตรี สามารถสวมกางเกงเพื่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรม 

        - กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 1.  กองพัฒนานักศึกษา 

 2.  กองนโยบายและแผน 

 3.  กองคลัง  (งานการเงิน, งานบัญชี, งานพัสดุ) 

 4.  กองกลาง  (งานบริหารงานทั่วไป, งานประชาสัมพันธ์, งานยานพาหนะ, งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม,

งานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์) 



 

                                     บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่    ศธ.๐๕๓๓.๐๖/๑๒  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา 

 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ     จํานวน    ๑    ชุด 

 

 ด้วย สํานักงานอธิการบดี  จะได้จัดการสัมมนาเรื่อง “การจัดการความรู้สู่การทํางาน

อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร (KM)” วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมเอื้องคํา ช้ัน ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานบริการ 

  ในการน้ี สํานักงานอธิการบดี จึงขอกราบเรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 

ดังกล่าวในตามกําหนดการดังแนบ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

 

 
           (นางสุนี  พนันตา) 

                   ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

       
 

 

 

 



 

                                     บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่    ศธ.๐๕๓๓.๐๖/๑๓  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

เรื่อง ขออนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 

เรียน ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้างาน 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย กําหนดการโครงการสัมมนา     จํานวน    ๑ ชุด 

 

 ด้วย สํานักงานอธิการบดี  จะได้จัดการสัมมนาเรื่อง “การจัดการความรู้สู่การทํางาน

อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร (KM)” วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมเอื้องคํา ช้ัน ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานบริการ  

ในการน้ีสํานักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ส่งรายช่ือบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วม

โครงการสัมมนาฯ มายังงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

เพื่อจัดทําคําสั่งต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจาณา 

  

 

           (นางสุนี  พนันตา) 

                   ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 



 

                             บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  สํานักงานอธิการบดี     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   โทร. ๕๕๔๘ 

ที่         ศธ.๐๕๓๓.๐๖/๑๔       วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
 

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย กําหนดการโครงการสัมมนา    จํานวน  ๑ ชุด 
 

ด้วยสํานักงานอธิการบดี จะได้จัดการสัมมนาเรื่อง “การจัดการความรู้สู่การทํางาน 

อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร (KM)” วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมเอื้องคํา ช้ัน ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานบริการ 

สํานักงานอธิการบดี พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ ในหัวข้อดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญ รศ.สนิท สัตโยภาส บุคลากร

ในสังกัดของท่านเป็นวิทยากรบรรยาย ตามรายละเอียดกําหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

สํานักงานอธิการบดีหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณ

ท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์) 

                          รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 

 
  
 

 

 



 

ตารางอิสรภาพ 
เป้าหมาย : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่ี แก่นความรู ้ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 รักษาผลประโยชน์ขององค์กร      
2 มีจิตสํานึกในการให้บริการ      
3 ทํางานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต      
4 มีความรู้ ทกัษะในงานที่ทํา      
5 หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานที่

ทํางานอยู่เสมอ 
     

6 ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน      
7 มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน      
8 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิด

ความสะดวกและรวดเร็ว 
     

9 ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน      
10 ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ      

 
แบบประเมินการจัดการความรู้ “การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” 

ท่ี แก่นความรู ้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1 รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           
2 มีจิตสํานึกในการให้บริการ           
3 ทํางานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต           
4 มีความรู้ ทกัษะในงานที่ทํา           
5 หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานที่

ทํางานอยู่เสมอ 
          

6 ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน           
7 มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           
8 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพิจารณาให้เกิด

ความสะดวกและรวดเร็ว 
          

9 ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะทํางาน           
10 ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ           

 



 

แบบประเมนิก่อนสัมมนา 
โครงการสัมมนา “การจัดการความรู้สู่การทํางานอย่างมีประสทิธิภาพในองค์กร”  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที ่1 มีนาคม 2555 
-------------------------------------- 

ส่วนท่ี 1 ความรู้ท่ีเก่ียวกับการจัดการความรู ้
โปรดทําเคร่ืองหมาย  หรือ  หน้าข้อคําถามต่อไปนี้ตามความรู้ และความเข้าใจของท่าน 
 

...........1. การจัดการความรู้ คือการจัดความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปให้เป็นระบบเพ่ือการใช้งานที่ง่ายและสะดวก 

...........2. องค์ความรู้ทั้งหมดจะสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือ ตําราวิชาการเท่าน้ัน 

...........3 ความรู้ที่มีอยู่ในโลกน้ี มีอยู่ 2 อย่างคือ ความรู้ที่เห็นชัดแจ้ง และความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวตน 

...........4. ประสบการณ์ต่างๆ ของคน เรียกได้ว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวตน 

...........5. ผู้ที่ทาํงานสามารถใช้การฝึกงานเป็นการทบทวนความรู้ความสามารถของตนได้ 

...........6. การมอบให้ใครทํางานใดทํางานหน่ึง ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้เรื่องน้ันๆ เพราะทุกอย่างเรียนรู้ได้ 

...........7. วงจรความรู้เกิดจาก ข้อมูล  สารสนเทศ  ความรู้  ความชํานาญ 

...........8. การดําเนินการจัดการความรู้ไม่ต้องกําหนดความต้องการว่าทําไปเพ่ืออะไร, จะทําอะไร 

...........9. ผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อให้เกิดการระแวงว่าจะมีการแย่งผลงาน 

...........10. การจัดการความรู้สามารถรวบรวมจากแหล่งต่างๆ แล้วนํามาใช้ได้เลย 

...........11. การเริ่มต้นของการจัดการความรู้ คือการจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของตนเอง 

...........12. สิ่งสําคัญทีสุ่ดที่องค์กรจะเรียนรู้ และจัดการความรู้ได้ คือผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 

...........13. การที่กลุ่มคนรวมตัวกัน (จริงหรือเสมือน) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันด้วยความสมัครใจ 
   เรียกว่า ชุมชนเชิงปฏิบัติหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice) 

...........14. ความรู้ทั้งหลายทีม่ีอยู่ในโลกน้ีจะเป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคนมากที่สุด 

...........15. การจัดการความรู้เพ่ือให้คนที่ต้องการใช้ความรู้ ได้รับความรู้ในเวลาที่ต้องการจะทําให้บรรลุเป้าหมาย 
   การทํางานได้ 

 
 
 
 
 
 

 (ต่อ) ส่วนท่ี 2 พฤติกรรม  



 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการจัดการความรูข้องท่าน 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  หน้าช่องคําตอบตามความเป็นจริงในการดําเนินกิจกรรมต่อไปนี้ของท่าน 

 

ที่ 
 

ข้อคําถาม 

ประเด็นความคิดเหน็ 
3 

บ่อยทีสุ่ด 
(ทุกสัปดาห)์ 

2 
บ่อย 

(ทุกเดือน) 

1 
นานๆ คร้ัง 

(ทุก 3 เดือน) 

0 
ไม่เคย 

1 
 

เมื่อมีคนเข้ามาทํางานใหม่ ท่านจะเป็นผู้เร่ิมทักทาย
ทําความรู้จัก 

    

2 ท่านจะดําเนินการจัดแฟ้มงานของท่านให้เป็น
ระเบียบพร้อมใช้งาน 

    

3 ท่านจะอ่าน วิเคราะห์ เร่ืองราวต่างๆ ก่อนการ
ตัดสินใจลงมือทํา 

    

4 เมื่อมีคนต้องการข้อมูลเรื่องงานของท่าน ท่าน
สามารถให้ข้อมูลได้ภายใน 2 ช่ัวโมง 

    

5 ท่านมีการทบทวนการจัดระบบการทํางานของท่าน     
6 ท่านชอบที่จะหาความรู้โดยการเปิดเข้าเว็บไซตต่างๆ     
7 หากมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ท่านมักจะเข้า

ร่วมกิจกรรมนัน้เสมอ 
    

8 ท่านได้รับการปรึกษาหารือเรื่องานหรือความรู้จาก
เพ่ือนร่วมงาน 

    

9 เมื่อท่านอ่านหนังสือหรือความรู้ใดๆ ท่านจะนํามา
บันทึกย่อ/ทําความเข้าใจ/ทบทวน 

    

10 ท่านซื่อหนังสอืเกี่ยวกับวิชาการ, องค์ความรู้ต่างๆ 
ด้วยเงินของท่านเอง 

    

  



 

แบบประเมิน 
โครงการสัมมนาการจัดการความรูสู้่การทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที ่1 มีนาคม 2555 

-------------------------------------- 
ความพึงพอใจต่อการเข้ารว่มกิจกรรมคร้ังนี ้

โปรดทําเคร่ืองหมาย  หน้าช่องคําตอบตามความเป็นจริงในการดําเนินกิจกรรม 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
            
             
                
            
            
            
             
 

หมายเหต ุ: แบบประเมินผลนี้ เพื่อนําไปใช้ในการจดัสัมมนาในครั้งต่อไป 
ขอขอบคุณทกุความเห็นของทา่น 

ที่ ข้อคิดเห็น ระดับความคดิเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1 การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของวิทยากร      

2 ความเหมาะสมของเนื้อหาด้านการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงานของตนเอง  

     

3 ท่านสามารถนําความรู้ความเข้าใจในการเขา้รับ
การฝึกอบรมไปถ่ายทอดและพัฒนาองค์กรของ
ตนเองได้ 

     

4 สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์และต่อยอด
การจัดการความรู้ในหน่วยงาน  

     

5 เอกสารประกอบการบรรยายสอดคล้องกับ
เน้ือหา  

     

6 ความเหมาะสมของกิจกรรมระหว่างการอบรม       
7 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม       
8 ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม       
9 ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ในห้อง

บรรยาย  
     

10 ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมสี่วนร่วม
ในการจัดการฝึกอบรม  

     



 

 


