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ส่วนที่ 1
บทนำ
กำรจัดกำรควำมรู้ (อังกฤษ: Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ
แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และ
ปัญญาในที่สุด
การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ สร้าง
แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ ในการนาไปใช้และการเรียนรู้ภ ายในองค์กร อันนาไปสู่ การจั ดการ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่โดย
ส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสาหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ที่จะได้
ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เพื่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น
การจัดการความรู ในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยู ใน
ตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองให
เปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่
ความรูมี 2 ประเภท คือ
- ความรู ที่ฝ งอยู ในคน (Tacit Knowledge) เปนความรู ที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทาความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคาพูด
หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึง เรียกว่า
เป็นความรูแบบนามธรรม
- ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ
เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม
แนวคิดกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู (Knowledge Management Action Plan) ตามคูมือ
ฉบับนี้ ไดนาแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกตใชในการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู (KM Action Plan)
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู (Knowledge Management Process)
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วย
ใหองคกรเขาใจถึงขั้นตอนที่ทาใหเกิดกระบวนการจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองค
กร ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
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1) การบงชี้ความรู – เชนพิจารณาวา วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ เปาหมาย คืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
เราจาเปนตองรูอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร
2) การสรางและแสวงหาความรู – เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอกรักษาความรู เกา
กาจัดความรูที่ใชไมไดแลว
3) การจัดความรูใหเปนระบบ - เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสาหรับการเก็บความรู
อยางเป็นระบบในอนาคต
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู – เชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
5) การเขาถึงความรู – เปนการทาใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู – ทาไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทา
เปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทาเปนระบบ
ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การ
ยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
7) การเรียนรู – ควรทาใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจาก สรางองคความรู
นาความรูไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคิด
แบบหนึ่งเพื่อใหองคกรทีต่ องการจัดการความรูภายในองค์กร ไดมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดลอมภายในองค์กร ที่จะมี
ผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนผู้บริหาร
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(ที่ทุกคนมองเห็น) โครงสรางพื้นฐานขององคกร ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จชัดเจน
2) การสื่อสาร – เชน กิจกรรมที่ทาใหทกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องคกรจะทา ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน
แตละคนจะมีสว่ นร่วมไดอยางไร
3) กระบวนการและเครื่องมือ - ชวยใหการคนหา เขาถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู ลักษณะขององคกร (ขนาด,
สถานที่ตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการทางาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร
4) การเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจและตระหนกถึงความสาคัญและหลักการของการจัดการความรู
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง
5) การวัดผล – เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว้หรือไม มีการนาผลของการวัด
มาใชในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ดีขึ้น มีการนาผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ
ให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนไดแก วัดระบบ
(System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out come)
6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
สวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้น
และระยะยาว บูรณาการกับระบบทีม่ ีอยู ปรับเปลี่ยนให้เขากับกิจกรรมที่ทาในแต่ละชวงเวลา
องคกรจะตองมองภาพรวมของปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะสงผลกระทบตอกระบวนการจัดการ
ความรู (KM Process) ขององคกร โดยการนากระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมาเชื่อมโยง เพื่อจะ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสรางสภาพแวดลอม ที่จะทาใหกระบวนการจัดการความรู มีชีวิตหมุนตอไปได
อยางตอเนื่อง และทาใหการจัดการความรู ขององคกรมีประสิทธิผลโดยจัดทาเปนแผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) และนาไปสูการปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริงๆ
ตามแนวคิดนี้ องคกรตองมีการกาหนด ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM (Desired
State) ที่องคกรตองการเลือกทา เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดิน ตามเนื้อหาใน
บทที่ 2 และบทที่ 3 ตามลาดับ
การกาหนดขอบเขต KM และเปาหมาย KM เพื่อตองการจัดการความรู ที่จาเปนตองมีในกระบวนงาน
(Work Process) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดิน ที่องคกรไดจัดทาขึ้นไว้ในข
อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)
องคกรตองมีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู (KM Assessment Tool : KMAT) หรือ
วิธีการประเมินองคกรตนเองแบบใดก็ไดที่นอกเหนือจาก KMAT เพื่อทราบถึงจุดออน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค
ที่จะเปนปจจัยสาคัญตองปรับปรุง-รักษาไว้ / พัฒนาให้การจัดการความรูบรรลุผลตามเปาหมาย KM
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การจัดตามขั้นตอนต่างๆ ของการจัดการความรู้เพื่อจะนามากาหนดหาวิธีการสูความสาเร็จ ไวในแผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan) โดยอาจจะเปนแผนการจัดการความรู ระยะสั้นภายในหรือเปนแผนระยะยาว
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเปาหมาย KM ที่องคกรเลือกทา รวมถึงความพรอมจากผลการประเมินตนเอง
องคกรตองมีการกาหนดโครงสรางทีมงาน KM เพื่อมาดาเนินการตามแผนการจัดการความรู ใหการ
จัดการความรูบรรลุผลตามเปาหมาย KM
เมื่อองคกรไดดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรในแต่ละปี
ผูบริหารทุกระดับจะตองรวมผลักดันใหเกิดการบูรณาการ กระบวนการจัดการความรู (KM Process) ใหยึดถือ
ปฏิบัติอยู ในกระบวนงาน (Work Process) ของขาราชการ รวมถึงบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ใหเกิดขึ้น ในการปฏิบัติราชการขององคกรในขอบเขต KM
และเปาหมาย KM ในเรื่องอื่นๆ ตอไป ทั้งนี้เพื่อใหสวนราชการและจังหวัดมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
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กำรสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจาก การนาความรู้ไป
ปฏิบัติจริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้น เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง (บูรชัย ศิริมหาสาคร,2548)
วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า Best Practice เป็นวิธีการทางานที่ดีที่สุดในแต่ละเรื่องซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ ในทุก
หน่วยงาน จากหลายช่องทาง ทั้งตัวผู้นา ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือภาวะปัญหา และการริ เริ่ม สร้างสรรค์
พัฒนาที่มีขั้นตอน เมื่อมีวิธีการทางานที่ดีต้องทาผ่านการเล่าเรื่องที่เป็นการทางานของตนเองมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้ามสายงาน ข้ามหน่วยงานโดยเกิดขึ้นในระดับบุคคลระดับ กลุ่มคนและระดับ
หน่วยงานย่อย Best Practice ที่ได้ควรมีการบันทึก เขียนรายงานเพื่อการศึกษาพัฒนา และ เผยแพร่ได้ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง การจัดทารายงานแนวปฏิบัติที่ในการดาเนินงาน “การจัดการความรู้ของคณะวิชา/หน่วยงาน
เพื่อ แสดงถึงวิธีการปฏิบัติการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ดา้ นการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย การสร้างและพัฒนาระบบและกลไกจัดเป็นขั้นตอนหนึ่งในการควบคุม คุณภาพการศึกษาเพื่อกากับการ
ดาเนินงานของสถาบันให้ได้ผลตามดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ในส่วนของกลไกการประกันคุณภาพการศึกษานั้น หน่วยงานและคณะกรรมการที่ รับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นกลไกที่สาคัญ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวอาจ แต่งตั้งขึ้นในระดับสถาบันและ
ระดับคณะ โดยให้มีบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นภายในสถาบัน
ในส่วนของการเลือกระบบคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบคุณภาพ
ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของสถาบันของตน หรื อพิจารณาเลือกระบบคุณภาพที่เป็นสากลซึ่งมี การนามาใช้กันอย่างแพร่หลาย
อย่างไรก็ตามระบบที่นามาใช้จะต้องเป็นกระบวนการบริหาร จัดการคุณภาพที่มีการวางแผน มีการดาเนินการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงตามองค์ประกอบของคุณภาพที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
ระบบคุณภาพโดยทั่วไป หมายถึง โครงสร้าง กระบวนการ ระบบและทรัพยากรต่างๆ ในองค์การที่จาเป็น
ในการจัดการคุณภาพ ระบบคุณภาพในปัจจุบันมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพ
ใด สาระสาคัญอยู่ที่กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพที่มีการวางแผนคุณภาพ มีการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน
และปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่วนตัวอย่างระบบคุณภาพที่มีการใช้อย่างแพร่หลายจนถือกันว่าเป็นระบบสากล
ได้แก่ ระบบ QC (Quality Control) ระบบ ISO (The International Organization for Standardization)
ระบบ TQM (Total Quality Management) ระบบ The Malcolm Baldrige National Quality
Award ระบบ CIPP (การประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ด้านการดาเนินการ
(Process) และด้านผลผลิต (Product)) ระบบ Input - Process – Output ระบบ PDCA Cycle for

6
Problem Solving และระบบ AAA (Accrediting Association of Seventh-day Adventist Schools,
Colleges, and Universities) เป็นต้น
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8
ระบบและกลไกกำรกำกับติดตำมและส่งเสริมสนับสนุน กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
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ส่วนที่ 2 ระบบและกลไกกำรกำกับติดตำมและส่งเสริมสนับสนุน กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
ระบบและกลไกกำรกำกับติดตำมและส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2557
P
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อกาหนดประเด็น
การจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมาย
3. จัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557
D
1. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
2. การประชุมเพื่อรวบรวมความรู้ และระดมความคิดเห็น
C
1. การประชุมสรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
2. รายงานผลการดาเนินงานการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
3. การประชุมปรับกระบวนการ
4. ประชุม ประเมินผล การกาหนดการดาเนินงาน
A
1. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการงานด้านการจัดการความรู้ของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดทาแผนการปรับปรุงการกากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

10
ระบบและกลไกการดาเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จัดทาโดยคณะกรรมการอานวยการด้านการจัดการความรู้
เริ่ม
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการด้านการจัดการความรู้
กาหนดประเด็นการจัดการความรู้
จัดทาแผนการจัดการความรู้
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้
การเผยแพร่
การประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้

ปรับปรุงการดาเนินงานด้านการดาเนินการจัดการความรู้
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แนวทำงกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ให้ทุกหน่วยงำนระดับคณะ สำนัก และสถำบัน
ขั้นตอน
การจัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้
ดังนี้
- คณะกรรมการอานวยการด้านการจัดการความรู้
และคณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ระดับ
คณะ สานัก สถาบัน
- คณะกรรมการติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการจัดการความรู้

- ดาเนินการวางแผนการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ระดับคณะ สานัก สถาบัน

- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาโครงการ / กิจกรรม
เพื่อการดาเนินการจัดการความรู้

กระบวนกำร
วิธีกำรดำเนินงำน
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการด้านการจัดการความรู้ เสนอ
ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนาม
- จัดทาบันทึกข้อความสารวจรายชื่อ
หน่วยงานระดับคณะ สานัก สถาบัน
เพื่อจัดทาคาสั่งคณะกรรมการดาเนินการ
จัดการความรู้ระดับ คณะ สานัก สถาบัน
- จัดทาคาสั่งคณะกรรมการติดตามและ
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ ระดับคณะ สานัก สถาบัน
- ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
อานวยการด้านการจัดการความรู้ เพื่อ
วางแผนการดาเนินงานการจัดการความรู้
ให้กับคณะกรรมการดาเนินการจัดการ
ความรู้ระดับ คณะ สานัก สถาบัน
- การเตรียมการจัดทาโครงการเพื่อ
ดาเนินการ/ กิจกรรมเพื่อการดาเนินการ
จัดการความรู้
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดการความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
- ดาเนินงานติดตามการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ ระดับคณะ สานัก สถาบัน
- จัดประชุมทาระบบและกลไกการกากับ
ติดตามและส่งเสริมสนับสนุนให้กับ
คณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้
ระดับคณะ สานัก สถาบัน
- จัดทาแผนรายงานผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ ระดับคณะ สานัก

ระยะเวลำ
พ.ค. 57 –
ส.ค. 57

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการ
ความรู้

ก.ค. 58

- คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการ
ความรู้

ธ.ค. 58 –
ก.พ. 59

- คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการ
ความรู้
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ขั้นตอน

กระบวนกำร
วิธีกำรดำเนินงำน

- จัดทารายงานผลการสรุปการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้

ระยะเวลำ

สถาบัน
- การประชุมคณะกรรมการกากับติดตาม ส.ค. – ก.ย.
และการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน 59
การจัดการความรู้ ระดับคณะ สานัก
สถาบัน เพื่อพิจารณารายงานผลการสรุป
การดาเนินงานการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- การประชุมคณะกรรมการกากับติดตาม ก.ค. 59
และการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ ระดับคณะ สานัก
สถาบัน เพื่อพิจารณาจัดทาแนวปฏิบัติที่
ดี
- จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการ
ความรู้ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการ
ความรู้

- คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการ
ความรู้
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P

D

C

A

กระบวนกำรกำรกำกับติดตำมและส่งเสริมสนับสนุน กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จัดทำโดยคณะกรรมกำรอำนวยกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการด้านการจัดการความรู้
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ระดับคณะ สานัก
และสถาบัน
3. จัดทาคาสั่งคณะกรรมการติดตามและการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานจัดการ
ความรู้ ระดับคณะ สานัก สถาบัน
4. จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการด้านการจัดการความรู้
5. จัดทาระบบและกลไกการกากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานจัดการ
ความรู้
6. จัดทาแผนการติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้
1. จัดทาขั้นตอนการกากับติดตามและการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้
2. จัดทาตารางติดตามและการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้
4. จัดกิจกรรมอบรมด้านการจัดการความรู้ให้กับคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้และคณะกรรมการติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้
5. จัดทาบันทึกติดตามการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้
ระดับคณะ สานัก สถาบัน
2. สรุปผลการดาเนินงานด้านการกากับติดตามการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการ
จัดการความรู้
3. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของการกากับติดตามการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
การจัดการความรู้
1. จัดทาแผนปรับปรุงการกากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้
2. ประชุมคณะกรรมการอานวยการด้านการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุง / พัฒนา
กระบวนการติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้
3. ปรับปรุงขั้นตอนการกากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้
4. จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้
5. เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
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ระบบและกลไกกำรกำกับติดตำมและส่งเสริมสนับสนุน กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จัดทำโดยคณะกรรมกำรอำนวยกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
เริ่มต้น

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการด้านการจัดการความรู้
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ระดับคณะ สานัก และสถาบัน

ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
จัดทาระบบและกลไกการกากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้

จัดทาแผนการติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้
จัดทาขั้นตอนการกากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้

จัดทาตารางติดตามการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้

การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
จัดทาบันทึก ติดตามการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้

สรุปผลการดาเนินงานด้านการกากับติดตาม
และส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการจัดการความรู้

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
ของการติดตามการดาเนินการด้านการจัดการความรู้

ต่อหน้ำถัดไป

15

ระบบและกลไกกำรกำกับติดตำมและส่งเสริมสนับสนุน กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จัดทำโดยคณะกรรมกำรอำนวยกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (ต่อ)
(ต่อจำกหน้ำที่แล้ว)
ประชุมคณะกรรมการติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้
จัดทาแผนปรับปรุงการกากับติดตามและส่งเสริมการดาเนินงานการจัดการความรู้
ประชุมคณะกรรมการอานวยการด้านการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุง / พัฒนากระบวนการติดตาม

ปรับปรุงขัน้ ตอนการกากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้

จัดทาแนวปฏิบัติที่ดดี ้ำนการจัดการความรู้

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี

16
ระบบและกลไกกำรกำกับติดตำมและส่งเสริมสนับสนุน กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จัดทำโดยคณะกรรมกำรอำนวยกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
ระบบ
กลไก
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
การกาหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการกากับ - จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
พ.ค. 57 –
- คณะกรรมการ
ติดตามและส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน คณะกรรมการอานวยการด้าน ส.ค. 57
อานวยการด้าน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการ
การจัดการความรู้ เสนอต่อ
การจัดการความรู้
ดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนาม
- จัดทาบันทึกข้อความสารวจ
รายชื่อหน่วยงานระดับคณะ
สานัก สถาบัน เพื่อจัดทาคาสั่ง
คณะกรรมการดาเนินการจัดการ
ความรู้ระดับ คณะ สานัก
สถาบัน
- จัดทาคาสั่งคณะกรรมการ
ติดตามและส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ ระดับคณะ สานัก
สถาบัน
- การวางแผนการดาเนินการจัดการความรู้
- ประชุมคณะกรรมการ
ก.ย. 57 –
- คณะกรรมการ
อานวยการด้านการจัดการ
พ.ย. 57
อานวยการด้าน
ความรู้ เพื่อวางแผนการ
การจัดการความรู้
ดาเนินงานการจัดการความรู้
ให้กับคณะกรรมการดาเนินการ
จัดการความรู้ระดับ คณะ สานัก
สถาบัน
- ดาเนินการกากับติดตามการดาเนินการด้าน - จัดทาคู่มือการจัดการความรู้ พ.ย. 57
- คณะกรรมการ
การจัดการความรู้
- ประชุมจัดทาระบบและกลไก
อานวยการด้าน
กากับติดตามและส่งเสริม
การจัดการความรู้
สนับสนุนการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

17
ระบบและกลไกกำรกำกับติดตำมและส่งเสริมสนับสนุน กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จัดทำโดยคณะกรรมกำรอำนวยกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
ระบบ
กกลไก
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
นครปฐม
- จัดทาแผนติดตามและส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานด้าน
การจัดการความรู้
- จัดทาขั้นตอนการติดตามและ
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
การจัดการความรู้
- จัดทาตารางการติดตามและ
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
การจัดการความรู้
- สรุปผลการดาเนินงานการ
ติดตามและส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานการจัดการ
ความรู้
- การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการจัดการ - จัดโครงการเพื่อสนับสนุนการ พ.ย. 57
- คณะกรรมการ
ความรู้
ดาเนินการจัดการความรู้ของ
อานวยการด้านการ
หน่วยงานต่างๆภายใน
จัดการความรู้
มหาวิทยาลัย
ธ.ค. 57
- จัดโครงการอบรมเชิง
ม.ค. 58
ปฏิบัติการในการจัดการความรู้ – ก.พ. 58
และแนวปฏิบัติที่ดี
- ดาเนินงานติดตามการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้
ระดับคณะ สานัก สถาบัน
- ประชุมจัดทาระบบและกลไก
การกากับติดตามและส่งเสริม
สนับสนุนให้กับคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการความรู้ระดับ
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ระบบและกลไกกำรกำกับติดตำมและส่งเสริมสนับสนุน กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จัดทำโดยคณะกรรมกำรอำนวยกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
ระบบ
กลไก
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
คณะ สานัก สถาบัน
- จัดทาแผนรายงานผลการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้
ระดับคณะ สานัก สถาบัน
- การประเมินผลการดาเนินงานการจัดการ
- จัดทาแผนการปรับปรุงการ
มี.ค. 58 – - คณะกรรมการ
ความรู้และการปรับปรุง
กากับและส่งเสริมสนับสนุนการ มิ.ย. 58
อานวยการด้านการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้
จัดการความรู้
ตามแผนการจัดการความรู้
- ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการด้านการจัดการ
ความรู้ เพื่อปรับปรุง / พัฒนา
กระบวนการติดตามและการ
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
การจัดการความรู้
- สรุปผลการปรับปรุงการกากับ
ติดตามและการส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานด้าน
การจัดการความรู้
- ประชุมคณะกรรมการกากับ ก.ค. 58
- คณะกรรมการ
ติดตามและการส่งเสริม
อานวยการด้านการ
สนับสนุนการดาเนินงานการ
จัดการความรู้
จัดการความรู้ ระดับคณะ สานัก
สถาบัน เพื่อพิจารณาจัดทาแนว
ปฏิบัติที่ดี
- จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
จัดการความรู้เผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ดี
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ระบบ

กลไก
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
- ประชุมคณะกรรมการกากับ ส.ค. – ก.ย. - คณะกรรมการ
ติดตามและการส่งเสริม
58
อานวยการด้านการ
สนับสนุนการดาเนินงานการ
จัดการความรู้
จัดการความรู้ ระดับคณะ สานัก
สถาบัน เพื่อพิจารณารายงานผล
การสรุปการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

20
แนวทำงกำรกำกับติดตำมและส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ระดับ คณะ สำนัก และสถำบัน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ขั้นตอน
กระบวนกำร
วิธีกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
การจัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พ.ค. 57 –
- คณะกรรมการ
ดังนี้
อานวยการด้านการจัดการความรู้
ส.ค. 57
อานวยการด้าน
- คณะกรรมการอานวยการด้านการจัดการความรู้ เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนาม
การจัดการ
และคณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ระดับ - จัดทาบันทึกข้อความสารวจรายชื่อ
ความรู้
คณะ สานัก สถาบัน
หน่วยงานระดับคณะ สานัก สถาบัน
- คณะกรรมการติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อจัดทาคาสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
ดาเนินการจัดการความรู้ระดับ คณะ
สานัก สถาบัน
มิ.ย. 58
- จัดทาคาสั่งคณะกรรมการติดตาม
และส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้ ระดับคณะ
สานัก สถาบัน
- การดาเนินการและการวางแผนการจัดทาระบบ - การจัดทาระบบและกลไกกากับ
ส.ค. 58
- คณะกรรมการ
และกลไกกากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการ ติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการ
อานวยการด้าน
ดาเนินงานการจัดการความรู้
ดาเนินงานการจัดการความรู้ของ
การจัดการ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความรู้
นครปฐม
- การจัดทาแผนการติดตามและส่งเสริมสนับสนุน - แผนการติดตามและส่งเสริม
ส.ค. 58
- คณะกรรมการ
การดาเนินงานการจัดการความรู้
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
อานวยการด้าน
จัดการความรู้
การจัดการ
- การจัดทาแผนติดตามและส่งเสริม
ความรู้
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
จัดการความรู้
- จัดทาขั้นตอนการติดตามและส่งเสริมสนับสนุน - จัดทาขั้นตอนการติดตามและส่งเสริม ก.ย. 58 และ - คณะกรรมการ
การดาเนินงานการจัดการความรู้
สนับสนุนการดาเนินงานการจัดการ
เม.ย. 59
อานวยการด้าน
ความรู้
การจัดการ
- จัดทาตารางการติดตามและส่งเสริม
ความรู้
สนับสนุนการดาเนินงานการจัดการ
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ขั้นตอน

กระบวนกำร
วิธีกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ

ความรู้
- สรุปผลการดาเนินงานการติดตาม
และส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
การจัดการความรู้
- จัดทาแผนปรับปรุงและขั้นตอนการกากับติดตาม - จัดทาแผนการปรับปรุงการกากับ
และส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการ
และส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
ความรู้
การจัดการความรู้ตามแผนการจัดการ
ความรู้
- ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
ด้านการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุง /
พัฒนากระบวนการติดตามและการ
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการ
จัดการความรู้
- สรุปผลการปรับปรุงการกากับติดตาม
- จัดทารายงานผลการสรุปการกากับติดตามและ - การประชุมคณะกรรมการกากับ
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้ ติดตามและการส่งเสริมสนับสนุนการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดาเนินงานการจัดการความรู้ ระดับ
คณะ สานัก สถาบัน เพื่อพิจารณา
รายงานผลการสรุปการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. 59 –
มิ.ย. 59

- คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการ
ความรู้

ส.ค. – ก.ย.
59

- คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการ
ความรู้

22

บรรณำนุกรม
ชัยยันต์ พงษ์ไทย. (2548). บทบำทของกำรจัดกำรควำมรู้ต่อวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์สำรนิเทศศำสตร์.
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2548 และประชุมวิชาการเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ใน
ห้องสมุด, กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
พรธิดา วิเชียรปัญญา. (2547). กำรจัดกำรควำมรู้: พื้นฐำนและกำรประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ : เอ็กเปอร์เน็ท.

23
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ระดับคณะของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมที่ได้รับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับสำนัก ประจำปีกำรศึกษำ 2557
หน่วยงำน

ผลกำรดำเนินงำน
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กระบวนกำร
1.ประเด็นการจัดการ
ความรู้
2. แผนการจัดการความรู้
3. กิจกรรม / วิธีการ
4. ผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรม
5. การเผยแพร่
6. หน่วยงานที่นาไปใช้

สำนักงำนอธิกำรบดี

สำนักส่งเสริม
วิชำกำร

สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

สำนัก
คอมพิวเตอร์

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

สถำบันภำษำ
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5. การเผยแพร่
6. หน่วยงานที่นาไปใช้

คณะครุศำสตร์

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวิทยำกำรจัดกำร

คณะพยำบำลศำสตร์
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